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ЧИЯ ГРАНИЦА Е ЧЕРНО 
МОРЕ
Проф. д-р Маруся Любчева

През 2007 година в района на Черно море се 
случи промяна, която очерта нови политики 

и взаимоотношения, и тази промяна беше свързана 
с присъединяването на България и Румъния към Ев-
ропейския съюз. Промени се не статусът на морето, 
то е европейско изначално, но се промениха отно-
шенията между държавите, чиито територии  лежат 
на бреговете му. Започнахме да възприемаме Черно 
море като граница на ЕС и това беше отбелязано и 
в програмната реч на канцлера на Германия Ангела 
Меркел, свързана с председателството на Германия 
през първата половина на 2007 година. Независимо 
че като воден басейн, свързан със световния океан, 
Черно море и държавите, които го заобикалят, от-
говарят и спазват всички международни регулации, 
промяната през 2007 година беше и остава една от 
значимите за региона. Последваха редица полити-
ки и действия по отношение на Черно море, които 
се развиха за Черно море и Черноморския регион, 
които реално го превърнаха в неразделна част от 
интегрираната морска политика на ЕС, а по-къс-
но на стратегията за синя икономика и син растеж. 
Промениха се и отговорностите на България в кон-
текста на задълженията за опазване на източната 
граница на ЕС.

През 2008 година дойде „Черноморската синер-
гия”, един документ, който даде надежда, че Чер-
номорският регион наистина е много важен за ЕС. 
Но той остана в папките на депутати, комисари и 
правителства за доста дълго време, независимо от 
Резолюцията на ЕП за създаване на стратегия за 
развитие на Черноморския регион. След това  ЕС  
насочи усилията си към Източното измерение и Чер-
номорският регион беше почти забравен, въпреки 
опитите да се възобнови темата. През 2009 година в 
рамките на трансграничните програми на ЕС беше 
създадена съвместната оперативна програма „Чер-
номорски басейн”, по която държавите от широкия 
Черноморски регион се упражняват в разработва-
нето на различни проекти, свързани с основните 
цели на програмата. Забавянето на Стратегията за 
развитие на Черноморския регион продължи  поч-
ти до 2018 година, когато бе приета Декларация за 
съвместен план за действие и сътрудничество на 
черноморските държави, известна като Бургаска-

та декларация, и още по-сериозният документ от 
Букурещ 2019 година „Стратегически дневен ред 
за изследвания и иновации в Черно море”. Конфе-
ренциите за Черноморския регион, съвместно дело 
на ЕК, ОЧИС и страните от региона, се опитват да 
провокират създаването на единна база данни за 
околната среда на Черноморския басейн, както и да 
подредят някои политики за сътрудничество, което 
е добра предпоставка за бъдещето на региона във 
все по-предизвикателната среда. 

Периодично си припомняме, че Черно море е ев-
ропейско море и  европейска граница, а Черномор-
ският регион може да бъде един от европейските 
макрорегиони.

Днес, 14 години след като Черно море „стана ев-
ропейско море”, се питаме всъщност чия граница е 
Черно море - на страните, които са разположени на 
брега му, на Европейския съюз или на някой друг, 
например на НАТО. Задаваме си този въпрос, защо-
то в нашия регион все по-осезателно се усеща нещо 
много различно от толерантността, от демократич-
ния дух на Европа в региона, за които говореше Ан-
гела Меркел. С различна интензивност през послед-
ните 5-6 години се появяват идеи и се реализират 
действия, които предвещават едно друго бъдеще на 
Черно море и на Черноморския регион. Предложе-
нието на Румъния за организиране на общ флот на 
НАТО в Черно море, което дълго време беше умиш-
лено прехвърляно в публичното пространство ту 
като истина, ту не, днес вече се превръща в нова 
идея за ситуиране на района като база на НАТО. Все 
по-малък е интервалът на провеждането на военни 
обучения на НАТО в региона. Наличието на амери-
кански бомбардировачи в Черно море, дори за крат-
ките, разрешени от международните споразумения 
периоди, превръща региона в евентуален плацдарм 
за военни действия. Предвид факта, че ЕС се отнася 
със загриженост за всички страни от Черноморския 
регион, с изключение на Русия, очевидно подкрепа-
та за тази военна инвазия на НАТО, подкрепена от 
ЕС, е насочена срещу Русия. Какво развитие да оч-
аква Черноморският регион и България в частност 
при такава ситуация? Туризъм? Селско стопанство? 
Морски индустрии?

Естественият въпрос в този случай е „в чия и в 
каква граница се превръща Черно море?”.

И още, кои политики на ЕС ще се развиват на 
тази територия - би трябвало Черноморският реги-
он да е част от устойчивото, приобщаващо и инте-
лигентно развитие и свързаните синя икономика и 
син растеж. Но подвъпросът за  разполагане на во-
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енни бази е тревожно, защото той е несъвместим с 
тези принципи и приоритети. Има много въпроси, 
на които трябва да си отговорим, преди да превър-
нем тази идея в реалност. Да отговорим като граж-
дани, като политици, като експерти и учени и най-
вече като държавници. 

1. С какво разполагането на военна база на 
НАТО на  нашия бряг ще допринесе за устойчивото 
ни икономическо развитие? 

Ще получим  огромно количество пари? Ще от-
крием много и престижни работни места? Ще да-
дем възможност на бизнеса в региона да укрепне 
и се развие? Регионът ще се превърне в атрактивна 
туристическа дестинация? Ще запазим риболовна-
та индустрия, доколкото все още я има? Ще възро-
дим корабната и пристанищна индустрия? Или ще 
обслужваме една военна територия с малкото ре-
сурси, с които разполагаме, за да ги намалим още?

2. С какво разполагането на военна база на 
НАТО на  нашия бряг ще допринесе за устойчивото 
екологично развитие?

Ще осигурим качествен мониторинг на морската 
и крайбрежна територия? Ще намалим отпадъците 
по крайбрежието и водата? Ще подобрим планира-
нето на морските територии? Ще спрем ерозийните 
процеси по крайбрежната зона? Или ще отдалечим 
региона от новите тенденции на ЕС, развити със 
стратегията за „Син растеж” и „Зелената сделка”. 

3. С какво разполагането на военна база на 
НАТО на  нашия бряг ще допринесе за интелигент-
ния растеж?

Ще помогне за развитие на изследователския 
потенциал на съществуващите и създаване на нови 
научни структури? Ще подобри образователния 
потенциал в региона? Ще даде възможност за съз-
даване на научноизследователска инфраструктура? 
Ще осигури развитие на  процесите на дигитали-
зация ? Или ще превърне региона в обслужваща  и 
подвластна на външни цели зона?

И още нещо. Черноморският регион е  много 
специфичен по отношение на културната идентич-
ност, културните взаимодействия, културните кори-
дори, които стоят в темата на различните национал-
ни  диаспори, разпръснати в региона. С какво ще 
допринесе новата идея за опазването, изследването 
и най-вече за развитието на културното и истори-
ческо наследство? Ще работи ли за развитие на то-
лерантността, сближването и изграждането на един 
мирен, но и свободен за поддържане на национал-
ните идентичности и  мирно съжителство регион? 

Свидетели сме на случващото се в Украйна, една 

от черноморските държави, за съжаление не без 
участието на ЕС.  Виждаме какво се случва с Арме-
ния, която е част от Черноморския  регион. 

Но не сме свидетели на инициатива, излязла 
от България, една от стабилните държави на Чер-
номорския регион, с която да се доближим до из-
пълнение на европейските принципи, вместо да 
се задоволяваме с решения за санкции срещу една 
държава в региона. И дали не бихме били по-ус-
пешни, ако съсредоточим усилията си не във во-
енизирането, а в мирното и  силното икономическо 
развитие на региона, защото потенциалът за това 
все още съществува, както и да задълбочим сътруд-
ничеството, каквото декларираме в документите, 
както и да създадем онези трасета на сътрудничест-
во, които ще ни подкрепят, защото ние, българите,  
сме се разпръснали в Украйна, в Молдова, в Русия 
и имаме нужда от съхраняване на корените, незави-
симо от страната, в която те растат. 

Та въпросът чия граница е Черно море трябва да 
ни вълнува - на България, на ЕС, на НАТО? Член-
ството на България в ЕС и НАТО не я прави задъл-
жително военна база, още по-малко срещу Русия. 
Военните съюзи играят роля при наличие на военна 
заплаха. Къде е тя?
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МАКРОРЕГИОНАЛНОТО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЧЕР-
НОМОРИЕТО: ПЪТ КЪМ 
НОРМАЛНОСТ, ИКОНОМИ-
ЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ, ВЗА-
ИМНО ДОВЕРИЕ И СИГУР-
НОСТ
Д-р ист.н., ст.н.с. Радослав Деянов, (ИИМО)

Обстановката

Факторите на развитие в Черноморието1 за-
пазват своята динамика и многопосочност 

в началото на третото десетилетие на 21-я век. Те 
остават силно зависими от сложното географско 
положение на района. Той изглежда понастоящем 
като източна граница на европейската цивилизация, 
която функционира и като врата на многостран-
но влияние върху регионалното сътрудничество 
на черноморските държави. В Черноморието про-
дължават да се сблъскват амбиции и интереси от 
различно естество и обхват, вкл. геостратегически 
съперничества и двустранни конфликти. Това е 
пространство с определен дефицит на национална 
и регионална сигурност, вкл. наличието на някол-
ко „замразени“ или „тлеещи“ военни конфликти, 
но не до степен, която да може да блокира напъл-
но обединяващия стремеж на всички черноморски 
страни към икономически просперитет. Във вихъ-
ра на политико-икономическия динамизъм в из-
ползване на морето като обща жизнена среда тези 
държави продължават да търсят ефективни форми 
за двустранно и регионално сътрудничество. Чер-

1. За целите на макрорегионалната тематика, терминът 
"Черноморието" символизира икономико-политическото 
пространство около Черно море. Наред с черноморски-
те води то обхваща териториите на шестте крайбрежни 
страни (България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Ук-
райна) и четирите "асоциирани" страни (Aзербайджан, 
Aрмения, Гърция и Молдова). Втората група страни 
свързват - географски и функционално-икономически, 
Черно, Каспийско и Средиземно море, които са част от 
по-широкия морски басейн, чийто брегове мият Европа, 
Азия, и Близкия изток. Няколко други страни от Запад-
ните Балкани, напр. Албания, Република Северна Маке-
дония и Сърбия, проявяват интерес към Черноморието, 
вкл. чрез членство в организации за регионално сътруд-
ничество.

номорско-Каспийският регион е богат на природни 
ресурси, което открива перспективни възможности 
за икономическо взаимодействие. Това го превръща 
обаче и във фокус на геостратегическите стремежи 
на световните сили, всяка от които се стреми към 
все по-голямо влияние в района. 

В качествено нова фаза навлезе геостратегиче-
ското съперничество между САЩ и Русия в реги-
она през последните две десетилетия, което има не 
само търговско-икономически, но и важни военно-
политически измерения. Русия реагира остро на 
стимулираното от САЩ разширяване на НАТО към 
нейните граници и търси възможности да неутра-
лизира това, което Москва възприема като предна-
мерено създаване в района на конвенционално во-
енно превъзходство на НАТО над Русия и сериозно 
нарастване на външната заплаха за националната 
й сигурност. Продължаващият конфликт в Украй-
на и особено промяната на държавната принад-
лежност на полуостров Крим през м. март 2014 г. 
се превърна в принципен международен проблем, 
генериращ напрежение между евроатлантическата 
общност и Русия2. В тази сложна обстановка САЩ 
залагат главно на военно-политическите методи на 
„общуване с Москва“ и активно насърчават укреп-
ването на военноотбранителния капацитет на сво-
ите съюзници от НАТО по продължение на руски-
те граници в Европа. Наред с това - през мандата 
на президента Доналд Тръмп, Вашингтон ускори 
процеса на отслабване на ключови компоненти на 
следвоения международноправен ред, вкл. в облас-
тта на контрола над въоръженията. Това разклаща 
създадената стратегическа стабилност и уврежда 
на сигурността в Европа. Денонсирането на руско-
американския договор от 1987 г. за ракетите с ма-
лък и среден радиус на действие, например открива 
възможност за разгръщане на нова надпревара в яд-
реното въоръжаване и създава опастност от война 
с непоправими посредствия за цяла Европа. Заси-
лените военни приготовления и маневри и от двете 
страни, вкл. с участието на извънрегионални воен-
но-морски сили в Черно море, на свой ред увели-
чават вероятността от случаен или несанкциониран 
военен конфликт, който лесно може да прерастне в 
упостошителна ядрена война. Тази военна заплаха 
засяга пряко и страните в Черноморието. 

От своя страна Китай продължава усилията си 

2. Например, „From Estonia to Azerbaijan: American Strat-
egy After Ukraine“, George Friedman, Geopolitical Weekly, 
25 March 2014  (https://worldview.stratfor.com/article/esto-
nia-azerbaijan-american-strategy-after-ukraine)
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за политико-икономическо проникване в европей-
ския континент чрез последователни действия за 
осъществяване на стратегическата си инициати-
ва („Един пояс, един път“3) за възстановяване на 
древния „път на коприната“ от Азия към Европа.  
Предвижда се реализирането на пакет от мащабни 
инфраструктурни проекти в широк „териториален 
пояс“, пресичащ или заобикалящ откъм юг Чер-
номорието, който открива нови възможности за 
търговско-икономическо и инвестиционно сътруд-
ничество. Редица страни в Централна и Източна 
Европа, вкл. членки на Европейския съюз (ЕС), 
проявиха открит интерес към такива проекти, напр. 
чрез обсъждане във формата „17 плюс 1“ и сключ-
ване на инвестиционни договори за подобряване 
на остарялата им инфраструктура. Повечето участ-
нички в процеса обаче все по-внимателно изслед-
ват китайските условия на предлаганите сделки 
и реалните перспективи за стабилно развитие. В 
Европейската комисия (ЕК) продължава всестран-
ния преглед на всички аспекти на икономическите 
отношения между ЕС и Китай, отчитайки бързо 
променящата се динамика в средата на взаимосвър-
заност. Съперничеството за икономическо лидер-
ство между САЩ и Китай в света, вкл. във връзка 
с настъпилата криза в търговските им отношения и 
обвиненията за пораждане на пандемия с Ковид 19, 
създават допълнително напрежение, което уврежда 
трайно международните отношения.

Турция също дава да се разбере, че се стреми 
към утвърждаването си като независим от САЩ и 
НАТО фактор на влияние върху проблемите на си-
гурността в широките пространства на Черномо-
рието и източното Средиземноморие. Възкръсват 
стари „отомански амбиции“ за величие на турските 
лидери, които водят страната към постепенното й 
превръщане в източник на икономическа, етниче-
ска и военна заплаха, вкл. за черноморски страни 
от ЕС. Това усложнява политическите и икономи-
ческите отношения на Анкара със страните от ЕС и 
засилва опасенията у някои съседни на Турция дър-
жави-членки, вкл. България и Гърция, за възможно 
реализиране в бъдеще на „агресивни сценарии“ в 
граничните райони, които да доведат до рискове за 

3. Детайли по тази инициатива и нейните последици за 
страните от ЕС - Ghiasy, R. and Zhou, J., ‘The Silk Road 
Economic Belt: Considering security implications and EU–
China cooperation prospects’, SIPRI, Feb. 2017; and Ghiasy, 
R., Fei, S. and Saalman, L., ‘The 21st Century Maritime Silk 
Road: Security implications and ways forward for the Euro-
pean Union’, SIPRI, Sep. 2018.

националната им сигурност.

Перспективи за развитие
Курсът на САЩ към по-активно въвличане на 

България, Румъния и Гърция в проекти за милита-
ризиране на района на Балканите и Черноморието 
и към налагане на политико-икономически санкции 
спрямо Русия, както и изострянето на отношенията 
на САЩ и водещи страни в ЕС с Турция, опреде-
лено не създават благоприятни политически усло-
вия за бърз напредък на двустанното и регионал-
ното икономическо сътрудничество в района. Това 
затруднява и забавя хода на реализиране и на вече 
започнатите съвместни проекти от взаимен интерес 
на черноморските страни. Страдат главно дълго-
срочните планове за инфраструктурно и енергийно 
свързване на черноморски страни  по направление-
то изток запад,  вкл. от Каспийския район и Русия, 
чиято цел е да се съдейства за социално-икономиче-
ския просперитет на Черноморието. Тук прозират и 
търговските интереси на САЩ да се утвърдят като 
приоритетен доставчик на втечнен газ за Европа. 
Възниква необходимост от ускоряване на регионал-
ното сътрудничество и в редица други направления 
от общ интерес на страните в Черноморието, за ко-
ито отдавна вече заинтересованите черноморски 
страни работят заедно с Европейската комисия.

В дългосрочен план по-нататъшното регионал-
но търговско-икономическо свързване на страните 
в Черноморието би било съществен фактор на вза-
имна икономическа сигурност и стабилност, която 
може да се превърне и в индиректна преграда пред 
възникването на военен конфликт в района и за 
възстановяване на нормалността на междудържав-
ните отношения. Принципът е добре известен от 
печалната военна история на Европа - ако съседни 
страни успеят дя развият трайни отношения на вза-
имоизгодна търговско-икономическа обвързаност 
(както напр. между Франция и Германия, двустран-
но и чрез ЕС), това обективно би изиграло силно 
въздържаща роля срещу възникването на военен 
конфликт поради опасността от разрушаване на 
резултатите от техните съвместни икономически 
инвестиции. Основите на мира и сигурността така 
биха станали много по-стабилни. Установеният мир 
и икономическа стабилност в Западна Европа през 
изминалите 70 години след Втората световна война 
демонстрират огромния потенциал и политическа 
привлекателност на тази концепция.

Няма основание да се счита, че Черноморският 
регион не би могъл да се превърне в зона на тра-
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ен мир, основан на съвместния просперитет на 
черноморските държави по пътя на взаимноизгод-
ното им търговско-икономическо сътрудничество! 
С нищо рационално не може да се оправдае също 
политиката на дискриминиране на черноморските 
страни в осъществяване на суверенното им право 
да развиват взаимоизгодни форми на икономическо 
сътрудничество помежду си, т.е. в богатия на при-
родни ресурси район на Черноморието, на основа-
та на опита на страните членки на ЕС в прилагане 
на макрорегионалната концепция за многостранно 
сътрудничество в  Европа. Оттук и важността на 
насочващата и подкрепяща (политически и финан-
сово) роля на ЕС на основата на осъществяване на 
ясна и перспективна обща стратегия и координира-
ни политики за „макрорегионално сътрудничество“ 
в Черноморието. Такава роля - частично и в унисон 
с подходите на ЕС, би могъл да играе и Китай, ако 
Пекин наистина е заинтересован от сериозно ин-
вестиране в инфраструктурното строителство по 
древния „път на коприната“.

Форми и насоки на регионалното сътрудни-
чество

Единствената международноправно институци-
онизирана форма на регионално сътрудничество в 
Черноморието засега остава Организацията за Чер-
номорско икономическо сътрудничество4 (ОЧИС), в 
която членуват всички черноморски страни и някол-
ко „асоциирани“ балкански страни, а ЕС има статут 
на наблюдател. Тяхното почти тридесетгодишно 
сътрудничество в ОЧИС е родило редица конкрет-
ни проекти, които следва да бъдат реализирани от 
заинтересованите страни членки, вкл. чрез преодо-
ляване на възникналите конфликтни и финансови 
предизвикателства. Това ще продължи да създава 
усещане за „общност на икономическите интере-
си“ на тези страни в съвместното и отговорно из-
ползване на благата на черноморския воден басейн. 
Индиректно работата на форумите на ОЧИС служи 
също за важни неофициални дипломатически кон-
такти и разговори между представители на онези 
черноморски държави, които са страни по "тлеещи" 
или "замразени" конфликти в постсъветското прос-
транство. Обективно това съдейства за постепенно 
продоляване на факторите на неразбирателство.  

4. http://www.bsec-organization.org/bsec-at-glance - 13-те 
страни членки на Организацията за ЧИС, чието седали-
ще е в Истанбул, са Албания, Армения, Азербайджан, 
България, Грузия, Гърция, Молдова, Република Северна 
Македония, Румъния, Русия, Сърбия, Турция и Украйна.

По-ефективното финансово-икономическо сти-
мулиране на съвместни проекти за регионално съ-
трудничество по линия на ОЧИС може да се осъ-
ществува не само със средства на заинтересовани 
черноморски държави, но и със съдействието на ЕС 
или на големи морски страни като Русия, Турция, 
Франция, Германия, САЩ. Китай също може да 
реши - в резултат на преговори със заинтересовани 
страни от региона, да съчетае своите инфраструк-
турни проекти в Източна Европа с конкретните 
икономически интереси на черноморски страни. 
Примерът за купуване от китайска компания на 
контролния пакет акции на гръцкото пристанище в 
Пирея е показателен за ползата от такива съвместни 
проекти. Някои от тези големи страни биха могли 
да подпомогнат и съвместен проект за гарантира-
не на сигурността на морските търговски пътища в 
този сложен морски район.

В сегашната динамична обстановка на напреже-
ние и военно противостоене в Черноморието посте-
пенният „преход към нормалност“ в субрегиона би 
могъл да се стимулира на първо време чрез: (а) осъ-
ществяване на издиганите от различни страни идеи 
за подобряване на „инфраструктурната свързаност“ 
в Източна Европа; и (б) паралелно търсене на ра-
ботещи форми за реализиране на идеята на ЕС за 
„макрорегионална стратегия“ и конкретни негови 
политики за съдействие на такова сътрудничество5  
в Черноморието. 

Водеща роля за приложение на макрорегионал-
ната концепция на ЕС за многостранно сътрудни-
чество в Черноморието са призвани да играят Бъл-
гария и Румъния, които все още са единствените 
страни-членки на ЕС с брегове на Черно море. С 
подкрепата на Гърция, чийто опитен висш дипло-
мат стои начело на ОЧИС, правителствата на две-
те страни следва да работят по-активно в инсти-
туциите на ЕС за разработване в ЕК и одобряване 
от Европейския Съвет на стратегия за Черно море. 

5. Макрорегионалната стратегия“ (macro-regional 
strategies) е интеграционна концептуална рамка, одо-
брена от Съвета на ЕС, чието реализиране може да бъде 
подпомогнато от Европейските структурни и инвести-
ционни фондове. Целта е да бъдат посрещнати общите 
предизвикателства в определен географски район, об-
хващаш страни членки на ЕС, но и трети страни, които 
да могат да се възползват от благата на регионалното съ-
трудничество за тяхното икономическо, социално и тери-
ториално сближаване. Такива страгегии са инструменти 
за по-рационално използване на  наличните за сътрудни-
чество финанси и за оптимизиране на ефективността на 
регионалните инвестиционни политики на Съюза.
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Такъв политически акт предполага, но не се огра-
ничава само до оказване на финансово-политиче-
ска подкрепа за съвместно разработени от страните 
участнички проекти. Това би била качествено нова 
стъпка за трансформативно развитие на формите за 
сътрудничество, лансирани чрез инициативата на 
ЕС от 2007 г. за „Черноморска синергия“ непосред-
ствено след приемането на България и Румъния в 
ЕС.

В условията на пандемия, която изисква ЕС да 
инвестира голяма част от своя седемгодишен бю-
джет в укрепване на европейското здравеопазва-
не, наличието на значими европейски фондове за 
друг вид регионално сътрудничеството може да се 
окаже проблематично. В такива условия изглежда 
рационално да се търсят допълнителни възмож-
ности за финансови инвестиции от трети страни за 
реализиране на конкретни проекти на заинтересо-
вани черноморски страни членки на ЕС по линия 
на концепцията за „макрорегионално сътрудни-
чество“. В този контекст „по нов начин трябва да 
бъдат преразгледани отношенията ни с Китай от 
гледна точка на инициативата им за развитие на 
техните инвестиции в Европа и новите финансо-
ви условия, в които държавите от ЕС ще трябва да 
работят след пандемията“6. Следва да се отчита, че 
"ЕС еволюира в подхода си спрямо Китай от стра-
на партньор до страна системен съперник. Това не 
пречи страните членки на ЕС да преследват своите 
интереси в двустранните отношения". Свързаната 
с този процес теза за "постигане на стратегическа 
автономия, издигната от ЕС, има два фундамента: 
вътрешно единство и еманципация: политическа - 
от САЩ,  икономическа - от Китай, ресурсна - от 
Русия. Еманципация не означава конфронтация, а 
сътрудничество - но без зависимост". България ос-
тава част от ЕС и НАТО, но има и свои собствени 
национални интереси.  Важното в случая е да се на-
мерят точните баланси.7 

6. От въвеждащото изложение на г-жа Илияна Йотова, 
вице президент на Република България, на конферен-
ция „Балканите в стратегическата визия на Китай“ на 9 
ноември 2020 г., организирана от фондация „Фридрих 
Еберт”,  ИИМО и Българското дипломатическо друже-
ство (https://www.expert-bdd.com/index.php?option=com_
content&view=article&id=2320:2020-11-10-18-00-
08&catid=16&Itemid=35), както и http://www.bta.bg/bg/c/
OF/id/2307868  - БТА информация за тази конференция 
от същия ден.
7. Елементи от обобщението на конференцията „Бал-
каните в стратегическата визия на Китай” (9 ноем-
ври 2020 г.), посланик Любомир Кючуков, директор 

Понастоящем със съдействието на ЕС, черно-
морските страни развиват - в няколко ограничени 
области и с участието и на неправителствени инсти-
туции, черноморското си регионално сътрудничест-
во8 в посока на изграждането на „синя икономика“. 
Началният фокус е върху морските изследвания и 
инновации, създаването на умения и професионал-
ни профили за рационално използване и екологи-
ческа защита на флората и фауната на морето. Като 
голяма морска държава, Китай може да се окаже 
заинтересована в финансово-икономическо подпо-
магане на такива екологически проекти, вкл. в об-
ластта на високите технологии. Заинтересованите 
черноморски страни биха могли да  се опитат да 
разговарят с Китай и други потенциални инвести-
тори  и да представят в ЕС съвместни проекти, в 
съответствие със стратегията на ЕС за регионално 
сътрудничество в района.

Наред с това България би следвало да бъде за-
интересована от инвестиционно съдействие за въз-
становяване на туристическата си индустрия след 
отслабване на пандемията с Ковид 19, особено по 
Черноморието, към което Китай би могъл да проя-
ви естествен интерес. Такива стъпки биха могли да 
бъдат активизирани също с Украйна, Молдова, Бе-
лорус и други страни от района на Черноморието. 
Понастоящем по българското крайбрежие са налице 
множество свободни курортни имоти - къщи, апар-
таменти и дори цели комплекси с развита инфра-
структура, чийто руски, британски или ирландски 
собственици търсят възможности за препродажба 
поради техните сериозни здравнокарантинни труд-
ности да ги използват ефективно. Китайски част-
ни или държавни инвестиции, заинтересовани от 
перспективно закупуване на такива имоти в рамки-
те на обичайния за Китай стремеж към „коопера-
тивни инвестиции“, могат да се възползват от тази 
открилата се „пазарна ниша“. В момента китай-
ското население като че ли в по-голяма степен от 
други големи страни е преминало през трудности-
те на пандемията, което открива по-добри шансове 
за ефективно оползотворяване на такива туристи-
чески имоти. Наред с това Китай разполага с из-
лишък от добре обучени медицински кадри, които 
могат да подпомогнат България за преодоляване на 
недостига на човешки ресурси в болничната й сис-

на ИИМО - https://www.facebook.com/FESBulgarien/
videos/3757412104283034 (видеозапис).
8. https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publica-
tions/2019-05/EU%20support%20to%20Black%20Sea_fa-
ctsheet.pdf
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2. Морето...

тема, особено в крайбрежните райони на страната, 
където те биха могли да бъдат лесно настанени. 
Непредубедени двустранни разговори, в съответ-
ствие с променящата се политика на прагматична 
отвореност на ЕС към Китай, могат да разкрият и 
други проекти от общ интерес. Построяването на 
магистрала между Варна и Бургас, например, който 
е част от отдавнашния план на ОЧИС за пътно об-
хождане на цялото черноморско крайбрежие, също 
би могло да бъде финансирано от китайски инвес-
тиционни фондове. 

Актуални общи проекти
Пример за позитивно развитие на регионално-

то икономическо сътрудничество в Източна Европа 
е инициативата от 2016 г. за „трите морета“, която 
първоначално обхвана 12 страни членки на ЕС от 
субрегионите на Балтийско, Адриатическо и Черно 
море. Нейното осъществяване започна на среща на 
президентско равнище в Дубровник (2016 г.), пос-
ледвана от подобни организационно-политически 
срещи във Варшава (2017 г.), Букурещ (2018 г.), 
Любляна (2019 г.) и Талин (2020 г.). Инициативата 
за сътрудничество в „триморието на Източна Евро-
па“ предвижда задълбочаване на икономическата 
интеграция на страните участнички чрез създава-
нето на по-голяма свързаност по линията север-юг 
в областта на енергетиката, транспорта, комуни-
кациите, информационните технологии и бизнеса. 
Целите на инициативата са: икономически растеж, 
получаване на инвестиции, енергийна сигурност, 
определена геополитическа сигурност, дигитална 
свързаност и борба с климатичните промени. Очак-
ва се това да бъде постигнато чрез насърчаване на 
развитието на енергийната, транспортна и цифрова 
инфраструктура, но не са изключени и допълването 
и с проекти в други области от общ интерес. 

Политическата и финасовата подкрепа от САЩ 
още от етапа на лансиране на инициативата за 
„трите морета“ произтича от разбирането, че реа-
лизирането на предвидените проекти ще подобри 
комуникационната инфраструктура в Източна Ев-
ропа по продължение на границата с Русия. Това 
очевидно е в съзвучие с геостратегическите плано-
ве на Вашингтон за укрепване на военния капаци-
тет и способността за маневриране на териториите 
на натовските му съюзници. Независимо от този 
ограничен и донякъде рискован военно-политиче-
ски акцент обаче предвиденото инфраструктурно 
развитие обективно може да съдейства за иконо-
мическото израстване на целия район, вкл. по Чер-

номорието. Българските държавни институции са 
предложили четири конкретни инфраструктурни 
проекта за финансиране в рамките на „инициа-
тивата за триморието“. На срещата в Букурещ бе 
проведен и първият бизнес форум като платформа 
за споделяне на проекти от общ интерес, на който 
бе подписана декларация за мрежово свързване на 
търговско промишлените палати. По предложение 
на САЩ на форума бе инициирано „партньорство 
за трансатлантическо енергийно сътрудничество“ с 
цел да се  разрастнат търговските доставки на втеч-
нен природен газ от САЩ. Това би съдействало за 
диверсифициране на източниците за газово снаб-
дяване на Европа. Създаден бе и Инвестиционен 
фонд за осъществяване на подготвяните проекти 
в района, чието седалище е в Люксембург. Бълга-
рия заяви намерението си да внесе 20 млн. долара 
в този фонд. Обхватът на предвижданите за целия 
район проекти обаче ще изисква значително повече 
финансови средства - в порядъка на трилиони, за 
тяхното осъществяване. Това налага търсенето на 
допълнителни външни източници за финансиране 
на „инициативата за триморието“. САЩ например 
са заявили, че ще предоставят до 1 млд. долара за 
тази цел.  

По време на председателството на инициатива-
та за „трите морета“ през 2021 г. България ще има 
възможност да даде допълнителен тласък за прид-
вижване на набелязаните проекти за взаимна свър-
заност. На последната среща в Талин, президентът 
Румен Радев заяви, че България ще предложи включ-
ване на „образователната и научна свързаност“ като 
един от приоритетите на страните-участнички, ко-
ито са държави със сходно историческо наследство 
и развитие. Това може да подпомогне „икономиката 
на бъдещето“ по пътя на изграждане на капацитет 
и контакти между млади научни екипи, организа-
ции и университети. По този начин подобряването 
на инфраструктурната свързаност се разглежда не 
като самостоятелна цел (например „асфалт“), а като 
средство за достигането на „висок, устойчив ико-
номически растеж и сходен жизнен стандарт с раз-
витите европейски страни, базиран на ускорен пре-
ход към зелена и дигитална икономика“. България 
може да предложи също да се разшири географски-
ят обхват на инициативата чрез включването и на 
Гърция и Кипър. Това би добавило в предвидената 
мрежа важните за България енергийни и транспорт-
ни трасета през българо-гръцката граница, както и 
залежите на природен газ открити напоследък в ак-
ваторията около Кипър.
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Форуми за неправителствено съдействие
Международната кръгла маса (София, 5 - 7 юни 

2019 г.) на Черноморския институт9 в Бургас също 
генерира определено развитие по някои въпроси 
на крайморското сътрудничество. Това бе форум за 
политици, дипломати, експерти, учени и предста-
вители на гражданските структури от европейски 
страни, които изложиха позиции и предложиха 
прагматични решения в тази област. Кръглата маса 
беше своеобразно продължение на дискусиите на 
два подобни международни експертно-политиче-
ски форума10 във Варна (през 1915 г. и 1917 г.), ко-
ито - при организационното съдействие на фонда-
ция "Фрийдрих Еберт", анализираха с участието на 
депутати от Европейския парламент идеята за из-
работване на стратегия на ЕС за макрорегионално 
сътрудничество в Черноморието. 

На последния варненски форум през м. май 
2017 г. бе постигнат консенсус по параметрите на 
издигане и осъществяване на възможна инициа-
тива в Съвета на ЕС по време на председателства-
та на България и Румъния през 2018 г. и 2019 г. В 
този контекст форумът оцени като „благоприятно 
за започване на работа по установяване на прило-
жимостта на макрорегионална стратегия на ЕС за 
Черноморието“ актуалното заключение на Съвета 
на ЕС от 25 април 2017 г., че „Съветът остава отво-
рен да разгледа всяка съгласувана и зряла инициа-
тива от страни членки на ЕС, изправени пред едни 
и същи предизвикателства в определен географски 
район, която е насочена към установяване на нова 
макрорегионална стратегия на ЕС”. Неочакваното 
политическо ангажиране на правителството на Бъл-
гария с въпроса за възобновяване на процеса на ин-
тегриране на Западните Балкани в ЕС обаче остави 
на по-заден план идеята за официално лансиране 
на концепцията за макрорегионално сътрудничест-
во в Черноморието под егидата на ЕС по време на 
българското председателство на Съвета на ЕС през 
първата половина на 2018 г.  Естествено тази идея 
бе подета и придвижена напред година по-късно от 
Румъния (по време на нейното председателство на 

9. Черноморският институт (Бургас, http://blacksea.bg/) 
е неправителствена организация, чиято дейност е насо-
чена към Черно море и черноморския регион. Мисията 
на института е „да работи за опазване на Черно море, за 
развитие на черноморския регион и за подкрепа на уси-
лията България да има достойно място в политиките за 
Черно море и региона“.
10. „Varna Forum 2.0: Thinking Together:  The Black Sea - 
Confrontation or Cooperation?“,  Friedrich Ebert Stiftung, 
May 2017

Съвета на ЕС) в една начална форма на "прагматич-
но приложение" на концепцията на ЕК за макроре-
гион на ЕС без ненужни процедурно политически 
усложнения в Брюксел и при пълното съдействие 
на ЕК. 

В приетото "Заключение/обръщение" участни-
ците в кръглата маса (2019 г.) на Черноморския 
институт11 посрещнаха с одобрение приемането (в 
Букурещ, 21 май 2019 г.) от министрите по икономи-
ческите въпроси на седем черноморски страни12 на 
съвместен документ, озаглавен „Общ дневен ред за 
Черно море“13. Неговото разработване и одобрение 
бе резултат от оказаната от ЕК експертна помощ за 
моделно реализиране на предложението на същите 
черноморски страни в министерската им деклара-
ция от 31 май 2018 г. в Бургас14. Този документ оп-
ределя, че по-нататъшното осъществяване и коор-
диниране на макрорегионалното сътрудничество в 
Черноморието концептуално ще следва натрупания 
в ЕС конкретен управленски опит в осъществяване 
на разработените стратегии и политики на ЕС в че-
тири европейски макрорегиона15, вкл. два с морски 
пространства16. По този начин „Общият дневен ред 

11. http://blacksea.bg/novini-statii/kr-gla-masa-mezhdun-
arodna-obstanovka-i-s-trudnichestvo-v-akvatoriite-na-
baltiisko-sredizemno-i-cherno-more-pravni-ikonomicheski/ 
- електронен сайт на Черноморския институт..
12. Това са България, Грузия, Молдова, Румъния, Русия, 
Турция, и Украйна. 
13. https://blackseablueconomy.eu/sites/default/files/minis-
terial_declaration_on_the_common_maritime_agenda_for_
the_black_sea_-_final.pdf . 
14. https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/sites/
mare-emd/files/burgas-ministerial-declaration_en.pdf.
15. Това са стратегиите на ЕС за следните четири спе-
цифични „макрорегиони“ в Европа - районите на Бал-
тийско море (от 2009 г.); на  р. Дунав (от 2010 г.);  на 
Адриатическо-Йонийския морски басейн (от 2014 г.); 
на Алпите (от 2015 г.). Те са неразделна част от поли-
тиките за многостранно сътрудничество в ЕС. В „мак-
рорегионалния живот“ на тези райони вече участват 19 
страни членки и 8 страни извън ЕС. България е участник 
в макрорегионалното сътрудничество около р. Дунав. В 
документите са включени изискванията на Съвета на ЕС 
за ефективно планиране „отдолу-нагоре“ и използване 
на фондовете за подпомагане на тези проекти. https://
ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/macro-
regional-strategies/#:~:text=A%20%27Macroregional%20
strategy%27%20is%20an,located%20in%20the%20
same%20geographical
16. Council conclusions on the European Union (EU) Strat-
egy for the Baltic Sea Region (doc. 13744/09);  Council con-
clusions on the EU Strategy for the Danube Region (doc. 
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за Черно море“ структурира „макрорегионалното 
сътрудничество“ в района на Черно море по начин, 
който улеснява политическата, методологическата 
и финансовата помощ, която ЕС е готов да оказва 
за стимулиране на секторното сътрудничество на 
черноморските страни17.  Независимо от това дали 
и кога Съветът на ЕС ще одобри разработен в ЕК 
проект за „макрорегионална стратегия“ за Черно 
море, приетите в Букурещ нови методи и форми на 
сътрудничество и неговото ефективно управление, 
на практика вече превръщат Черноморието в свое-
образен прототип на „макрорегион“ на ЕС, който 
добавя съществена социално-икономическа стой-
ност18 към текущото сътрудничество в района.

Следва да се има предвид, че стратегията на ЕС 
за всеки макрорегион на Европа се подготвя от ЕК в 
консултации с локалните страни членки, потенциал-
ни участнички в макрорегиона, т.е. „отдолу-нагоре“. 
Нейното практическо изпълнение включва и трети 
страни извън ЕС (напр. Русия и Турция), които мо-
гат понякога да имат ключова роля за постигане на 
„конкретните цели на предвиденото сътрудничест-
во“. По отношение на Черноморието това включва 
също: (а) икономически и военно-стратегически 
важните за региона страни, вкл. Русия  (напр. зара-
ди „целта за завършване на т.н. „Турски/Балкански 
поток“ и създаване на български „енергиен хаб“ 
като инфраструктурен инструмент за диверсифика-
ция на доставките) и Турция (напр. заради „целта 
за контролиране на миграционния поток по суша 
и море“, където ЕС има важна политическа роля);   
(б) Азербайджан, Армения и Грузия, през някои от 
които се планира да преминат енергийни канали от 
Каспийския басейн на Евроазия към Европа, с ог-
лед диверсифициране на доставките за България;  и 
(в) развитието на инфраструктурни проекти по ли-
ния на стратегическата инициатива на Китай „Един 
пояс, един път“, където Пекин отдавна инвестира 
активно, но може да е в изгода и на отделни черно-
морски страни (т.е. „целта е дългосрочно финанси-
ране“ заради взаимен икономически интерес). 

8388/11 + ADD 1 REV 1); Council conclusions on the EU 
Strategy for the Adriatic and Ionian Region (doc. 13503/14),  
and Council conclusions on the EU Strategy for the Alpine 
Region (doc. 14613/15).
17. „Black Sea Synergy: review of a regional cooperation 
initiative - period 2015-2018”, https://eeas.europa.eu/sites/
eeas/files/swd_2019_100_f1_joint_staff_working_paper_
en_v3_p1_1013788-1.pdf. 
18. Council conclusions on added value of macro-regional 
strategies, General Affairs Council meeting, Luxembourg, 
22 Oct. 2013.

Участниците в международната кръгла маса 
на Черноморския институт през м. юни 2019 г. се 
обърнаха с призив към ЕК да продължи да оказва 
подкрепа на регионалните страни в прилагане на 
принципите и методите на стратегическо макроре-
гионално сътрудничество в Черноморския регион с 
оглед на тяхното мирно икономическо развитие и 
ефективно преодоляване на общите предизвикател-
ства и рискове пред тях. Това би насърчило безпре-
пятствено търговско-икономическо сътрудничест-
во, развитие на черноморската инфраструктура, 
гарантиране на енергийните доставки и диверсифи-
кация,  сигурност на морските комуникации, разви-
тие на „синята икономика“, прилагане на правила 
за риболов,  разширяване на туристическата актив-
ност, разрешаване на междудържавните спорове 
и на „замразените конфликти“ в региона с мирни 
средства, деескалация на политическото напреже-
ние и недопускане на военни конфликти, регули-
ране на миграционния натиск, противодействие 
на терористични заплахи, пресичане на трансфера 
на наркотици, недопускане на трансфер на стоки и 
оборудване с възможна „двойна употреба“ (особено 
за ОМУ), ефективна регионална борба с климатич-
ните промени и адекватна екологическа защита на 
морските региони в Европа, вкл. в Черноморието.  
Става дума за сектори на сътрудничество от общ 
жизнен интерес за всички черноморски страни, чи-
ето развитие би укрепило връзките им и би създало 
климат на взаимно доверие. Търсеният дългосро-
чен  ефект от такова сътрудничество са мирното 
социално-икономическо развитие и ефективното 
преодоляване на общите предизвикателства и ри-
скове в Черноморието - нещо, което нормално не 
се постига с повишаване на равнището на военно 
противостоене между САЩ и Русия в региона.  

„Съюзна солидарност” и национални интереси
Продължават политическите опити по „парт-

ньорска линия” - както двустранно, така и чрез ЕС 
и НАТО - да се „възпира” естественият стремеж на 
демократична България да развива икономически 
изгодни форми на икономическо сътрудничество 
в Черноморието. За целта се използват едностран-
но налаганите от Вашингтон санкции, прокарвани 
чрез политически натиск и лобистко въздействие 
върху институциите на ЕС.  В ход е и двустранен 
процес на „убеждаване” на България да участва 
непропорционално в изпълнение на военно-поли-
тическите планове на САЩ, прокарвани в НАТО.  
Съществуват обаче аргументи, с които могат да бъ-
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дат защитени реалните интереси на националната 
сигурност на България чрез следването на един по-
умерен откъм сериозни рискове подход:

- Перспективите за благоприятно развитие в об-
ластта на геостратегическото съперничество между 
САЩ и Русия в началото на третото десетилятие 
на 21 век остават неясни.  Нараства рискът продъл-
жаващите военни приготовления от двете страни 
да доведат до военен конфликт, който може да се 
превърне в локална ядрена война в Черноморието 
и да обхване цяла Европа. Такава война би имала 
унищожителен характер за европейската територия 
и цивилизация и никога не би трябвало да бъде во-
дена! Това би засегнало пряко стратегическата си-
гурност и шансовете за оцеляване на България като 
черноморска държава в ЕС.

- Пред такава перспектива приносът на Бълга-
рия към укрепване на собствения ѝ военен потен-
циал, а и на цялостния военен капацитет на НАТО 
в Черноморието, следва да се ограничи само до 
форми и методи, които да не изискват разполага-
нето на значими чужди бойни формирования и на-
падателни оръжия на българска територия. Такова 
разполагане може да породи военна необходимост 
за Русия - при сериозно международно напрежение 
или военен конфликт - да нанесе неутрализиращ 
удар върху нашата територия. При очертаващото 
се конвенционално военно превъзходство на НАТО 
в Източна Европа става много вероятно - този път 
Русия да приложи известната от историята тактика 
на САЩ и НАТО за „ядрено възпиране” чрез запла-
ха за първа употреба на ядрено оръжие. Ето защо 
приоритет следва да се даде на по-непровокативни 
методи и форми на взаимодействие между САЩ и 
Русия, вкл. по линията на НАТО. Рационално и не-
обходимо е също да се следва по-сдържан подход 
към укрепване на военния капацитет на НАТО в 
Източна Европа и да се даде предимство на прокла-
мираните в документите на Алианса дипломатиче-
ски пътища за постигане на разбирателство. 

- В това отношение необходимо е да се отчита 
и открито да се подчертава, че рисковете и факто-
рите за гарантиране на националната сигурност на 
отделните страни членки на ЕС (а и на НАТО) да-
леч не са съвпадащи. В редица аспекти те са дори 
твърди различни19. Когато се визират потенциални 

19. Това фактически се признава и в доклада (май 2020) 
„Russia, NATO and Black Sea Security”, RAND CORPO-
RATION, Chapter V (Bulgaria: Caution in Balancing Con-
cern with Opportunity), pages 81-85 (https://www.rand.org/
pubs/research_reports/RRA357-1.html).

заплахи от Русия или Турция, не е коректно да се 
говори за „общи външни военни заплахи” за си-
гурността на страните членки на ЕС и НАТО. Тези 
заплахи варират значително в различните части на 
Европа и не следва да се търси защита по един и 
същи начин. Едни са факторите и възприеманите 
военни заплахи от Полша, трите прибалтийски ре-
публики от НАТО, а донякъде и Румъния, а съвсем 
други са тези заплахи за България, Гърция, Унга-
рия, Франция, Словакия, Чехия и Словения.

- Севернитe страни в Източна Европа наистина 
се страхуват от военна интервенция от руска страна, 
което е свързано с твърде мрачни моменти в общата 
им история. Желанието им да разположат на своя 
територия големи чужди военни формирования с 
нападателни въоръжения, а и с ядрено оръжие, по 
протежение на руската граница е техен национален 
избор. Това вероятно би подложило  териториите и 
населението им на твърде значим военен риск и би 
ги превърнало в цел за упостошителен ядрен удар, 
което е съдбоносна цена за техния подход.

- Нищо в ЕС и НАТО обаче не задължава остана-
лите страни членки, напр. онези в Югоизточна Ев-
ропа, да постъпват по същия ирационален начин, 
особено ако те считат, че това би било ненужно рис-
ковано и би застрашило съществуването на техните 
територии и народи. Историята на Европа е пълна 
със съдбоносни моменти, които поставят страните 
в различни ситуации на тяхната сигурност. Възпри-
ятията на България и Гърция за външната им си-
гурност понастоящем не им дават основание да се 
чувстват военно застрашени от Русия и естествено 
те не желаят ненужно да се превръщат в цел за от-
ветен ядрен удар от нея. 

- Тези реалности намират индиректно отражение 
и в стратегическите решения на Съвета на НАТО от 
Уелс (2014 г.) и от Варшава (2016 г.), а и в съответ-
ния План за готовност и действие на Алианса. Пред-
вижда се постоянно присъствие именно в Естония, 
Латвия, Литва и Полша на подсилени многонацио-
нални военни формирования с нападателни оръжия 
(от 4 големи „ротиращи се страни” от НАТО), които 
да са в бойна готовност за незабавно реагиране20.  
В Румъния има многонационален команден център 
на НАТО за югоизточния регион21 и е изградена 

20. Параграф 40, Комюнике от срещата на високо 
равнище на Съвета на НАТО във Варшава, 9 юли 2016 г., 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.
htm.
21. Параграф 41, Комюнике от срещата на високо равни-
ще на Съвета на НАТО във Варшава, 9 юли 2016 г.
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втората част на американската система за антиба-
листична отбрана, оперираща под флага на НАТО 
(първата е в Полша). В България и още седем други 
съюзни страни са предвидени малки многонацио-
нални „интеграционни центрове” за „подобряване 
на сътрудничеството и координацията между наци-
оналните и съюзните сили и за подготовка/подръж-
ка на учения и резервни формирования”22. 

- Наред с това България, Гърция и други страни 
могат да проявят допълнителна „съюзна солидар-
ност” със северните си партньори, като предло-
жат например да играят ролята на „посредници на 
добра воля” за намаляване на политическата кон-
фронтация и равнището на военно противостоене 
в Североизточна Европа. Те могат да използват за 
тази цел по развитите си политически, икономиче-
ски, културни, етнически и религиозни връзки от 
общата си история с Русия. 

- „Българският принос” за укрепване на военния 
капацитет на НАТО в Черноморието би следвало 
да остане „стриктно непровокативен” - напр. да се 
ограничи до логистично и координационно подпо-
магане на тренировъчната дейност на съвместните 
войскови формирования и до събиране на инфор-
мация за движението в Черно море. За целта могат 
да се използват т.н. „българо-американски трени-
ровъчни бази” у нас и военноморският координа-
ционен център на НАТО във Варна, който е също 
с аналитични и информационни функции. Там не 
следва да бъдат разполагани никакви значими ко-
личества нападателни оръжия, особено на ядрено 
оръжие, нито България трябва да участва в упра-
влението на военни действия. България би могла да 
приеме на своя територия болнични съоръжения и 
военномедицински контингенти на НАТО. Българ-
ската армия вече има конкретен опит за такова во-
енномедицинско участие на място в операциите на 
САЩ и НАТО в Афганистан.

- България и Гърция виждат съвсем други външ-
ни заплахи за националната си сигурност. Те са 
обезпокоени от нескриваните планове на Анкара 
да прилага за силови подходи, за да възкреси „ото-
манското си величие”. При възможно бъдещо вло-
шаване на двустранните ѝ отношения с България 
или Гърция Турция би могла да постъпи с тях по 
същия силов начин както спрямо северната част на 
Сирия. При такава хипотеза възниква основателни-
ят въпрос - кои страни от ЕС или НАТО как биха 
се притекли на помощ, вкл. с активни политиче-
ски демарши (напр. по силата на процедурите на 

22. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_119353.htm.

Член 4 от Североатлантическия договор) или дори 
с военна сила, за да възпрат евентуална агресия от 
страна на Турция през югоизточната граница на 
ЕС. Възможни са най-малкото три такива сценария: 
(а) направлявана от Анкара масивна миграционна 
вълна през България и Гърция към централна Евро-
па; (б) насочване на ислямски терористични групи 
през югоизточната граница на ЕС към центъра на 
Европа; и (в) директно навлизане на турски войски 
под предлог за защита на „правата и свободите” на 
мюсюлмански групи (както в Сирия), като предва-
рително „насърчат” етнически размирици.

- Тези доводи, разбира се, подчертават стратеги-
ческата необходимост за България, Гърция и други 
страни от ЕС да развиват и поддържат  добросъсед-
ски отношения на Европа с Турция, както и да не се 
допуска възникване на националистически настро-
ения, които да доведат до опасни погранични ситуа-
ции. От друга страна, икономически и военносилни 
съюзници, или просто икономически партньори от 
Черноморието, биха могли да инвестират в погра-
нични райони на България и Гърция в по-значими 
общи проекти, което на практика да играе „възпи-
раща роля” срещу военни авантюри от страна на 
Турция. Такива страни биха били заинтересовани 
- в сложни моменти - да окажат политическо или 
военно полицейско съдействие за защита на бъл-
гарската граница от външни заплахи с цел да опазят 
и своите значими икономически инвестиции.

- Не съществува „бинарна политическа алтер-
натива” - участие в ЕС и НАТО или добросъсед-
ско икономическо сътрудничество с Русия. Това 
е чиста идеологема, която няма сериозна военно-
стратегическа стойност, а играе роля единствено в 
пропагандно-политическата хибридна война меж-
ду атлантическата общност и Русия. В сегашната 
международна обстановка обаче са необходими 
балансирани подходи за изграждане на външните 
отношения на всяка рационална европейска стра-
на. Държавното ръководство следва да се стреми 
по мирен път - чрез диалог и взимноизгодно ико-
номическо сътрудничество - да балансира между 
ценностните фактори, определящи историческата 
ѝ принадлежност към европейската цивилизация 
и демократичните принципи на държавно устрой-
ство и жизнената нужда и стабилизиращия ефект 
на поддържането на икономическо и културно съ-
трудничество с важни съседни страни, особено Ру-
сия и Турция.

Изводи и предложения
Независимо от гореспоменатото позитивно раз-
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витие в неправителствения интелектуален сектор, 
следва да се очаква, че по-нататъшното разгръщане 
и прилагане на модерните форми на черноморско 
сътрудничество на правителствено равнище, вкл. 
чрез концепцията на ЕС за „макрорегион”, ще се 
окаже продължителен политически процес. Веро-
ятно той ще може да напредне само по пътя на мал-
ките стъпки по отделни аспекти и въпроси на се-
кторното сътрудничество в интерес на всички или 
на повечето страни в Източна Европа, вкл. в Чер-
номорието. Между другото това налага страните от 
ЕС да използват всички прагматични възможности 
за мирно насочване и подобряване на създалата се 
обстановка в Черноморието. „Очевидно при нали-
чието на толкова много линии на съприкосновение 
на конфликтни интереси подходът за търсене на 
стабилизация на региона следва да бъде интегра-
лен, а инструментът за решаване на проблемите 
може да бъде само политически. На първо време 
това означава поне две неща - диалог и мерки за 
възстановяване поне на минималното доверие”23 .  
Такива дипломатически подходи на търсене на до-
пирни точки и разбирателство има и в стратегиче-
ските документи на НАТО.

Приоритет следва да се даде на поддържане на 
наличните канали за комуникация и на създаване 
на нови - дори временни или неофициални - връз-
ки на политическо и военно равнище с цел да се 
предотвратят и ограничат инциденти с използване-
то на сила. Договорът за откритото небе (2002 г.) 
и осъвремененият вариант на Виенския документ 
(2011 г.) все още предлагат най-добрите средства за 
предотвратяване на военен конфликт и укрепване 
на доверието чрез прозрачност на военната дейност 
в Европа, вкл. Черноморието. Съществуващите об-
щоевропейски инструменти и форуми на ОССЕ и 
предвидените от тях конкретни мерки за сигурност 
и взаимно доверие могат да се използват по-актив-
но за избягване на екстремни ситуации. Форумите 
за  диалог между НАТО и Русия и между НАТО и 
Украйна, както и механизмите за прилагане и кон-
трол на изпълнение на Минските споразумения, не 
са формално прекъснати и остават на разположение 
за дискусии по актуалните спорни въпроси. Следва 
да се очаква, че функционират добре и „червените 
линии” за връзка между висшите военни предста-
вители на НАТО в Брюксел и руския Генерален щаб 

23. „Предизвикателствата в Черноморския регион”, Лю-
бомир Кючуков, директор на ИИМО, научна конферен-
ция „Морето: граница или врата - от митовете и легенди-
те за водата до синята икономика”, 2018 г., Бургас.

в Москва. Добре е да се помни, че неадекватното 
възприемане и тълкуване на военните приготовле-
ния неведнъж е играло решаваща роля за възник-
ването на кризи на сигурността и дори на войни в 
Европа. 

За дългосрочна промяна на международната об-
становка и връщане към нормалност около изкуст-
вено създадената разделителна линия в Източна 
Европа е необходимо да се разгърне многостранен 
диалог между евроатлантическата общност и Русия 
за пътищата и средствата за поддържане на взаимна 
военно-политическа сдържаност и за гарантиране 
на сигурността, вкл. на черноморските търговски 
пътища. Подходящ кординационен механизъм в Ев-
ропа би могъл да съдейства за укрепване на тери-
ториалната и морската сигурност и в трите морски 
субрегиони на Европа - Балтийския, Адриатическо-
Средиземноморския и Черноморския. Обективни 
западни политически наблюдатели отдавна вече 
издигат конкретни идеи24 за урегулиране на ситу-
ацията около Украйна и Крим чрез сдържаност, 
разбирателство и компромиси. В такъв контекст на-
учният институт по въпросите на мира в Стокхолм 
(СИПРИ) специално отбелязва в своите изследва-
ния на аспекти на сигурността в Черноморието25, 
че - исторически погледнато - евроатлантическата 
общност нееднократно е подценявала силно изра-
зяваната загриженост и решимост на Русия да га-
рантира своята външна сигурност пред лицето на 
бързото разширяване на НАТО и продължаващите 
военни приготовления покрай западните руски гра-
ници. Същевременно, Москва традиционно е проя-
вявала исторически обусловена склонност да над-
ценява военната заплаха срещу руската територия 
от страна на Запада. Това води до генерирането на 
взаимно недоверие и чувство за несигурност. 

Изводът е, че започването на диалог - както меж-
ду гражданските, така и между военните институ-
ции в областта на външната сигурност и отбрана-
та - за подобряване на начина на възприемане на 
предизвикателствата пред националната сигурност 
на страните в Черноморието би била полезна и не-
обходима мярка за възстановяване и укрепване на 
доверието и за разбирателство. Паралелно с това 
развитието на всички възможни направления на 
двустранно и субрегионално сътрудничество на 
черноморските страни, вкл. със съдействието на 

24. „Don't Arm Ukraine” by John J. Mearsheimer, New York 
Times, 8 Febr. 2015
25. https://sipri.org/publications/2018/sipri-policy-paper / 
rebuilding-collective-security-black-sea-region
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ЕС, ОССЕ и ОЧИС, би било предпоставка за по-
степенно стабилизиране на мира в региона. Поет-
апното укрепване на регионалното сътрудничество 
в Черноморието за посрещане на общите предизви-
кателства има голям потенциал да сближи народите 
срещу възникващите опасности и за избягването на 
конфликти.

Разрешаването на „тлеещи” или „замразени” 
конфликти в постсъветското пространство следва 
да се осъществява постепенно - по възможност на 
двустранна основа при посредничеството на заин-
тересована трета страна или от международна орга-
низация. Това предлага перспективни възможности 
за нормализиране на обстановката, последвано 
от пълноценното включване на „омиротворените 
държави” в текущото „макрорегионално сътрудни-
чество” в Черноморието. Неотдавнашното споразу-
мение между Армения и Азербайджан по „тлеещия 
конфликт” в Нагорни Карабах26, постигнато с по-
средничеството на Русия, за прекратяване на възо-
бновените военни действия и за дългосрочен мир е 
важен пример за дезангажиране и възстановяване 
на взаимното доверие чрез разумни компромиси.  
Азербайджан успя да си върне част от територията, 
изгубена по време на войната с арменските сепа-
ратисти през 1990-те години. Договорено бе  пре-
кратяване от 10 ноември 2020 г. на враждебните 
действия под контрола на мироопазваща мисия на 
Русия с автоматично подновяван мандат на всеки 
пет години.

Посоченото развитие на международните съби-
тия в Черноморието още веднъж потвърждава, че 
мирът е всеобща ценност в цивилизована Европа, 
който не трябва да бъде застрашаван. Въпросите 
на войната и мира в Европа станаха трудни за кон-
тролиране и съдбовно важни за всички европейски 
народи. Тяхното изследване и планиране не тряб-
ва да бъде оставено само на военни изследователи 
и геополитически стратези, които търсят решения 
предимно по силови пътища. В началото на тре-
тото десетилетие на настоящия век съществува 
екзистенциална опасност за самото съществуване 
на европейските народи при възникване на военен 
конфликт. От такова стълкновение не може да има 
победители, а всички участващи страни биха стана-
ли жертви на ядрен конфликт с огромни поражения 
върху цялото население, човешката цивилизация и 
климата на планетата. Механизмите на парламен-
тарен контрол и „двоен ключ“ при използване на 
каквато и да е „съюзна военна сила” в демократич-

26. https://www.moreto.net/novini.php?n=429372.

ните европейски държави в Източна Европа, особе-
но когато могат да бъдат въвлечени ядрени оръжия, 
трябва да функционират безотказно за оцеляване на 
населението, свързаната икономика и културното 
наследство. 

Преди повече от 57 години, веднага след поред-
ното „щастливо” за човечеството приключване на 
т.н. „кубинска ракетна криза» в геостратегическо-
то противостоене между САЩ и Съветския съюз, 
тогавашният президент на САЩ Джон Кенеди оп-
редели мира в света като „най-важният въпрос на 
Земята”. Тази оценка запазва своята рационална 
валидност и досега. По този повод Джон Кенеди 
събра невероятна - за тогавашната вътрешно поли-
тическа реалност в САЩ - политическа смелост и 
държавническа дързост, за да произнесе историче-
ските думи:  „Човечеството трябва да сложи край 
на войната, преди войната да сложи край на чове-
чеството”.
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САЩ ПРИ БАЙДЪН: КАКВО 
СЛЕДВА ЗА ЧЕРНОМОР-
СКИЯ РЕГИОН
Любомир Кючуков
Директор на Института за икономика и междуна-
родни отношения

Парадоксално, но президентските избори в 
САЩ се оказаха единственият съперник на 

пандемията от гледна точка на ангажиране на об-
щественото и политическо внимание в света. И това 
не беше случайно. Те трябваше да дадат отговор на 
два ключови за всички въпроса. Първият - отклоне-
ние ли беше Тръмп от естественото развитие на по-
литическите процеси или той трасира прехода към 
една „нова нормалност”? Вторият - какво се случва 
със света в периода пост Тръмп?

Отговорът на първия въпрос не беше еднозна-
чен. Байдън получи достатъчно убедителна победа 
сред броя на електорите, които избират президента, 
но Тръмп дори увеличи количеството избиратели, 
гласували за него, като републиканците спечелиха 
допълнителни места в Камарата на представители-
те. Това потвърждава тезата, че причините за попу-
листката и националистическа вълна, заляла САЩ 
и голяма част от Европа, са по-дълбоки, че те са 
свързани с проблемите, породени от глобализация-
та на капитализма и свързани с усещането за загуба 
на сигурност (национална и персонална), справед-
ливост (нарастващите неравенства и „потъването” 
на средната класа) и доверие (към управляващите 
елити като цяло). В този  смисъл Тръмп беше по-
скоро резултат от тези процеси, а не причина за тях 
- въпреки че той изигра ролята на техен катализатор 
и екстремизатор. Проблеми, които просто смяната в 
Белия дом няма да реши. Или както отбеляза комен-
таторът на британският вестник „Гардиън“ Дейвид 
Смит от Вашингтон: „тръмпизмът остава”1.

Външната политика на САЩ след изборите 
беше въпросът, който най-много вълнуваше света - 
и който изцяло отсъстваше по време на кампанията. 
Победата на Байдън естествено предизвиква очак-
вания за сериозни промени. Следва обаче да се има 
предвид, че по своите цели американската външна 
политика винаги е преследвала едни и същи стра-

1. Smith, David. Regardless of the US presidential election 
outcome, Trumpism lives on. 4 Nov 2020. https://www.the-
guardian.com/us-news/2020/nov/04/trumpism-us-presiden-
tial-election.

тегически интереси - независимо от смяната на 
президентите, а именно: световно лидерство, раз-
бирано често като хегемония2. За сметка на това 
очевидно ще се променят инструментите, подходи-
те и механизмите за осъществяването на тази цел. 
Това естествено ще рефлектира и върху политиката 
на САЩ спрямо Югоизточна Европа и Черномор-
ския регион. 

Демократите по традиция са обърнати повече 
към света, респективно - американската външна по-
литика в периодите на демократически президенти 
е по-активна, а и по-интервенционистка. Това пред-
полага промяна на външнополитическите подходи 
в поне няколко направления. Първо, както Байдън 
вече декларира, САЩ ще отстояват своите интере-
си не толкова в двустранен план (а това е поле, на 
което нито една държава в света няма предимство 
спрямо САЩ), а чрез връщане към многостранната 
дипломация, включително активно ангажиране в 
структурите на ООН (Световна търговска организа-
ция, Световна здравна организация и т.н.) и присъе-
диняване отново към ключови международни спо-
разумения (Парижкото споразумение за климата)3. 
Второ, Байдън ясно даде да се разбере, че няма да 
разчита на едностранен натиск за постигане на аме-
риканските цели, а на ангажиране на партньорите 
(основно по линия на трансатлантическото парт-
ньорство с Европа) за съвместни международни 
действия. Трето, ще се промени идеологическата 
платформа на американската външна политика: от 
грубия и често арогантен прагматизъм на Тръмп, 
стремящ се да наложи на света корпоративен стил 
на управление с доминация на американските инте-
реси (определян като „търгашеска външна полити-
ка“), Байдън ще се опита да върне ценностите като 
важен външнополитически инструмент за САЩ и 
средство за натиск и намеса. 

2. Joffe, Josef. Back to Liberal American Hegemony. Proj-
ect Syndicate, Nov 12, 2020. https://www.project-syndicate.
org/commentary/biden-implications-for-international-order-
us-alliances-by-josef-joffe-2020-11?utm_source=Project
+Syndicate+Newsletter&utm_campaign=1a3cfe9fbe-sun-
day_newsletter_11_15_2020&utm_medium=email&utm_
term=0_73bad5b7d8-1a3cfe9fbe-104781145&mc_
cid=1a3cfe9fbe&mc_eid=d05f8cc1b2.
3. Biden, Joseph R. Jr. Why America Must Lead Again: 
Rescuing U.S. Foreign Policy After Trump. Foreign Af-
fairs, March/April 2020. https://www.foreignaffairs.com/
articles/united-states/2020-01-23/why-america-must-lead-
again?utm_medium=promo_email&utm_source=special_
send&utm_campaign=elec t ion_newsle t ter&utm_
content=20201107&utm_term=newsletter-prerelease.
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3. Морето...

На този фон подходът на САЩ към Черномор-
ския регион ще бъде функция преди всичко от ге-
ополитическата конфигурация и сблъсъка на инте-
реси с други основни международни играчи - Русия 
и Турция (в регионален план) и Китай (като глобал-
но противоборство за световно лидерство). 

Няма сериозни основания да се очаква някакво 
затопляне на отношенията на САЩ с Русия. Аме-
риканската политика и занапред очевидно ще бъде 
ориентирана основно в полето на сигурността и 
ще бъде подчинена на стратегията за възпиране. За 
демократите антируската политика бе ключов въ-
трешнополитически инструмент в борбата срещу 
Тръмп и Байдън не би могъл да си позволи рязък 
завой. По-скоро обратното - санкциите ще останат 
предпочитан инструмент за натиск, като ще се тър-
си допълнително ангажиране на страните от ЕС в 
тази насока. В САЩ очакват дори влошаване на 
отношенията с Русия, след като в хода на предиз-
борната кампания Байдън определи Русия като най-
голямата заплаха за националната сигурност4. Няма 
основание да се очаква и намаляване на американ-
ския натиск срещу реализацията на съвместните 
енергийни проекти с Русия, включително и в Черно 
море. Вероятно ще се преразгледа и намаляване-
то на американското военно присъствие в Европа, 
прогласено от Тръмп. Евентуални завръщане към 
диалога може да се очаква единствено в сферата на 
контрола върху въоръжаването, като вече има ин-
дикации, че може да бъде постигнато съгласие за 
продължаване с още пет години действието на из-
тичащия през следващата година договор за страте-
гическите ядрени оръжия „Нов СТАРТ”.

Приоритетното значение на Източна Европа в 
американската стратегия за възпиране на Русия ще 
се съхрани, като тук от ключово значение ще бъде 
по-нататъшното развитие на идеята за „Триморие-
то”. Според Джордж Фридман, реанимирал и идео-
логически адаптирал старата идея на полския гене-
рал Пилсудски от края на Първата световна война: 
„Целта е да се сдържа всеки потенциален руски 
ход на запад. САЩ ще подкрепят тази инициатива. 
Останалата част от Европа ще агонизира от нея”5. 

4. The global reaction to the US elections: Trump is out, 
Biden is in - so how are friends and foes reacting? Dispatch-
es from China, Russia, Great Britain and Brazil. Internation-
al Politics and Society Journal. https://www.ips-journal.eu/
topics/international-relations/the-global-reaction-to-the-us-
elections-4795/?utm_campaign=en_840_20201117&utm_
medium=email&utm_source=newsletter.
5. Friedman, George. From the Intermarium to the Three 
Seas.Geopolitical Affairs, July 7, 2017. https://geopolitical-

Ключова в тази стратегия е ролята на двете черно-
морски страни, членки на инициативата - Румъния 
(която заедно с Полша е основният стълб на „Три-
морието) и България - както с оглед на изграждане-
то на необходимата транспортна и комуникационна 
структура „север-юг“ (носещ елемент на цялата 
концепция), така и в осигуряване на стратегиче-
ския достъп на САЩ до Черно море (лимитиран от 
ограниченията на Конвенцията от Монтрьо от 1936 
за максималния престой и тонаж на нечерноморски 
военни кораби в акваторията на Черно море).

Политиката на САЩ спрямо Турция ще се раз-
вива в две полета на взаимодействие - двустранно-
то и в рамките на НАТО. Възстановяването на пози-
тивния климат между съюзниците в НАТО ще бъде 
един от най-важните приоритети на Байдън. Това 
няма да означава отказ от настояване за повишава-
не европейския принос в изграждането на военните 
способности на Алианса (искането за 2% бюджет-
ни разходи за отбрана от страните членки), но ще 
даде възможност на САЩ да разчита на много по-
голямо разбиране и подкрепа от съюзниците при 
взимането на решения. САЩ са заинтересовани да 
не антагонизират допълнително Турция като свой 
основен съюзник в район с многобройни и остри 
регионални конфликти и ще търсят по-активното 
ангажиране на Турция с общите подходи в рамките 
на НАТО. На първо място това ще означава опит 
за лимитиране на турско-руското партньорство при 
решаването на регионалните конфликти, където, 
изхождайки от коренно противоположни страте-
гически интереси, двете страни намират основа за 
сътрудничество, водени от желанието да изолират 
другите глобални играчи (в Сирия и Нагорни Кара-
бах, където това бе успешно и в Либия, където то 
не проработи). Закупуването на руските противора-
кетни системи С-400, добавено към поредната еска-
лация на напрежението между Турция и Гърция и 
обтягането на отношенията на Турция с Франция, 
ще бъде основен препъни камък, препятстващ за-
дълго възстановяването на доверието към Турция в 
рамките на НАТО.

В двустранните турско-американски отношения 
не може да се очаква съществена промяна, докато 
не се реши въпросът с искането за екстрадиране 
от САЩ в Турция на Фетхуллах Гюлен, обвиняван 
от Ердоган като организатор на опита за преврат. 
Ердоган може периодично „да забравя” за това си 
искане, но винаги ще го използва, когато трябва да 
балансира евентуален американски натиск по други 

futures.com/intermarium-three-seas/
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линии. От своя страна САЩ може би ще модулират 
критиките си към Турция за нарушаване правата 
на човека и свободата на словото (в противовес на 
подхода спрямо Русия, където тези критики ще се 
засилват), но едва ли ще бъдат готови да се подчи-
нят на турски ултиматум за предаването на Гюлен.

Към политиката на възпиране на САЩ следва да 
се добави и още един обект - Китай. Съперничест-
вото с Китай ще остане водеща тенденция - и във 
външната политика на САЩ, и като световен про-
цес. Защото става дума за глобалното лидерство. 
Пандемията рязко ескалира противопоставянето, 
като то вече не е само в сферата на икономиката, 
търговията и инвестициите, но стана всеобхватно: 
и в политиката, и в международните организации, 
и в сферата на сигурността. И тази изострена кон-
фронтация е дългосрочна и до голяма степен ще 
определя динамиката на международните отноше-
ния през следващите десетилетия. И въпреки че за 
Китай Югоизточна Европа и Черноморският реги-
он са по-скоро транзитна територия и форпост за 
икономическа и търговска експанзия към Европа, 
то самата концепция на инициативата „Пояс и път”, 
материализирана в Европа в рамките на формата 
„17+1”, предполага и наличието на дългосрочни 
политически цели, които не могат да бъдат прене-
брегнати. А това обхваща и сухоземната компонен-
та на проекта „Пояс и път”, която има пряко отно-
шение към Черноморския регион, като китайският 
интерес тук е насочен преди всичко към страни като 
Турция и Румъния.

Важен елемент в подхода на САЩ към Чер-
номорския регион ще представлява и развитието 
на отношенията с ЕС. Със сигурност може да се 
прогнозира, че ще настъпи затопляне на трансат-
лантическото партньорство и активно, дори показ-
но активизиране на сътрудничеството. Въпреки че 
ще бъде трудно да се постигне пълно възстановя-
ване и на отношенията на ниво „до Тръмп”, то син-
хронизацията във външнополитическите подходи, 
особено спрямо Русия (а и Китай, и Турция), ще 
бъде на много по-високо ниво. Което от своя страна 
означава, че едва ли може да се очакват и сериоз-
ни стъпки за деескалация на конфронтацията меж-
ду ЕС и Русия, сигнали за което подава френският 
президент Макрон. С други думи, Черно море, на-
ред с Прибалтика, ще останат и занапред основните 
линии на геополитическо противостояние в сфера-
та на сигурността.

На политиката на САЩ в Черноморския регион 
силно влияние ще окаже и динамиката в прилежа-

щите към региона конфликти - в постсъветското 
пространство, в Близкия изток, в Афганистан, а и 
отношенията с Иран. Украйна и Крим задълго ще ос-
тават непреодолим проблем и източник за конфрон-
тация между Москва и Вашингтон (а и Европа като 
цяло). Замразените конфликти в Абхазия, Южна 
Осетия и Приднестровието могат да преминат в го-
реща фаза във всеки един момент - както показаха 
събитията в Нагорни Карабах. Впрочем войната в 
Нагорни Карабах бе едно от редките изключения в 
последните две десетилетия, когато Русия и Запа-
дът (в лицето на САЩ и Франция - другите двама 
съпредседатели наред с Русия на Минската група 
за мирно урегулиране на спора между Армения и 
Азербайджан), заеха единни позиции по конфликт 
в постсъветското пространство.

Вероятността да има динамика и по отношение 
на договорката за развитието на ядрените техно-
логии от Иран също ще има своето влияние вър-
ху геополитическия контекст на региона. Едва ли 
може да се очаква директно завръщане на САЩ 
към договора, който те напуснаха при Тръмп. САЩ 
формулираха редица искания, от които едва ли ще 
се откажат, а и силният натиск от страна на Израел 
и неговото лоби в американската администрация 
също ще остава сериозен противодействащ фактор. 
По-скоро ще се търсят поемане на допълнителни 
ангажименти и гаранции от страна на Иран по ня-
кои конкретни въпроси, като тук е вероятно Байдън 
да си осигури и европейска подкрепа - в противовес 
на позицията на Русия и Китай, които ще настояват 
за придържане към договореностите в сегашния им 
вид.

На този фон двустранните българо-американ-
ски отношения ще запазят своя позитивен харак-
тер, като обаче ще се ситуират в новия глобален 
контекст. В интерес на България е те обаче да се 
диверсифицират, като наред със сигурността значи-
телно се активизира сътрудничеството и в сфера-
та на търговския обмен, инвестициите, културата, 
образованието, туризма и контактите между хора-
та - включително премахване на визовия режим за 
български граждани.



19

КОНФЕРЕНЦИЯ`2021

ЧЕРНО МОРЕ В КОНТЕКСТА 
НА ГЛОБАЛНИТЕ
И РЕГИОНАЛНИТЕ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова

През вековете дихотомията суша-море е била 
константна величина, която в различен пе-

риод от време е с приоритет на един от двата ком-
понента, оказващи силно влияние върху развити-
ето на обществата в Европа и света. През 21 век 
глобалното пространство започна да се изпълва с 
предизвикателства, чиито характеристики не могат 
да се вместят в познатите дотогава политически 
системи, икономически схеми и военни конфигу-
рации. Познатото от втората половина на 20 век 
идеологическо противопоставяне, филтриращо 
отношенията във всички области на обществения 
живот, приключи доста неочаквано и бързо. Краят 
на съществуването на Източния блок постави нача-
лото на многовекторни процеси, ориентирани към 
унищожаване, чрез прилагането на политическия и 
икономическия либерализъам, на реалната и хипо-
тетична конкуренция на държавите от бившия со-
циалистическия лагер. Източното разширяване на 
Европейския съюз и НАТО през следващите десе-
тилетия очерта новата политическа, икономическа, 
енергийна и военна конструкция в глобален и реги-
онален план. За пореден път Черноморският реги-
он, но вече в неговите нови геополитически пара-
метри, включващи международноправните субекти 
от Европа Азия и Близкия Изток, се обособи като 
ключов фактор в световното преструктуриране. 

През 21 век акцентите, които характеризират 
черноморските процеси, устойчиво са свързани с 
енергийната и военната сфера, а през последните 
месеци  и с политическите измерения на миграция-
та и пандемията от коронавируса.

Неоспорим факт е, че нефтените и газовите на-
ходища в държавите от Персийския залив, както и 
диверсификациите на европейския енергиен век-
тор от Азия към Европа, предопределят до голяма 
степен проблемните зони на сигурност в региона, 
както и интензивността на тяхното присъствие в 
черноморския пъзел.

Повишаващото се енергийно потребление, под-
чинено на разрастващите се възможности на бързо 
развиващите се високи технологии, формулира и 

устойчивия геополитически черноморски модел. 
В него основно място заема Руската федерация, 

чиито възстановени в началото на 21 век глобални 
позиции се основават на огромните запаси от нефт 
и газ. Тяхното производство и транзит я превръщат 
в непреодолим фактор на европейския енергиен 
пазар. Това е и един от мотивите за нейното по-
степенно, но сигурно възстановяване като страте-
гически враг на „демократичния свят”. Паралелно 
с това държавите от постсъветското пространство 
са постоянен обект на политически и икономиче-
ски натиск от страна на САЩ, Европейския съюз 
и НАТО. Първото десетилетие на 21 век премина 
под знака на т.нар. цветни революции, които не до-
ведоха до кардинална промяна в Грузия, Украйна и 
Киргизстан. Ситуацията не се промени съществено 
и след Кавказката война от август 2008 г., чиито ре-
зултат бе фактическото отделяне на Южна Осетия 
и Абхазия от Грузия. 

През второто десетилетие обаче ситуацията ра-
дикално се променя. Силно влияние върху глобал-
ното развитие оказва започналата в САЩ през 2008 
г. ипотечна криза, обхванала за кратко време целия 
свят. За промяната допринася и поставеното в края 
на 2009 г. начало на т.нар. арабска пролет в Близкия 
Изток и Северна Африка.

Основните участници в изменящия се черно-
морски свят се прегрупират в нови конфигурации, 
които съсредоточават политическа, икономическа и 
военна енергия в две основни направления - геое-
нергийното преструктуриране чрез алтернативни-
те газови и нефтени проекти и инициативи и чрез 
нови или възобновени военни конфликти.

Управлението на администрацията на американ-
ския президент Барак Обама кардинално промени 
геополитическата картина в Черноморския регион. 
В енергиен план в периода 2011-2014 г. Вашинг-
тон оказа силен натиск върху София да се откаже 
от строителството на нефтопровода „Бургас-Алек-
сандруполис”, на АЕЦ „Белене” и на газопровода 
„Южен поток”. След няколко години руската стра-
тегия за южната енергийна тангента с европейска 
насоченост се трансформира в газопровода „Турски 
поток” и неговото продължение „Балкански поток” 
с хипотетични възможности за диверсификация 
чрез Трансадриатическия тръбопровод (ТАП) и из-
ползването на втечнен газ от строящия се терминал 
в Александруполис. Това не спря политическият на-
тиск на американската администрация и на наслед-
ника на Обама в Белия дом - Доналд Тръмп. През 
последните години американският контрапункт на 
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енергийното позициониране на Москва в Европа е 
инициативата „Три морета”. Тя е модифициран ва-
риант на идеята на полския президент Йозеф Пилс-
удски от преди един век, чиято цел е спирането на 
Съветска Русия на запад. 

Силен енергиен заряд има и осъществения през 
февруари 2014 г. държавен преврат в Украйна. По-
ставянето под контрол на транзита на руски газ през 
Украйна дестабилизира страната и създаде про-
блемни зони на сигурност в северното Черноморие. 
Първата е връщането на Кримския полуостров в 
границите на Руската федерация, втората - превръ-
щането на източна Украйна в замразен конфликт. 
През следващите години всяка една от тези теми е 
повод за икономически санкции към Русия от стра-
на на САЩ и Европейския съюз, както и на засилва-
ща се агресивна риторика към Кремъл в контекста 
на основния враг в Черноморската акватория. 

Своеобразен ориентир за динамичната ситуация 
в региона е създадената през същата 2014 г. теро-
ристична организация Ислямска държава (ИДИЛ). 
През следващите години мобилността на нейните 
граници, включващи територии от Ирак и Сирия, 
през които ще минават бъдещите нефтени и газови 
тръбопроводи, ясно очертават енергийните страте-
гии на глобалните и регионалните играчи. ИДИЛ се 
превръща в център на радикалния ислям, привли-
чащ сподвижници от целия свят, акумулиращ теро-
ризъм най-вече в страните от Централна и Западна 
Европа. 

Неоспорим факт е, че динамичните процеси в 
Сирия и Ирак създават благоприятни условия за 
осъществяването на турската стратегия, формули-
рана в книгата на Ахмет Давутоглу „Стратегическа-
таа дълбочина”. През последните години, особено 
след несполучливия преврат срещу турския прези-
дент Реджеп Тийп Ердоган, политиката на Анкара 
в Черноморския регион се концентрира в две по-
соки - елиминиране на възможността на обединя-
ване на кюрдите от Сирия, Ирак и Турция, както и 
включване в енергийни конфигурации, гарантира-
щи нейната позиция на транзитен център от Азия 
към Европа. 

Всеки един от двата външнополитически ак-
цента устойчиво ориентират Анкара към Москва. 
Непредсказуемостта, но и силно обоснованият вза-
имен интерес са определящи в отношенията Ру-
сия-Турция. Няма значение, че в сирийския казус 
са в повечето време съюзници, което не пречи на 
либийски терен да са противници. В стремежа си 
да утвърди своята водеща позиция в широкия Чер-

номорски регион и арабския свят, Ердоган в разрез 
с правилата на НАТО, чиито член е от 1962 г., за-
купува през 2019 г. ракетните установки С-400 от 
врага на Северноатлантическия пакт - Русия. 

Засилващата се конфронтация със своите съю-
зници в натовския блок се разширява и в отноше-
нията Турция-ЕС. Ефективен инструмент за рекет 
за Анкара се превръща засилената от 2016 г. мигра-
ционна вълна от държавите от Близкия Изток към 
Германия и Западна Европа. Невъзможността на 
Съюза да изгради работеща правна и институцио-
нална система за справяне с този проблем позволи 
на турското правителство периодично да рекети-
ра най-вече държавите от т.нар. западнобалкански 
миграционен маршрут. Допълнителен сегмент към 
напрежението в източното Средиземноморие са 
засилващите се спорове между Анкара, Атина и 
Никозия за откритите газови находища край Кипър 
и гръцките острови в непосредствена близост до 
Турция. Силното желание на президента Ердоган 
да утвърди държавата си не само като транзитен 
енергиен център, но и я направи част от проучва-
не и производство на конвенционални суровини, е 
стимул да нарушава утвърдени правила и да откри-
ва нови фронтове за конфронтация. Използват се 
широк спектър от политически и военни средства. 
Не е тайна, че сключените през декември 2019 г. 
два договора с признатото от ООН правителство в 
Триполи (Либия) предизвикаха силната негативна 
реакция на средиземноморските държави. Въпреки 
двустранния договор, единият от които утвърждава 
съгласието на двете страни да  определят границата 
на изключителните икономически зони на Турция и 
Либия в Средиземноморската акватория. 

За Анкара явно няма проблем да се включва в 
различни геополитически конфигурации, чиято мо-
билност е впечатляваща. Няма значение дали те са 
в контекста на сирийския казус, в който спектърът 
на съюзната мобилност преминава през САЩ, Ру-
ската федерация, Ирак или ИДИЛ. Военният сег-
мент на турската външна политика включва и по-
вишена активност във възобновения през лятото 
на 2020 г. Нагорнокарабахски конфликт. За първи 
път в този замразен конфликт, който през послед-
ните три десетилетия преминава през спорадично 
възобновяеми провокации и престрелки, непроме-
нящи създалото се в начолото на 90-те години на 29 
век статукво, активно и безапелационно се включва 
Турция. Анкара не успява да получи политическо 
признание и да бъде включена в осъществяването 
на постигнатите между Минската група (Руската 
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федерация, Франция и САЩ), Армения и Азербай-
джан споразумения за прекратяване на войната и 
регулиране на следвоенниата ситуация. От друга 
страна не може да се елимира активната военно-
техническа и логистична подкрепа, която Анкара 
оказа на Баку. 

Засилващите се амбиции на президента Ердоган 
да участва, което означава и да контролира проце-
сите в Черноморския регион се проявяват в заси-
лените контакти на Анкара с Киев. Официалното 
посещение на украинския президент Володимир 
Зеленски в турската столица, както и скюлчените 
двустанни споразумения, дават основание да се 
предполага, че Украйна се превръща в поредната 
ключова точка от стратегическия план на Ердоган 
за използването на всички възможностии за добро 
позициране в Черноморския регион. Това най-лесно 
се постига по отношение на държави от постсъвет-
ското пространство с висока степен на нестабил-
ност като Украйна, или с доказана конфесионална 
съвместимост с висока резултатност в икономиче-
ската, военната и образователна сфера като Азер-
байджан. 

През 2020 г. разнообразните форми на полити-
ческата нестабилност на процесите в Черномор-
ския регион преминават под знака на две глобал-
ни предизвикателства – президентските избори в 
САЩ и пандемията от коронавируса. Всяка една 
от тях формулира специфични прояви в различни-
те държави. Вълната от протести срещу властта в 
страни  като Северна Македония, Сърбия, Гърция, 
Румъния, България, Беларус , Грузия, Полша, Че-
хия и др. Независимо от социалните искания, тези 
протести имаха своя неоспорим организационно-
финансов аспект, подчинен на негативния резонанс 
от предизборната ситуация в САЩ. 

Тези процеси бяха в своеобразен контраст със 
засилената държавност в регионален и глобален 
план, предопределена от специфичните условия 
за ефективна борба с пандемията от коронавируса. 
Всяка една от страните следва определен план, ори-
ентиран към запазване на здравето на населението, 
което има негативно въздействие върху икономика-
та и бизнеса. От друга страна обаче противоречива-
та политика за преодоляване на междудържавните 
граници засилва негативната тенденция за ефектив-
но използване на традиционните сухопътни транс-
портни коридори. Сериозни са предизвикателствата 
и пред въздушния транспорт, което засилва значе-
нието на актаваториите за сигурно преодоляване на 
разстояния. Факт е, че единствено те не попадат под 

разнообразните рестрикции на държавите. полити-
ки Това се отнася и до черноморската акватория. Тя 
подобно на останалите водни пространства също 
е част от политически споразумения и договори. 
Правните ограничения или привилегии определят 
времевите параметри и различните форми на поли-
тически, търговски, военни и енергийни взаимоот-
ношения на заинтересованите страни. 

Правните параметри на взаимоотношенията в 
Черно море се определят както от принципите на 
международното морско право, така и от два доку-
мента без времеви ограничения. 

Първият документ е Конвенцията от Монтрьо, 
подписана през 1936 г., която регламентира режима 
на преминаване на Проливите от военниоморски 
кораби на нечерноморски държави. Това споразу-
мение дава на Турция пълен контрол върху този 
процес. 

Засилващите се амбиции на САЩ за преструк-
туриране на съществуващата ситуация, предвид 
разнообразните форми на военно ситуиране на ук-
раинска територия, както и активното включване на 
Киев и Тбилиси в сухопътни и морски учения на 
НАТО, е безкрайно неудобна. Основното препят-
ствие е ограничението от разрешението само на три 
седмици присъствие в черноморски води. Запазено-
то статукво е от полза за черноморските държави 
дотолкова, че да не превръща тази стратегическа 
акватория в бойно поле. Конвенцията от Монтрьо 
също така засилва позициите на Турция, която в но-
вата ситуация вероятно отново актуализира  пове-
дение най-вече от 19 и началото на 20 век.  

Вторият документ, който регламентира делими-
тността на Черно море  между СССР и Турция е 
сключеното през април 1983 г. споразумение, съ-
гласно което  Москва признава на Анкара централ-
ната част на Черно море за изключителна икономи-
ческа зона. Актуалността на този договор се прояви 
през 2011 г., когато турският парламент трябваше 
да разреши през нейната черноморска част да пре-
минат тръбите за газопровода „Южен поток“. Все-
ки един от двата правни документа дава сериозно 
предимство на Анкара да разширява възможност-
ите си за контрол, както и да инициира различни 
инициативи в политическата, икономическата и во-
енната област, утвърдаващи ролята и на непреодо-
лим фактор в този стратегически район.

В променящия се свят черноморският геопо-
литически модел продължава да бъде достатъчно 
устойчив, независимо от новите тенденции, мобил-
ните геостратегически конфигурации и качествено 
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новите технологични форми на социално и поли-
тическо общуване. Все още националните и меж-
дународните институции продължават да формули-
рат политическата, икономическата и енергийната 
визия на бъдещето. Ще продължат опитите на аг-
лосаксонският свят да търсят преструктуриране на 
черноморското пространство посредством елими-
нирането на страния/нов враг Русия. Черно море 
ще продължи да бъде съществена част от глобални-
те сценарии, чиято цел е утвърждаване на корпора-
тивното мислене и поведение, което качествено се 
различава от все още актуалната форма на държав-
но управление. 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД РЕЧ-
НИТЕ И МОРСКИ РАЙОНИ 
В БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА 
НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА РАЗ-
ВИТИЕ НА СИНЯ И ЗЕЛЕНА 
ИКОНОМИКА В ЕВРОПЕЙ-
СКИЯ СЪЮЗ
Николай Цонков

Резюме. Световното стопанство изживява 
големи трусове, причинени от световната 

пандемия и климатичните промени вследствие на 
необозданото разширяване и засилване консумаци-
ята на природни ресурси. В тези условия логично 
е държавите да се ориентират повече към рацио-
нално използване на природните ресурси и капитал 
с мисъл за бъдещето. В този смисъл Европейският 
съюз започва икономическа трансформация, прие-
майки Зелената сделка. България също трябва да 
преориентира своята икономика към използване 
на зелени технологии. В този смисъл територии-
те, разположени на река Дунав и Черно море, ще 
играят важна роля в този процес, защото наци-
оналното и регионалните стопанства трябва да 
се ориентират към морето. То се явява врата и 
възможности за развитие. В изложението авто-
рът приема, че синята икономика и развитието 
на дунавските и черноморските територии тряб-
ва да се случва заедно. Икономиката на морето е 
пряко свързана със зелената икономика и техно-
логии. Следователно тези региони трябва да се 
възприемат като мегарегион и по този начин дър-
жавата да извършва инвестиционно проектира-
не и устройственото планиране с цел стопанско 
специализиране на речните и морски територии в 
съответствие с даденостите на река Дунав и Чер-
но море. Необходимо е да се стимулират отрасли 
като аквакултури, корабостроене, биотехнологии, 
морска химическа индустрия, научна и развойна 
дейност, свързани с тях, вятърни централи в Чер-
но море, туризъм, транспорт и логистика.

Abstract. The world economy is experiencing major 
tremors caused by the global pandemic and climate 
change, because of the rampant expansion and increase 
in the consumption of natural resources. In these 

conditions, logically, countries need to focus more on 
the rational use of natural resources and capital with a 
view to the future. In this sense, the European Union is 
embarking on an economic transformation by adopting 
the Green Deal. Bulgaria also needs to reorient its 
economy towards the use of green technologies. In this 
sense, the territories located on the Danube and the 
Black Sea will play an important role in this process, 
because the national and regional economies must 
be oriented towards the river and sea. It is a door 
and opportunities for development. In the research, 
the author accepts that the blue economy and the 
development of the Danube and Black Sea territories 
must happen together. The maritime economy is 
directly linked to the green economy and technology. 
Therefore, these regions must be perceived as a mega-
region and thus the state to carry out investment design 
and spatial planning for the purpose of economic 
specialization of river and sea areas in accordance 
with the specifics of the Danube and Black Sea. It is 
necessary to stimulate industries such as aquaculture, 
shipbuilding, biotechnology, marine chemical industry, 
related research and development, wind farms in the 
Black Sea, tourism, transport, and logistics.

Въведение 
За устойчиво развитие на държавите и техните 

национални стопанства се говори от няколко де-
сетилетия. За съжаление въпреки концептуално-
то и теоретично обосноваване на необходимостта 
от екологосъобразен начин на живот и екологич-
ни икономики пренастройването на световното и 
националните стопанства се случва бавно. Този 
процес се затруднява допълнително поради дина-
миката на глобализираната икономическа система, 
което поражда ендогенни кризи периодично. Сле-
дователно ставаме свидетели на скокообразно и 
неравномерно развитие на държавите и световната 
икономика, което влиза в колизия с концепцията за 
устойчиво развитие. Ето защо светът и държавите 
са изправени пред две основни задачи. Първо, как 
да се предвиждат, управляват и преодоляват кризи 
от всякакъв характер. И второ, как успешно да се 
постигне устойчиво развитие посредством прена-
стройване на националните стопанства към сини 
и зелени икономики, опазващи околната среда и 
ограничаващи световните климатични промени. В 
тази посока Европейския съюз стартира развитието 
на зелена икономика, коетот е свързано със затваря-
нето на отрасли, които силно замърсяват околната 
среда. В този контекст и българската страна тряб-



24

МОРЕТО - ГРАНИЦА ИЛИ ВРАТА

ва да преориентира своето стопанство към новите 
реалности за ограничаване на вредните емисии в 
атмосферата. 

Методология 
Целта на настоящия доклад е да изследва и оч-

ертае възможностите за развитие на речните и мор-
ски територии в контекста на новата Зелена сделка 
в Европа. Целта ще бъде постигната, използвайки 
методи като описателен, позоваване на експертно 
мнение, дедуктивен, индуктивен, аналитичен, срав-
нителен и др.  

Характеристика и потенциал за развитие на 
районите на река Дунав и Черно море

В България от общо 28 области 6 са разположе-
ни на река Дунав, а 3 области се намират на чер-
номорското крайбрежие според териториално-ад-
министративното делене на страната. Те заемат 41 
541 кв. км от цялата площ на държвата - 110 993,6 
кв. км. Посочените райони се населяват от населе-
ние, наброяващо 2 236 380 души към 31.12.2018 г. 
от общо 7 000 039 души за страната. 

Анализът на областните стратегии за развитие 
за периода 2014 - 2020 г. показват, че в областите 
за този период почти няма заложени приоритети, 
свързани с развитие на синята и зелена икономика 
(с изключение на областите Добрич, Варна и Бур-
гас). Районите, разположени на река Дунав, се ха-
рактеризират със силно обезлюдяване, затихващи 
функции на регионалното стопанство и същевре-
менно представляват погранични територии. Като 
гранични райони те могат да се възползват от до-
пълнителни инструменти за финансиране на разви-
тието им. Областите Добрич, Варна и Бургас имат 
сходни проблеми, но при тях поради развитието на 
морския туризъм се поддържат относително посто-
янни стойности на икономическите показатели. 

Говорейки за синята икономика, не може да не 
разглеждаме възможностите ѝ за развитие от глед-
на точка на зелената икономика. По същество си-
нята икономика с възможностите на морето с него-
вите ресурси е част от концепцията за развитие на 
зелена икономика. Отраслите, които могат да бъдат 
развивани и стимулирани, са основно в областта на 
добивната промишленост (аквакултури, риболов, 
добив на сол),  енергетика (възобновяеми енергий-
ни източници), екологичен транспорт, системи за 
опазване на околната среда и подпомагащи въвеж-
дане на т.н. кръгова икономика, енергийна ефектив-
ност, разкриване на пълния потенциал на туристи-

ческия отрасъл, корабостроене, развитие на морски 
биотехнологии и фармация. 

От гледна точка на стратегическото планиране 
виждаме, че е налице добре структурирана и йерар-
хизирана система от стратегически документи, ко-
ито очертават потенциала за развитие на морските 
територии. На ниво ЕС е приета т.н. Зелена сделка, 
разработени са стратегии за нисковъглеродна ико-
номика, зелена енергетика, като те намират израз 
в стратегически документи на национално ниво, 
включително и в България. Разработвайки страте-
гическите документи на ниво, България би трябва-
ло да се планира развитието на речните и морските 
територии заедно. Т.е. необходимо е да разглеждаме 
териториите около река Дунав с районите на черно-
морието. С други думи, Европейският съюз, в това 
число и българската държава, трябва да подхождат 
съобразно спецификите и отчитайки особеностите 
на т.н. мегарегиони. Би трябвало да разглеждаме 
две от тях свързано. Това са Дунавският и Черно-
морският регион. По същия начин би трябвало да 
се подходи при устройственото и икономическото 
планиране и в България.

Второ, стратегиите, които се разработват, би 
трябвало да съчетават практиките, достиженията и 
мерките за развитие на зелена и синя икономика. В 
този смисъл може да се направи следното разгра-
ничение. Политики и мерки, които стимулират въ-
веждането на екоиновации, и развитие на отрасли, 
представители на зелената икономика. И от друга 
страна, държавата е необходимо да разработи поли-
тики, свързани с ограничаване на вредните емисии, 
спестяване и пречистване на водата, ограничаване 
на битовите отпадъци, включително защо не въ-
веждане на технологии за преработка на морската 
вода. Тук би трябвало да говорим за умни техно-
логии, които управляват консумацията на енергия, 
вода и изхвърляне на отпадъци. 

Планирането и разработването на стратегии за 
развитие на речните и морски територии изисква 
интегриран и всеобщ подход към въпроса. Кри-
терий за постигането на интегритет на тези тери-
тории е икономическа, информационна и кому-
никационна синергия и реална свързаност между 
отделните общини и области. Ето защо е важно да 
се подобри регионалната свързаност, като се подо-
бри техническата инфраструктура. Тук не говорим 
само за строеж на автомагистрали и ремонт на пър-
вокласни и второкласни пътища, а така също и за 
възстановяване на пристанищата, подобряване на 
условията в икономическите зони и т.н. 



25

КОНФЕРЕНЦИЯ`2021

4. Морето...

По примера на държавите от Скандинавския ре-
гион би могло да се изгради обща виртуална плат-
форма с цел подобряване на комуникацията и фор-
миране на интегритет. Местните неправителствени 
организации на общините по Черноморието и река 
Дунав трябва да засилят своята роля в процеса на 
трансформиране на регионалните стопанства в зе-
лени и сини икономики. Може да се помисли за за-
силване ролята на регионалните власти в лицето на 
областните администрации, които също могат да са 
двигатели на този процес. 

Наблюденията показват, че в областите Варна и 
Бургас се развиват характерните икономически дей-
ности, свързани с развитие на синята икономика. 
Но с изключение на туризма останалите дейности 
са малък дял в структурата на местните икономи-
ки. Според мен трябва да се стимулират клъстери 
и бизнес инкубатори, насочени към развитието на 
дейности, ориентирани към морето. По този начин 
може да се концентрират, обединяват и споделят ре-
сурси, да се извършва трансфер на ноу-хау, техно-
логии и знания, което да стимулира икономическото 
развитие. Тук е мястото на държавата като партньор 
и стратегически инвеститор да планира концентри-
ране на конкретни дейности в отделните общини, 
за да се постави базата за развитие. Например Ва-
рна като корабостроителен център, образователен 
център, център за развитие на биотехнологии и ме-
дицински инструменти и технологии. Бургас може 
да се оформи като голям логистичен и транспортен 
хъб, който да обслужва селското стопанство. 

Голяма част от речните и морски територии се 
характеризират с плодородни почви. Този потен-
циал трябва да се използва зедно с изграждане на 
хранително-преработваща промишленост. В глоба-
лен план недостигът на храна ще продължи да се 
задълбочава. Следователно България трябва да мо-
дернизира и създаде условия за високотехнологич-
но селскостопанско производство, което е придру-
жено с научноизследователска и развойна дейност. 
Една част от речните и морски територии могат да 
се превърнат в центрове на зелената енергетика. 
Конкретно говорейки за Черно море, изследвания-
та показват, че регионът е с много висок потенциал 
за експлоатиране на вятърни централи. Проучва-
нията показват наличието на висок интензитет на 
вятъра, с постоянна и достатъчно висока скорост, 
което е предпоставка за генериране на голям обем 
електричество. Трябва да се има предвид, че през 
последните години намалява стойността на първо-
началната инвестиция, което създава повече реални 
възможности. 

Примери за зелени технологии и възможности 
за прилагането им в областите по р. Дунав и Чер-
но море

Глобалното затопляне е реалност. Това е нара-
стващ проблем, който разстройва правителствата 
и обществото като цяло и застрашава здравето и 
околната среда. Един от начините за борба с глобал-
ното затопляне е чрез т.н. зелени технологии. Спе-
циалисти по целия свят разработват технологични 
решения, насочени към намаляване и елиминиране 
на всичко, което причинява глобалното затопляне 
и следователно изменението на климата. За разра-
ботване на нова концепция на България, основана 
на „зеления и синия икономически растеж”, е не-
обходимо да разгледаме някои възможни решения, 
които могат да бъдат приложени в страната. 

1. Пречистване на отпадъчни води. В тази област 
има малко технологични разработки, но съществу-
ващите са важни. Основните разработки включват 
мембранна филтрация, микробни горивни клет-
ки, нанотехнологии, разработване на биологично 
третиране и естествени системи за третиране като 
влажни зони. Всички тези процеси се използват за 
питейна вода или значително намаляване на при-
съствието на замърсители от изхвърляните в море-
то и реките. 

2. Премахване на промишлените емисии. Пре-
чистването на емисиите и управлението на за-
мърсителите на въздуха в индустриите може зна-
чително да намали парниковия ефект. Метанът и 
въглеродният диоксид са вещества, които вредят на 
околната среда, като са пряко свързани с индустрии 
като химическа, нефтохимическа, фармацевтична, 
автомобилна и др. Ето защо е важно да се намерят 
технологични решения, които да бъдат внедрени за 
опазване на околната среда.

3. Рециклиране и управление на отпадъци. Уве-
личението на битовите и промишлените отпадъци е 
непропорционално, макар че за дунавските райони 
предвид на намаленото население и те намаляват, 
а в областите Варна, Бургас и Добрич те са на ус-
тойчиви нива и също намаляват. Управлението на 
твърдите отпадъци е ангажимент както на компа-
нии, така и на отделни лица. Подобни технологии 
са интелигентните контейнери, автоматизирани 
системи за проследяване на хранителни отпадъци и 
автоматични технологии за оптично сканиране, ко-
ито могат да помогнат за сортирането на смесените 
пластмаси, като ги отделят от другите.

4. Самодостатъчни сгради. Самодостатъчни 
сгради са тези конструкции, които са в състояние да 
функционират сами, като генерират енергия, без да 
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е необходим външен принос. Един от начините да 
се постигне по-голямо производство със същата по-
върхност на фотоволтаични панели е да се включат 
интелигентни слънчеви системи за проследяване, 
като по този начин се постига оптимално използва-
не на радиацията.

5. Отпадъци от енергия. Генерирането на енер-
гия от отпадъци, наричано още Waste to-Energy, 
е технология, която генерира енергия от боклука. 
Технологичните решения за третиране на отпадъци 
генерират енергия под формата на пара, топла вода 
или електричество, които всяка компания по-късно 
може да използва за вътрешни процеси. Тук може 
да се помисли за пряко обвързване на регионалните 
депа с подобни преработващи технологии. 

6. Превозни средства, които не отделят газове. 
Електромобилите навлизат постепенно в България. 
Съществува обаче една обективна причина за бав-
ното им разпространение. Все още инвестицията 
в такива екологични превозни средства е голяма и 
не съответства на нивото на доходи на средноста-
тистическия българин. Ето защо трябва да се раз-
работи държавна политика, свързана със субсиди-
ране на българските граждани, които си закупуват 
електромобили. Тази политика трябва да е свърза-
на с инвестиции в инфраструктура за зареждане 
на електромобилите. От друга страна, общините е 
необходимо да заложат на инвестиции в екологи-
чен обществен транспорт. Включително може да се 
помисли за туристически и транспортни атракции в 
морските общини. Изграждане на въздушни трам-
ваи - например свързване с такава въздушна линия 
на морската градина във Варна и Бургас с летища-
та. 

7. Използване на слънчевата енергия. Примери 
за технологии за преобразуване на слънчева енер-
гия са високо вакуумна тръба за топла вода, по-
липропиленов колектор за топла вода, фотоволта-
ичен колектор за производство на електричество и 
слънчеви улични лампи - наред с други. Всички тези 
технологии имат за цел да намалят зависимостта от 
енергия от въглеводороди и изкопаеми горива и да 
популяризират по-екологични решения.

8. Вертикални градини и ферми. Инсталиране-
то на вертикални градини в сгради също помага за 
спестяване на енергия и носи много ползи за окол-
ната среда. Вертикалните градини не се нуждаят 
от режими за поливане, които включват ненужно 
използване на вода и тъй като са инсталирани по 
протежение на стена, те намаляват интензивното 
замърсяване на въздуха, което идва отвън и дори 

това, което можете да генерирате. Освен това те по-
магат да се изолират високите температури, които 
са причинени от изменението в климата, което води 
до значителни икономии на енергия, отопление и 
климатизация. Ако екстраполираме тази техноло-
гия във фермите, можем да спестим много вода и 
да се погрижим за плодородната почва. Днес има 
вертикални ферми до 100 хектара. Това е интересен 
начин за увеличаване на зелените площи в градски 
условия, което, разбира се, ще подобри и визията 
на града, и самите условия за живот. 

10. Природен газ. Природният газ е много еколо-
гичен в сравнение с останалите енергийни полезни 
изкопаеми. С него са свързани и т.н. зелени котли, 
които консумират възможно най-малко гориво или 
използват възобновяема енергия. Следователно от 
съществено значение е газифицирането на градове-
те и проучване на Черно море с цел откриване на 
находища, които да бъдат експлоатирани.

Изводи 
След разгледаните възможности може да се на-

правят някои важни изводи във връзка с трансфор-
миране на стопанствата в зелени и сини икономики. 
На първо място трябва държавата да промени от-
ношението си към териториите около река Дунав и 
Черно море, като подобри условията и наложи пра-
вила и ефективни устройствени решения на плани-
ране на територията. Това означава регионалните 
и националното стопанство да се ориентират към 
реката и морето, като се използват по-пълноценно. 
Това включва целенасочено инвестиране в иконо-
мически дейности и тяхното стимулиране като ко-
рабостроене, морска химическа и фармацевтична 
промишленост, логистика и транспорт, зелена и 
синя енергетика, вятърни централи в Черно море, 
подобряване на инфраструктурата, инвестиране 
във високотехнологично селско стопанство и аква-
култури и свързаните с тях праработващи индус-
трии, като се намали ролята на туризма. Естествено 
е необходимо да подобрим и разширим услугите, 
предлагани в туристическия отрасъл, но не може да 
се разчита само на него. Пример за това е настояща-
та пандемична ситуация, която показва, че трябва 
да се създадат и други отрасли, които да са също 
двигатели на зелен и син растеж, и не толкова по-
датливи на кризи от различен характер.
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ЗА ЕПИДЕМИИТЕ, ЗАСТРА-
ШАВАЩИ БУРГАСКИ РЕГИ-
ОН ПРЕЗ 20-ТИ И 21-ВИ ВЕК
Проф. Диана Радойнова

Посвещавам тази статия на д-р Евелина Трошанова, 
медицински управител на СБАЛПФЗ - Бургас, която ме 

излекува от туберкулоза и която през 2020 г.
е на челно място в борбата с Covid 19.

Просперитетът, успехите, благоприятни-
те и благовидни събития винаги се радват 

на голям интерес в хуманитарните изследвания. 
Историографията, етнологията и антропологията 
дълго време „предпочитат” именно такива теми. 
Неособено популярна е другата „страна на медала” 
в човешкия цивилизационен развой - бедствията, 
кризите, болестите. През последното десетилетие 
обаче в антропологията се заражда една нова тен-
денция за документиране и анализиране на реакци-
ите на общностите към негативни явления, които 
по един или друг начин застрашават сигурността 
и стабилитета на социума, както и специфичните 
начини за тяхното преодоляване. Ражда се един цял 
нов раздел от науката за човешката културна реак-
тивност, наричана засега условно „Антропология 
на бедствията”.

В едно от малкото публикувани досега и пио-
нерско изследване на тази тематика бедствието се 
определя като „процес/събитие, включващо ком-
бинацията от потенциално разрушителни агенти 
от естествената и/или технологичната среда и на-
личието на население в социално и технологично 
предизвикано състояние на уязвимост” ( Smith 1996 
: 303).

През 2020 г. цялото човечество бе връхлетяно от 
глобално бедствие - масова вирусна зараза. Едва ли 
вече има човек по света, който да не е чувал назва-
нието Covid 19. Държавните институции прилагат 
различни по специфика и мащаб епидемиологични 
мерки, а здравната система се задъхва под непознат 
за последните почти 100 години натиск. Именно за-
това моментът е подходящ да си припомним други 
времена, други епидемии, както и начините, по ко-
ито са се стремяли да се справят с тях тогавашните 
управници и медицински специалисти. Става дума 
за едно заболяване, което в началото на ХХ век е 
основна причина за смъртност в Бургаски регион - 

туберкулозата. 
Жълтата гостенка още преди векове трайно се 

установява в морските градове. Това не е неочак-
вано, защото се знае, че особено благоприятстващи 
трайното ѝ установяване са региони с влажен кли-
мат. А ниският стандарт на живот, бедността, лошо-
то хранене, тъмните, влажни, непроветрени поме-
щения, които се обитават от много хора, са  нейни 
гостоприемници през всички векове. 

Бургас, базиран на днешното си място, е сравни-
телно млад град. Заселен е преди не повече от три-
четири столетия в уютната шепа на едноименния 
залив на Черно море. Корабите намират тук удобно 
пристанище и то е основният магнит за човешките 
маси, които се стичат  от различни краища на бъл-
гарските земи. Докери, рибари, търговци - такива 
са основните професии на бургазлии през ХІХ в, 
когато Бургас започва да се утвърждава като град-
ско средище (вж. Белен 1987 : 35-137).

 Освобождението от османско владичество го за-
варва с по-малко от 3000 жители, повечето от които 
принадлежат към градската беднота (Иречек 1974 
: 838). 

Живеят мизерно в схлупени кирпичени или 
дървени къщи, работят тежък изнурителен труд, 
хранят се лошо. Боледуват много. Във всички до-
клади на общинските хигиенни съвети почти до 
края на 40-те години на ХХ век се посочват две 
основни причини за смъртност сред възрастните 
в региона - туберкулозата и маларията (Отчети за 
управлението на бургаската градска община, ОДА, 
Ф 70 К, оп.1, а.е. 157, с. 17 и сл.). Тези два хищни-
ка грабят всяка година стотици души и ги отнасят 
в отвъдното. Мъже боледуват тежко и не могат да 
издържат семействата си, майките раждат заразени 
деца и нямат сили да се грижат дори и за здравите. 
„Туберкулозата се поддържа от мизерията, от нехи-
гиеничните жилища и от невежеството…”, пише в  
отчета на бургаската градска община за 1927-28 г. 
(ОДА-Бургас, Ф.70 К, оп.1, а.е. 155, с. 40).

Така тези две болести се превръщат в основното 
предизвикателство пред прохождащата тогава бур-
гаска медицина и пред управниците на окръга. 

На 27 октомври 1909 г. Бургаският общински 
здравен съвет, който в началото на ХХ век е един-
ственото хигиенно, санитарно и здравно админи-
стративно звено на градската управа, взема решение 
да основе клон на Българското дружество за борба 
с туберкулозата. В него влизат всички тогавашни 
бургаски лекари, които са едва пет-шест на брой, 
както и богати граждани, които да спомоществу-
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вателстват инициативата. На следващата година 
се създава първата Лига за борба с туберкулозата 
в града. Оттук нататък общинските градски лекари 
стават главнокомандващи в една тежка битка. Си-
лите в тази война са неравни: едва шепа специали-
сти срещу бедност, невежество, липса на средства, 
на лекарства и апаратура, ежедневно лице в лице с 
десетки човешки трагедии. 

Един от  първите самоотвержени бойци в тази 
битка е д-р Тодор Бурмов - общински лекар за Бур-
гаска и Айтоска околия. В записките си от 1909-
1910 г. (Бурмов 1911)  той отбелязва неимоверните 
трудности, които среща в лекарската си практика: 
докато хининът е с вече доказана по онова време 
ефективност срещу маларията, то за туберкулоза-
та лек няма - (антибиотиците още не са открити). 
Лекарят настоява заболелите да не работят тежък 
труд,  но те не могат да го послушат, защото няма 
кой да храни семействата им и работят до смъртно 
изтощение. Предписва изолиране на болните, но 
бедните живеят всички в една стая и така бързо ту-
беркулозните заразяват цялото си семейство. 

През 1925 г. друг един всеотдаен  лекар оглавява 
медицинската служба в Бургас - д-р Атанас Недев 
Минкорски. Той самият преболедува туберкулоза 
още като ученик, но успява да се самоизлекува със 
силна храна и специален режим на живот. Завършва 
медицина в Швейцария и тъй като е родом от Кар-
нобатско, веднага се завръща да лекува в Бургаски 
окръг. Само две години след назначението си през 
1927 г. бива командирован от тогавашната бургаска 
градска управа на специализация в Париж, откъде-
то се завръща с компетенции за прилагане на БЦЖ 
ваксина. Той е първият, който внася мотивирано 
искане пред бургаската община за построяване на 
туберкулозен диспансер в града (ОДА - Бургас, Ф. 
743 К, оп.1, а.е.32, стр. 75).

През 1927 г. се  сформира Комитет с предста-
вители от всички градски и селски общини в тога-
вашния Бургаски окръг за събиране на средства за 
построяване на павилион за настаняване и лечение 
на болните от туберкулоза в Бургаската държавна 
болница. Така е направена първата стъпка към обо-
собяване на стационар за специализирано лечение 
на това заболяване. Временно, до построяването на 
диспансера, д-р Минкорски създава и Станция за 
консултации на туберкулозно болни майки, които 
биват обучавани на основни превантивни мерки, за 
да не заразяват децата си (Недев 1926 : 1).

През 1928 г. е приет нов Закон за народното 
здраве, в който има член, задължаващ воденето на 

отчет и съобщаването на всички заболявания от ту-
буркулоза в страната. Междувременно болестта е 
напреднала и взема своето. Ежегодните доклади  на 
бургаските кметове пред общинските съвети задъл-
жително съдържат раздели за отчет на организира-
ната борба с болестта. Когато ги чете човек днес, го 
побиват тръпки.

1928 г.: при население около 20 000 души в Бур-
гас има 678 болни от туберкулоза, 73 новорегистри-
рани, 59 са починали.

1929 г.: обявени 421 нови случая и 68 починали.
1930 г.: обявени 226 новозаболели и 51 почина-

ли.
1931г.: обявени 174 нови случаи и 72 починали. 

(Отчети за управлението на бургаската градска об-
щина, ОДА, Ф.70 К , оп.1, а.е. 155, с. 30 и сл.).

Десетина години по-късно положението сякаш е 
все така отчайващо: през 1943 г. в Бургас се водят 
на отчет 606 туберкулозно болни, 119 новооткрити 
случаи, починалите от болестта са 69. Но всъщност 
за тези две десетилетия е направено страшно много 
(ОДА, Ф.70 К , оп.1, а.е. 157, с. 12).

Първата бургаска болница за лечение и дис-
пансерно наблюдение на туберкулозноболните е 
учредена през 1930 г., за която цел Бургаска общи-
на отпуска 100 000 лв. В павилионите ѝ, които са 
построени в голямата градина зад днешната Трета 
поликлиника в центъра на града, са приети първите 
70 болни. В документите на тогавашната санитарна 
служба е записано: „…за да не служат същите за 
разсадници в средата, в която живеят”. През 1943 г. 
настанените в болницата са вече 158 (ОДА - Бургас, 
Ф. 70 К, оп. 1, а.е.155, с.36).

Персоналът трябва не само да лекува, но и да 
участва в дезинфекцията на квартирите на всички 
починали, хоспитализирани и изпратени в сана-
ториуми. За целта се използва формалин, както и 
специално закупена от общината подвижна парна 
дезинфекциозна машина (ОДА - Бургас, Ф. 70 К, 
оп. 1, а.е.157, с.12).

Освен лечение шепата медици трябва да се гри-
жат още и за написване и разпространение на бро-
шури, изнасяне на доклади и сказки за превенция и 
ограничаване разпространението на туберкулозата.

В свое частно  писмо до колега от Велико Търно-
во д-р Минкорски споделя невероятните трудности, 
с които е принуден да се бори персоналът (ОДА, 
Ф. 743, оп.1, а.е.32, с.35).  Болницата се задъхва, 
защото не е възможно да поеме всички болни, а и 
престоят там е доста дълъг - около 2-3 месеца. През 
лятото на 1939 г., на 10 юли,  Градският съвет взема 
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решение да закупи парцел за построяване на проти-
вотуберкулозен диспансер. Само година по-късно 
постройката е вече факт и струва на общината 600 
000 лв.

Околийският тубдистансер, както се води наиме-
нованието му тогава, се нанася в постройка в гра-
динката срещу днешната, а и тогавашната бургаска 
гара, която според тогавашните стандарти е масив-
на. Отпуснати му са 30 щатни бройки: 5 лекарски, 
още толкова сестрински, 1 - за лаборант, а остана-
лите - помощен персонал. Квалифициран персонал 
обаче не достига. В началото желание за назначение 
изявява само един лекар - д-р Методи Карапалев. 
Сестринските длъжности са заети от неквалифици-
рани сестри - самарянки. Единствената лаборантка 
е без необходимата квалификация. Главният лекар 
трябва да се справя сам с всичко: има дни, в които 
трябва да прави по 25 изкуствени  пневмоторакса 
и пункции във вечно препълнения стационар, не-
обходими са обиколки из целия тогавашен Бурга-
ски окръг, който включвал Поморийско, Грудовско, 
Малкотърновско и Мичуринско (днешно Царево),  
за прегледи, сказки, доклади и срещи (ОДА, Ф. 70 
К, оп.1, а.е 63, с.40). Неслучайно желаещи за тази 
денонощна самоотвержена работа почти няма, а и 
не всички назначени издържат. Т.напр. през лятото 
на 1950 г. постъпва д-р Дяко Панайотов, но само 
шест месеца по-късно вече е напуснал. 

Големият поврат настъпва през 1951. Започва 
ерата на антибиотичното лечение на туберкулозата 
в Бургаски регион. Внедрена е и масовата ваксина-
ция на всички новородени с БЦЖ ваксина - френ-
ски щам. В тубдиспансера постъпва цяло ято нови 
лекари: д-р Йоланта Радева, д-р Стоян Панайотов, 
д-р Тодор Бурилков, д-р Тъмнев, д-р Шекеров. Ди-
ректор все още е д-р Карапалев, който в своите за-
писки характеризира работата на лекарите в борба-
та с туберкулозата като „апостолска”. В нея вече са 
въвлечени  всички здравни заведения. Във всяко от 
тях бива въведена тетрадка за водене на отчет на 
суспектно болни от туберкулоза (ОДА - Бургас, ф. 
70 К, оп. 1, а.е. 63, с.2).

През 1952 г. общинските власти вземат реше-
ние да обединят тубдиспансера с гръдно отделение 
на тогавашната Окръжната болница - сградата на 
днешната Трета поликлиника. Заведението заема 
сутерена на северното  крило, а стационарът със 110 
легла се разполага в т.нар. гръден павилион в гра-
дината зад болницата. Постъпват още нови лекари: 
д-р Никола Златев, д-р Иван Попов, д-р Караджова. 
Но и тези нови ентусиасти имат много трудности 

пред прилагане на компетенциите и хуманната си 
мисия (ОДА - Бургас, Ф. 70 К, оп. 1, а.е. 63, с.2).

Единственото „модерно” по това време лекар-
ство е стрептомицин, но той се внася в изключител-
но малки количества. В своите рапорти лекарите от 
това време записват, че много често им се налага да 
лекуват с изкуствен пневмоторакс и други хирур-
гически способи, което води до тежки усложнения 
- емпиеми, а понякога и до смърт на пациентите.

В лабораторията има само два стари микроско-
па и една центрофуга на малки обороти. Правят се 
само кръвни картини, изследвания на урина, БК - 
директно и флотация.

За Нова година - 1952, лечебното заведение по-
лучава дарение от УНИЦЕФ нова флуорографна 
уредба „Филипс”. Първа на нея се обучава да рабо-
ти д-р Йоланта Радева. Но и пред това нововъведе-
ние има спънки: флуорографът е без траспортьор и 
често се налага да се искат превозни средства вле-
качи от селските ТКЗС-та. (ОДА - Бургас, Ф. 70 К, 
оп. 1, а.е. 63, с.3).

Много бавно, с безсънни нощи, писане на молби 
и настояване от страна на лекарския персонал поло-
жението започва да се подобрява. От 1954 г. започва 
постепенно увеличение на количеството на постъп-
ващите антибиотици, както и на номеклатурата им 
- освен стрептомицин, вече се внасят и римифон 
и ПАСК. В същата година в болницата е назначен 
и първият квалифициран лабораторен лекар - д-р 
Емил Барбаров. Две години по-късно той започва 
да прави култивиране на туберкулозни бактерии, а 
от 1957 г. - и посявки. Въвежда се изследване и за 
резистентност към туберкулостатиците. През 1960 
г. вече са направени близо 1000 посявки (ОДА - 
Бургас, Ф. 70 К, оп. 1, а.е. 63, с.3).

През 1959 г. в диспансера бива разкрит бронхо-
логичен кабинет. Първите бронхоскопии са напра-
вени от д-р Главанаков. Първоначално той работи 
само с един бронхоскоп, закупен на старо и изно-
сен и с няколко катетъра на Матрас. Постепенно 
започва набавянето на по-модерен инструментари-
ум: бронхоскоп „Сас Волф”, оптичен бронхоскоп 
„Фридел”, аспиратор. Десет години по-късно вече 
са усвоени и въведени катетър-биопсията и тран-
сторакалната пункция на вътрегръдни лимфни въ-
зли с цитологично изследване. Ежегодно се правят 
над 350 големи бронхологични манипулации (ОДА 
- Бургас, Ф. 70 К, оп. 1, а.е. 63, с.4).  

През годините тубдиспансерът непрестанно раз-
ширява дейността си при обгрижване и лечение на 
хората с белодробни заболявания. През 1960 г. към 
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него се открива Център за борба със силикозата. 
Оглавява го д-р Юрий Божинов. Негов контингент 
са всички миньори и работници от обкръжаващите 
Бургас минни предприятия, леяри, стъклари и т.н. - 
общо над 7 300 души. Още след първите прегледи 
се поема лечението на 20 души със силикотуберку-
лоза (ОДА - Бургас, Ф. 70 К, оп. 1, а.е. 63, с.5).

На няколко пъти през цялото си историческо съ-
ществуване здравното заведение трябва да се мести 
от сграда в сграда. През 1969 г. Окръжният народен 
съвет в Бургас взема решение тубдиспансерът да 
бъде настанен в сградата на бившия Противомала-
ричен институт. Тя е строена през 1926 г. със сред-
ства на благотворителната фондация „Рокфелер”. 
От архитектурна гледна точка сградата е прекрасна, 
тя е обявена и за паметник на културата, но за да 
бъде пригодена за здравно заведение, са необходи-
ми огромни усилия и вложения. От същата година 
болницата поема лечението и на други хронични 
белодробни заболявания. Следват множество про-
мени в наименованието и частични изменения на 
структурата, обхвата  и функциите на лечебното 
заведение (ОДА - Бургас, Ф. 70 К, оп. 1, а.е. 63, с. 
6-7).

През 1972 г. то е преименувано на Окръжна 
пневмо-фтизиатрична болница и МНЗ  възлага ле-
чението на хроничната белодробна патология на 
фтизиатричното отделение. На следващата година 
Второ гръдно отделение се трансформира в „Диаг-
ностично пневмологично”, а Първо отделение ос-
тава „Фтизиатрично”. В структурата е предвиден и 
диспансер да продължително лечение и наблюде-
ние на болни от туберкулоза, като 7 от общо 120-те 
легла в стационара са заделени само за извънбело-
дробни форми (ОДА - Бургас, Ф. 70 К, оп. 1, а.е. 63, 
с. 10).     

1986 г. носи други промени: здравното заведе-
ние прераства в Болница за белодробни болести, 
като дейността му се разширява с още диагностич-
ни и лечебни задачи в областта на неспецифичната 
белодробна патология. Статут на Междуобластна 
болница получава през 2001 г., след като МЗ го ото-
ризира да осъществява болнична помощ и активно 
издирване, диагностика, лечение и периодично на-
блюдение на болни от туберкулоза и такива - с хро-
нични неспецифични белодробни заболявания от 
няколко области: Бургаска, Сливенска и Ямболска.

Милениумът носи още една промяна в намено-
ванието и структурата на болницата: със заповед на 
министъра на здравеопазването тя бива трансфор-
мирана в Специализирана болница за активно лече-

ние на пневмо-фтизиатрични заболявания - Бургас. 
В задълженията на здравните работници тук влизат 
диагностика, лечение и консултации по пневмоло-
гия и фтизиатрия, вътрешни болести, образна ди-
агностика и клинична микробиология. Заведението 
има разкрити още и клинична лаборатория, каби-
нет за контрол над туберкулозата и специализирана 
ТЕЛК, която обслужва населението на Бургаска и 
Сливенска област. 

 От 2001 г. негов директор е д-р Евелина Тро-
шанова - подготвен лекар, специализирала в Швей-
цария, изключителна жена със специални лидерски 
качества. През 2020 тя и ръководеният от нея колек-
тив се сблъскват и с предизвикателството „КОВИД 
19”. През есента на същата година  в болницата има 
обособено отделение за лечение на болни, заразе-
ни с този вирус, както и туберкулозно отделение 
и пневмологично отделение. Болничните легла са 
запълнени до последното, дори недостигат. Персо-
налът изнемогва. 

Припомнянето на трудните десетилетия преди 
век може би трябва да послужат като полезна памет 
и като урок за днешната бургаска общественост. 
Доколкото антропологията на бедствията регистри-
ра не само „моментните ефекти” на кризите, а и 
начините за справяне с тях чрез опита, натрупан 
в хода на културното им развитие (Цанева 2018 : 
228), то всъщност антрополозите наистина биха 
могли да бъдат полезни в открояването на т.нар. 
етнични константи, които представляват етно- и 
общностносъхранителни механизми, отработени в 
историческия развой на една общност (Лурье 1998 
: 41). И може би наистина може да бъдем полезни, 
извличайки   полезна и утешителна поука, че няма 
социална криза, която да не може да бъде преодоля-
на с компетентност, добра воля и общи усилия. 
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5. Морето...

БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОР-
СКО КРАЙБРЕЖИЕ КАТО 
ИНОВАЦИОННО ПРОС-
ТРАНСТВО ЗА ТУРИСТИФИ-
КАЦИЯ НА ЦЪРКОВНО КУЛ-
ТУРНО НАСЛЕДСТВО ОТ ХХ 
ВЕК
Лиана Гълъбова

Резюме: Българското черноморско крайбре-
жие като пространство на динамичен об-

мен на културни практики, не само със съседните 
по земя и море региони и популации, традиционно 
очертава граници и мащаби на развитие, преодо-
лявани чрез съвременните иновации и в областта 
на туристифицирането на църковното културно 
наследство на ХХ век. Спрямо местните роман-
тични или травматични представи от миналото 
като предизвикателство за практиките на оби-
таване и преход, просперитет и устойчиво разви-
тие - наследени, реконструирани и популяризира-
ни, ресоциализацията на православното сакрално 
наследство фокусира разнообразие от подходи 
за оптимална реновативна патримонизация, ед-
новременно туристическа, общокултурна и цен-
ностна. Проучването на сложната взаимовръзка 
на специфични подходи и нагласи към актуалната 
реинтерпретация на късносоциалистическите и 
постсоциалистически практики на управление на 
църковното наследство в интерес на туризма като 
социалноинтегративен фактор и на вероизповеда-
нията като осъзнато право и общностен процес, 
включва и сферата на иконописното изкуство. 

Ключови думи: българско черноморско крайбре-
жие, културно наследство, православна църковна 
традиция, крайморска гранична територия, съвре-
менно иконописно изкуство. 

Abstract: Bulgarian Black Sea coastal zone as 
traditional space of cultural innovation encompasses 
considerable elements of Eastern Orthodox Christian 
Church heritage. Their specific exploration and man-
agement is natural part of local processes of patri-
monisation and touristification that are continuously 
been reconsidered along 20th century. Traumatic and 
romantic memorialisation of cultural-historical herit-

age is constantly reconstructed and reinterpreted in 
order to face optimally the vital actualisation of tour-
ist interests to sustainable social goals. Revitalisation 
of religious culture and confessional communities is 
one of recent challenges that reflect local development 
of necessary adjustment to universal level of shared 
global values, culture and market. State of church art 
as heritage and live creativity is considerable visible 
expression of Balkan regional identity attitudes to de-
nominations, pilgrimages, and intercultural relations. 
Based on qualitative interdisciplinary research, this 
paper discusses cases of cultural innovation related to 
icon-painting.

Keywords: Bulgarian Black Sea coastal zone, cul-
tural heritage, Eastern Orthodox Christian Church 
tradition, seaside borderland, contemporary icon-
painting art.

Процесите на развитие от осъзнатата динамика 
на границите по море и суша като бариери и връзки 
на местните, отвъдни и транзитни реалности чрез 
общуване и мобилност днес намират баланс в яс-
ното географско конституиране на устойчив край-
брежен културен портал, съчетаващ моментните 
реалности и необходимите условности на отдиха, 
творчеството, гостоприемството и ежедневието 
като ценности, доловими зад всеки исторически 
разказ. Потребността постоянно да се преосмислят 
и преобразуват даденостите, като се преодоляват 
техните дефицити и особеностите да се интерпре-
тират в положителен план, за да се експлоатират 
оптимално наличните културни ресурси, свързва 
традициите от различни исторически периоди до 
съвременността отвъд стереотипите за граници-
те като крепостни стени, телени ограждения или 
рамки на зона на комфорт и сигурност, които въз-
препятстват масовия достъп до наследството като 
общо благо, както е дефинирано в общоприетите 
международни конвенции. Религиозното наслед-
ство е една от културните сфери, която изпъква в 
цялата си пъстрота и в пълното си богатство в ус-
ловията на контраст на природни, етнически, наци-
онални, вероизповедни, естетически и исторически 
обстоятелства, а също така и в общите процеси на 
просперитет, кризи и възраждания (Языкова 2002), 
когато разкрива своите резерви и променя социо-
културните си функции.

Иконите на черноморското крайбрежие (Радой-
нова 2009) като своеобразна рефлексия на хората, 
израснали край морето, и общностите, изградени в 
крайморските региони и тяхното творчество и раз-
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витие, носят своята неповторима индивидуалност. 
Както и в планинските и равнинни райони на стра-
ната, при едно по-внимателно аналитично вглеж-
дане, местните културни постижения и атмосфера 
трудно могат да се обобщят в едно цяло като об-
щобългарски, особено в граничните територии, 
където контрастите са по-естествени, а понякога 
се опитват да преодолеят надхвърляща границите 
споделена принадлежност към глокални явления. 
Българското сакрално изкуство на ХХ век (Филева, 
2011) е област на взаимодействие на творчество и 
ритуалност, където и до днес у нас се търсят и по-
стигат редица интересни нови културни решения, 
с различни мащаби и социализация, с осмисляне, 
затруднено при стремежа за вместване на новото 
или реконструираното в установените параметри 
на традиционността, но с продуктивност адекватна 
на съвременността. 

Наред с образованието, туризмът се оказва оп-
тималното пространство за постигане в тази насока 
и на културно невъзможното: създаването на един 
и същ толкова интригуващ разказ, образ и памет-
ник или артифакт, удовлетворителен за максимално 
разнообразие от посетители, които впоследствие 
да намират във видяното и почувстваното множе-
ство причини да се завръщат отново и отново на 
българското черноморско крайбрежие като любима 
дестинация. Туристическото съзнание на местната 
общественост, изразено например в разбирането 
на професионалните предизвикателства на екскур-
зоводите, е модел за специалистите по педагогика, 
естетика, богословие, визуални и сценични изку-
ства, музейно дело, краезнание, културно упра-
вление и други, които подсигуряват достъпност до 
наследството чрез ценностен обмен и мостове на 
добросъседство между културните центрове. Сред 
множеството примери на свързани с черноморско-
то крайбрежие, значими за отделни исторически 
периоди, географски региони или културни про-
цеси личности, които са си изработили устойчив 
модел за постигане на ефективна популяризация на 
наследството и препредаване на традицията, през 
втората половина на ХХ век са и църковните ико-
нописци.

Господин Желязков Сербезов (20 юли 1873, Де-
мирча, Констанца (Кюстенджа)  - 27 юли 1937, Кли-
сурски манастир „Св. св. Кирил и Методий”) е един 
от първите школувани български църковни худож-
ници, роден на румънското черноморие, учил рису-
ване при Антон Митов (1 април 1862, Стара Загора 
- 20 август 1930, София), когато той е прогимнази-

ален учител във Варна; завършил в първия випуск 
на Рисувалното училище в края на по-миналия век 
и със синодален конкурс специализирал църков-
на живопис в Казан, Петербург, работил с Виктор 
Васнецов и в ателието на Илья Репин, благоукрасил 
голямо множество църкви у нас с иконостасни ико-
ни и стенописи (Марков, 1988). Господин Желязков 
има творби и в източните епархии на Българската 
православна църква, но творчеството му не е така 
свързано с крайморските градове, както на други 
художници, работили там по негово време и твор-
чеството им е по-добре проучено, както и история-
та на храмовете и техните общности.

Николай Ростовцев (5 декември 1898, Сувалки - 
20 юни 1988, София) е един от водещите български 
църковни художници на ХХ век, военен белоеми-
грант от украински произход (Якiмова, 2011). Ра-
ботил като строителен техник след курсове на Мла-
дежката християнска асоциация (YMCA), школуван 
в Художествената академия, а след синодално отли-
чие - в Църковния историко-археологически музей 
при Светия синод през 30-те консервира, реставри-
ра и копира няколко десетки ценни средновековни 
стенописи, чиито копия днес се пазят в ЦИАМ, а 
през 60-те оформя синодални издания и оценява об-
разци на църковното изкуство (Филева, 2001). След 
внимателно опознаване на балканските традиции 
художникът изписва няколко десетки централни 
храмове в повечето окръжни градове и столични 
квартали и така дава съвременния религиозно-па-
триотичен облик на страната с местните светии на 
необичайно забележими места в повечето църкви в 
продължение на изявената националистична тради-
ция в следосвобожденското декоративно-монумен-
талното изкуство и в стил, който значително повли-
ява благоприятно българската стенописна школа 
(Динова-Русева, 2014, 204; Божилов, 2014, 206). 
Издържаните портрети на духовници и познавачи 
на църковното наследство, пейзажите на църкви и 
светската живопис на Ростовцев са пример за един 
особен творчески път, който, репресиран от една 
страна, процъфтява - от друга.

През 1949 - 1950 години Ростовцев с ръководе-
ния от него иконописен екип благоукрасява вар-
ненския катедрален храм „Успение Богородично”, 
чиято емблематична сграда днес се възстановява 
професионално, като се започва от архитектурна-
та реставрация, при която се укрепва покривната 
конструкция и се позлатяват куполите. В процеса 
на стенописване художникът се венчава за колегата 
си Олга Похлебина и им се ражда синът Евгений, а 
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оттогава художественият му стил се отличава, как-
то ми обърнаха внимание негови по-млади колеги. 
Десетилетие по-късно Ростовцев поема и стенопи-
ста в църквата „Рождество Христово” в Поморие, 
след като през 1957 - 1958 години изографисва и 
храм „Успение Богородично” в Бургас (Филева, 
2001). Художествено-монументалните методи на 
Ростовцев, видими в ретроспективните изложби с 
неговите проекти, предполагат прецизно проекти-
ране в цветни ескизи и реализация на стенописта 
без предварителни картони и с възможност за изя-
вените колеги от екипа му да изпълняват в рамки-
те на цялостния ансамбъл свои отделни подписани 
творби в разпознаваем стил, а в ктиторския надпис 
точно се упоменават и декораторите и асистентите.  

Водещата съвременна българска иконописка - 
инокиня Магдалина (Анна-Мария Василева Наче-
ва - 10 януари 1937 - 28 октомври 2002, София) е 
завършила Художествена гимназия и учи живопис 
в Художествената академия до замонашването си 
(Николова, 2020; Димитрова, 2012), след което се 
насочва към иконописта и днес се приема за основа-
телка на княжевската иконописна школа (Любено-
ва, Петкова, 2013). Като възпитаница и художествен 
ръководител на иконописното ателие на Княжев-
ския девически манастир „Покров Богородичен” 
в София сестра Магдалина наследява школата на 
Николай Шелехов (16 април 1912, Варшава - 28 но-
ември 1981, Монреал), благословена от руския ар-
хиепископ в България - Свети Серафим Софийски 
(Соболев) (1 декември 1881, Рязань - 26 февруари 
1950), духовно подкрепена от наследството на де-
сетина значими белоемигрантски църковни общно-
сти (Букасова-Богословова, София, 2009) и развита 
от няколко поколения монахини (Николова, 2020), 
които с покровителството на местния елит, напри-
мер чрез Творческия фонд на Съюза на българските 
художници и Държавната печатница се трудят неу-
морно в областта на българската култура. 

Аналогично на руските православни вярващи, 
поели мисията на православното предание на ико-
нописта при различни обстоятелства в империята, в 
СССР и по света (Языкова, 2002), художничката ня-
колко десетилетия съдейства на сестрите и множе-
ство творци и вярващи в постепенното им по-пъл-
но приобщаване към църковната култура в процеса 
на общуване и работа по различни художествени и 
църковно-строителни проекти. А когато патриотич-
ният пиетет към църковното изкуство кулминира 
при юбилейните чествания от 1981 година у нас и 
1988 година в СССР и след това движението за цър-

ковно възраждане достига до църковните разколи 
и идва време за посттравматична мемориализация 
(Воскресенски, 2020), будната съвест и силен ха-
рактер на сестра Магдалина, съчетани с монаше-
ско послушание, стабилно чувство за общностност, 
както и съвестното отношение към живото иконо-
писното предание и художествено наследство във 
всички негови периоди, паметници и юрисдикции, 
са добър и търсен коректив за мнозина. 

За седем десетилетия манастирът изработва 
множество изделия на църковното изкуство, които 
е трудно да бъдат проучени; единици са експонира-
ните в музеи като запазените в сбирката на Негово 
блаженство, българския патриарх Кирил (3 януари 
1901 - 7 март 1971, София) в ЦИАМ. Сред най-
ярките постижения на школата са иконостасните 
икони в манастира „Свети Константин и Елена” в 
едноименни варненски курорт (Николова, 2020), 
както и по-ранните иконостаси в задграничните 
български храмове „Св. св. Кирил и Методий” в 
Мелбърн, „Света Петка” в Аделаида и „Св. св. Ки-
рил и Методий” в Ню Йорк (Гергова, 2017; Гергова, 
Борисова, Гергова, Матанова, 2015) и в историче-
ската църква „Свети Лука” в Княжево (Николова, 
2016). Днес княжевските икони, повечето от които 
са творческа преработка на разпознаваеми кано-
нични образци от цялата съкровищница на хрис-
тиянското изкуство, са репродуцирани наред с ня-
кои старинни и нови творби при оформлението на 
двадесетината нови старостилни храма (Николова, 
2020); а чрез манастирското издателство, печатни-
ца и уебсайт (Православно слово, 2020) в различни 
формати са подсигурени за тиражиране модели на 
възможно най-много православни иконни сюжети, 
достъпни у нас и по света като образец на изрядна 
православна иконопис в разнообразие от стилове. 
Приемственост на интеркултурен църковен принос 
е реставрирането от сестрите и семейство худож-
ници дарители на старинната обкована несебърска 
чудотворна икона на Пресвета Богородица Мегари-
отиса (Гергова, 2012, 176 - 178; Радойнова, 2006), 
както и изписването от Малин Димов на новата не-
себърска Богородична икона, свързана с историята 
и живота на българската традиционна римокатоли-
ческата общност, а от средата на 90-те - изящния 
стенописен ансамбъл на наоса на криптата на Ру-
ската църква-подворие „Свети Николай” в София 
(Баева, 2013), реализиран от Магдалина Начева в 
екип с младите талантливи потомствени художни-
ци Илиеви и Вълови и награден от Съюза на архи-
тектите в България.
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Житейски и духовно свързан с екипа на сестрите 
иконописки, богословът Ангел Богданов Радушев 
(28 декември 1945, Варна) завършва зъботехника 
през 1967 година, богословие - през 1972 година, 
като междувременно учи в стенописните екипи на 
Ростовцев, взима изпит за църковен зограф през 
1974 година, изписва десетки храмове, приет е в 
Съюза на българските художници през 1980 и ра-
боти по още десетки проекти в годините на прехода 
(Радушев, 2009; Гергинова 2007). Първата икона на 
художника е в една от малкото разрушени църкви 
у нас, създадена по благословение на един от све-
щениците изповедници, които се наемат да издигат 
храмове по това време (Радушев, 2014), а най-но-
вата му стенопис е реализирана в старостилната 
църква „Света Ксения Петербургска” във Варна 
(Николова, 2018). Освен проучванията му на моне-
тосеченето заедно с Господин Жеков, изданията на 
богословски текстове, изявеното му присъствие във 
виртуалното информационно църковно простран-
ство, безчислените ръчно рисувани, дигитални, 
керамични и сувенирни молитвени икони, които 
изработва със своя екип, през 2013 и 2014 години 
Радушев издава луксозни автобиографични книги, 
илюстрирани с автентичен византийски орнамент. 
На корицата на първия том зографът изобразява 
поклонението си пред Светия Убрус, на втория - 
изгонването на Адам и Ева от рая (Радушев, 2014; 
Радушев, 2013) с намерение в третия том от още 
по-голяма дистанция във времето да отрази по-под-
робно творческата си дейност и да изясни някои 
свои смели иконографски решения и следвани мо-
дели и предпочитания като тъмните фонове, смире-
ното спазване на контура на образеца и дори особе-
ния състав на боите, с които най-добре се изписват 
храмовете в близост до морето.

Между комуникационните ценности на индиви-
дуализирания и масовия туристически продукти и 
изконно традиционната, патриархална, йерархична 
и архаична сфера на православното богословие и 
култура църковното изкуство и култура придобиват 
смисъл на мост към обществото. Не случайно едни 
от първите усърдни свещенослужители и органи-
зирани енорийски общности с множество школи, 
освен по катехизис, също така и по изкуства, както 
и устойчивата система на религиозно образование 
и краезнание заработват в центровете за личностно 
развитие в приморските градове. Наситеността на 
крайморския социокултурен обмен се изразява и 
в ново храмостроителство с модерни и старинни 
технологии и естетика, в разнообразни подходи на 

съхранение и възстановяване на културното наслед-
ство. Не случайно иконописните събори на Българ-
ското иконографско сдружение започват в Царево 
през 2010 година. В духовно образцовия манастир-
ски комплекс „Свети Вмчк. Георги Победоносец” 
в Поморие външните стенописи се реставрират от 
създалия ги художник, а пред манастира се издига 
монументалната скулптура на светеца сред хубав 
парк. Възраждането на почитта към свети Йоан 
Кръстител в Созопол се свързва с местни икони, на-
миращи се извън българските граници. Сполучлива 
е популяризацията на наследството чрез отличната 
съвременна туристификация на остров света Ана-
стасия и предстоящата възможност за иконна сбир-
ка при музеификацията на остров Св. св. Кирик и 
Юлита. Почитта към Свети Никола създава няколко 
скулптурни иконични творби край морския бряг и 
дори в подводното пространство, а праведният ад-
мирал Фьодор Ушаков е представен с мемориал,  
балансиращ алтернативната насоченост на църков-
ното поклонническо честване на Свети Йоан Рил-
ски в местния фестивален календар и интегрираща-
та роля на културните маршрути в региона спрямо 
все по-разнообразния състав на населението.
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СЕВЕРНИЯТ МОРСКИ ПЪТ - 
ПЕРСПЕКТИВИ
И РЕАЛНОСТИ
Д-р Катина Йонева, Институт за исторически из-
следвания, БАН, Секция „История на света и МО в 
ново и най-ново време”

Днес Северният морски път провокира все 
по-мащабен интерес. По тази причина на-

стоящият доклад разглежда характеристиките 
на този алтернативен морски път, свързващ Ат-
лантическия и Тихия океан. Изследването доказва 
потенциала на арктическите морски коридори, 
противопоставени на използвания понастоящем 
път през Суецкия канал. Изложени са едновремен-
но положителните страни - спестяването на вре-
меви и капиталови ресурси, както и множеството 
предизвикателства: сурови климатични условия, 
липса на модерни дълбоководни пристанища, ледо-
разбивачи и подсилени срещу леда кораби, неналич-
на морска спасителна служба, слаба населеност 
на региона.

Nowadays there is a renewed interest in the North-
east Passage or the Northern Sea Route (NSR). In this 
regard, the paper describes the characteristics of this 
alternative maritime route, connecting the Atlantic and 
Pacific Oceans. It shows the potential of Arctic routes 
as an alternative to the Suez Canal, which is still ques-
tionable. Shipping trough the forbidden sea of ice can 
be time-saving but also comes with too many uncer-
tainties. The study looks also at the challenges in front 
of this route such as: harsh weather conditions, lack of 
modern deepwater ports, ice breakers and ice strength-
ened ships, SAR (search and rescue) infrastructure and 
low population density in the region. 

Още през далечната 1494 година Испания и Пор-
тугалия подписват договора от Тордесилас, с кое-
то „Новият свят” бива разделен между двете стра-
ни, пренебрегвайки всички бъдещи претенции на 
британците и французите. Споразумението между 
двете държави също така възпрепятства и остана-
лите европейски сили да изпращат кораби в Азия 
и дори да плават в южната част на Атлантическия 
океан. Единствените търговски маршрути, които 
остават извън зоните на влияние, са разположени 
в Арктическия регион. Водният път през канадския 
арктически архипелаг (известен днес като северо-

западен морски път1) и корабоплавателният марш-
рут, следващ бреговата ивица на Русия и Норвегия 
(североизточен морски път2), се превърнали по оно-
ва време в актуална тема. През 1817 година британ-
ското правителство дори предложило награда от 
20 000 паунда на онзи, който откриел най-краткия 
път, свързващ Атлантическия и Тихия океан. Пла-
ването през скованото от лед море и намирането на 
правилния път през сложния лабиринт от острови, 
проливи и заливи за един дълъг период от време се 
превърнало не само в невъзможно, но и често дори 
смъртоносно приключение. Въпреки това редица 
изследователи предприели през годините своите 
смели експедиции в региона на Арктика. Хора като 
сър Джон Франклин, Уилям Едуард Пари, Джон 
Рей, Уилям Бафин, Сър Джон Рос, Джон Дейвис, 
Робърт Макклур, Хенри Хъдсън и Мартин Фроби-
шър дават живота си в опити да открият водния път 
до Северна Америка3. И макар тяхното начинание 
да няма особен успех, имената им остават както в 
историята, така и на картата - идентифицирайки ва-
жни езера, канали и заливи.

Северозападният морски път бил успешно пре-
минат през 1906 година от норвежкия изследовател 
Роланд Амундсен, който се явява и първият човек, 
стигнал до Южния полюс. От друга страна, севе-

1. Northwest Passage (NEP) - познат на български език 
като северозападен морски път или още като североза-
паден проход през Арктика. 
2. The Northeast Passage (NEP) - североизточен морски 
път или още североизточен проход, включващ в себе си 
пътя покрай бреговете на Норвегия и северния морски 
път Northern Sea Route (NSR), който се простира само 
в разстоянието между Санкт Петербург и Владивосток.
3. Bown, Stephen R. The last Viking. The life of Roald 
Amundsen. Da Capo Press, 2012, p.143. 
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роизточният морски път бил покорен от шведския 
геолог Нилс Адолф Ерик Норденшелд по време на 
експедиция „Вега” (1878 - 1880 година). Открития-
та на двамата скандинавци скоро остават единстве-
но в учебниците по история и научните енциклопе-
дии, тъй като по това време Испания вече е слязла 
от световната сцена, Панамският канал е в процес 
на изграждане, а Суецкият работи на пълен капаци-
тет. Така северните морски пътища загубват своето 
геостратегическо значение още преди откриването 
си. В продължение на векове северните маршрути-
те били непроходими, но модерната корабна техно-
логия стига своя преломен момент при създаването 
на плавателни съдове, които да могат да разрушават 
ледените блокове в процеса на плаване. Глобално-
то затопляне е друг основен фактор за развитието 
на Арктика. Намаляването на многогодишния лед 
на Арктика отваря нови маршрути и дестинации. И 
макар днес арктическите „проходи” да биват раз-
глеждани като търговски пътища с голям капацитет 
в бъдеще, транзитното корабоплаване през Арктика 
все още не е привлекателно за международната ко-
рабоплавателна индустрия. 

Днес един от най-важните водни пътища за све-
товната търговия е т.нар. Qanāt al-Suways или Су-
ецкият канал. Той представлява и единственият ко-
ридор, който позволява воден транспорт директно 
между Европа (Средиземно море) и Азия (Черве-
но море). С неговото изграждане и непрекъснато-
то му разширяване пътят през нос Добра надежда 
губи стратегическото си значение. Маршрутът край 
бреговете на Южна Африка остава алтернативен 
транспортен център единствено за бързо растящите 
търговски отношения между Азия и Латинска Аме-
рика.4 Така изкуственият канал, намалил разстояни-
ето за корабоплаване между Североизточна Азия и 
Европа с около 23 до 43%, осигурявайки допълни-
телен достъп до множество пазари и възможности 
за спиране на всяко пристанище по пътя за поправ-
ка, презареждане или разтоварване на стоки. Съще-
временно този маршрут обаче притежава и много 
недостатъци. Поради ширината си корабите трябва 
да плават в конвои, като допустимата скорост от 8 
възела (15 км /ч) позволява преминаването на три 
конвоя на ден (два от северния и един от юг)5 или 
около 15 000 кораба годишно, пътуването им трае 
между 11 и 16 часа. През последното десетилетие 

4. Rodrigue, Rodrigue, Jean-Paul. The Geography of Trans-
port Systems. Routledge, 2017, p. 34.
5. Bodden, Valerie. Suez Canal - Modern wonders of the 
world. Creative Education, 2007. p. 24.

нарастващата заплаха от сомалийски пирати нака-
ра и много морски компании да избягват района на 
Аденския залив. 

Въпреки безспорната стратегическата стойност 
на Суецкия канал търсенето на вторични алтер-
нативни маршрути става все по-актуално. С тен-
денцията на все повече кораби, избрали да плават 
около нос Добра надежда с цел избягване на Аден-
ския залив, североизточният морски път притежава 
потенциала да се превърне в един от най-големите 
пробиви в съвременната международна търговия. 
Този воден път би могъл да намали разстоянието 
на традиционния маршрут през Суецкия канал с 
24% (според началната и крайната дестинация на 
кораба). Заради  географското си разположение се-
вероизточният морски път (СИМП) се явява най-
атрактивен за търговията между Северна Европа и 
Североизточна Азия (Япония, Корея и Китай), но 
същевременно остава непривлекателен за превоз-
ването на товари от Южна Азия до средиземномор-
ските пристанища, където двата маршрута стават 
равностойни.6

Като се има предвид важността на пристанището 
в Ротердам за шведската търговия, използването на 
този маршрут би намалило значително транспорт-
ните разходи. По този начин възможностите, които 
предлага североизточният морски път, биха благо-

6. Farre, Albert B. Commercial Arctic shipping through the 
Northeast Passage. – In: Polar Geography. Taylor & Francis, 
2014, p. 4.
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приятствали за осъществяването на нови търговски 
отношения с азиатските страни и достъпа до нови 
мащабни пазари за шведските стоки. Драматичният 
растеж на китайската индустрия и нейното непре-
къснато развитие от дълги години изисква огромни 
доставки на суровини и енергия, като дори днес 
страната се опитва да диверсифицира източници-
те си, като открие нови търговски маршрути и по-
приятелски морски съседи. Естествено съществува 
и възможност за внос на още по-евтини китайски 
стоки, имайки предвид работата на страната в пре-
откриването на северния морски път и финансира-
нето на множество проекти в тази насока. 

Друга съществена разлика при избора между 
северния и южния морски маршрут се крие в раз-
нообразието на търговските плавателните съдо-
ве. Контейнеровозите например често имат точни 
графици за товарене и доставка, като рядко разто-
варват всички контейнери на едно място. От друга 
страна, корабите за насипни товари (бълкери) са 
по-малко загрижени за крайните срокове и могат да 
си позволят известно забавяне. Тези кораби се из-
ползват за превоз на неопаковани насипни товари 
в трюм и представляват 40% от търговския флот в 
света. Така,  за разлика от контейнеровозите, които 
предпочитат силно населените крайбрежни райони 
на Северна Африка и Средиземно море, плавател-
ните съдове за насипни товари изглеждат идеални 
за плаване във водите на Арктика и транспортира-
не на стоки като петрол, газ, минерали, никел, мед, 
желязна руда и всички останали видове природни 
ресурси. 

Разработването на североизточния морски път 
обаче изисква сериозни инвестиции и сътрудни-
чество от страна на всички държави в региона. И 
макар този коридор да е свързан предимно с тран-
сарктически транзити и търговски възможности, 
интересът към самия регион на Арктика е тясно 
свързан с политически и икономически интереси. 
Развитието на добиваната промишленост на север 

остава приоритет на Русия - факт, който следва да 
бъде взет под внимание от останалите страни. Фе-
дерацията обаче не е склонна, нито е в състояние 
да субсидира северния морски маршрут. В момента 
тя дори е приела китайски инвестиционен проект 
(Yamal LNG) с договор за заем на стойност над 12 
милиарда долара,7 за изграждането на ново аркти-
ческо пристанище в Сабетта, което се очаква да се 
превърне в основния пристанищен център в реги-
она. 

Независимо от икономическия потенциал на 
северния морски път маршрутът страда от значи-
телни екологични и инфраструктурни предизвика-
телства. Един от многото проблеми е батиметрията 
на бреговата линия с дълбочина от 13 до 6,7 м в 
основните руски проливи, която ограничава разме-
ра на товара до приблизително 50 000 тона. По тази 
причина най-големите плавателни съдове са при-
нудени да избират алтернативни маршрути или да 
плават през по-дълбоките води на Арктика, където 
рискуват да заседнат в ледовете. Затова и модерни-
те ULCS (ултраголеми контейнеровози) и 20% от 
петролните танкери все още предпочитат бурните 
води около нос Добра надежда. Те надвишават ка-
пацитета на Суецкия канал и не могат да бъдат ес-
кортирани от ледоразбивачи. Тази тенденция обаче 
е твърде възможно да се промени в близко бъдеще. 
Арктическият многогодишен лед намалява бързо, 
което прави дълбоководния воден път все по-достъ-
пен. С тези тенденции се пробужда и интересът към 
трансполярния морски път8 - най-краткият сред се-
верните морски пътища, който бележи променлив, 
независим от бреговата линия коридор в Северения 
ледовит океан, включваща маршрут в близост до 

7. Staalesen, Atle. Chinese mega-deals in Yamal. LNG. 
02 May 2016. /https://thebarentsobserver.com/en/2016/05/
chinese-mega-deals-yamal-lng/.
8. Трансполяреният морски път - известен като Transpolar 
Sea Route (TSR) или Arctic shipping route.

Разстояние за плаване между Азия и Европа
До Ротердам (в морски мили)

От нос Добра надежда Суецкия канал СИМП Разлика между 
Суец и СИМП, (%)

Йокохама (Япония) 14,448 11,133 7010 37
Пусан (Ю. Корея) 14,084 10,744 7667 29
Шанхай (Китай) 13,796 10,557 8046 24
Хонконг 13,014 9701 8594 11
Хошимин (Виетнам) 12,258 8887 9428 - 6
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6. Морето...

северния морски път, но извън руската ИИЗ9. Зато-
ва търсената експлоатация на трансполярния мор-
ски път не се основава единствено на желанието 
за покоряване на Далечния север, а преследване на 
навигационната свобода в региона на Арктика. 

По време на съветската епоха руският север бива 
силно субсидиран от правителството. Разпадането 
на СССР обаче довежда до политическо отваряне 
и ратифициране на Женевските конвенции по мор-
ско право (UNCLOS) през 1997 година10. Въпреки 
това все още съществуват много нерешени въпроси 
като териториални претенции, икономическа екс-
плоатация, технически изисквания за корабоплава-
не, опазване на околната среда и отговорности по 
SAR - „търсене и спасяване”11. С новото право на 
мирно преминаване12 и свободата на транзит през 
ИИЗ, само вътрешните води остават под неограни-
чения суверенитет на държавата. През 2013 година 
новите законодателни промени премахват много от 
изисквания като задължителната в миналото пред-
варителната проверка в руско пристанище и съп-
ровождане от ледоразбивач. Въпреки това въз ос-
нова на предоставените от самата нея правомощия 
Федерацията контролира всички разрешителни за 
преминаване и дори транзитните такси. През 2007 
година Русия дори постави знамето си на морското 

9. Изключителна икономическа зона - зоната, непосред-
ствено отвъд простиращото се на 12 морски мили (22 
км) териториално море. В ИИЗ разположената на при-
лежащия му бряг държава има суверенно право да екс-
плоатира всички природни ресурси под, а също така има 
и изключително право да строи изкуствени острови и 
други структури. 
10. Efferink, Leonhardt. Arctic Geopolitics – Russia’s ter-
ritorial claims, UNCLOS, the Lomonosov Ridge. 05 January 
2015.  http://www.exploringgeopolitics.org/publication_ef-
ferink_van_leonhardt_arctic_geopolitics_russian_territo-
rial_claims_unclos_lomonosov_ridge_exclusive_econom-
ic_zones_baselines_flag_planting_north_pole_navy/.
11. SAR (Search and rescue) -  представлява отговорност-
та за търсенето и предоставянето на помощ на хора, кои-
то не намират в беда или предстояща опасност. В случая 
съществува Международна конвенция за търсене и спа-
сяване по море от 1979 година..
12. Според Правото на мирно преминаване през тери-
ториалното море съдовете на всички държави могат 
да преминават през чужди териториални води при ус-
ловие съблюдаване на Конвенцията, т.е. преминаването 
не трябва да нарушава безопасността на крайбрежната 
държава, подводниците могат да преминават само в над-
водно положение, а чуждите военни кораби могат да се 
придвижват само с предварителното разрешение на пра-
вителството.

дъно на Северния полюс, обявявайки района за ру-
ска територия.

С цел увеличаването на сътрудничеството меж-
ду арктическите държави и ограничаването на 
влиянието на Руската федерация в региона, с де-
кларацията от Отава през 1996 година е създаден 
и Арктическият съвет. Този междуправителствен 
форум на високо равнище включва петте държави с 
брегове на Северния ледовит океан (САЩ, Канада, 
Норвегия, Дания и Русия) и трите останали държа-
ви от Северния полярен кръг (Швеция, Финландия 
и Исландия). През годините към Арктическия съ-
вет биват присъединени още 13 държави - наблю-
датели. През 2013 година дори Китай заема своето 
място в Съвета. И въпреки честото припокриване 
между руските интереси и тези на останалите арк-
тически страни, необходимостта от споделени отго-
ворности от страна на всички крайбрежни държави 
изисква редица отстъпки. Така отговорността за ко-
ординацията на всички дейности по маршрута на 
северния морски път отново се ръководи от Русия, 
поради причината че държавата притежава най-го-
лемия флот от ледоразбивачи в света и осигурява 
достъп до единствените пристанища край слабо за-
селените крайбрежни зони, където корабите могат 
да спрат за ремонт и поддръжка.

Понастоящем Федерацията е и единствената 
държава, притежаваща способности за осъществя-
ване на спасителни мисии (SAR) или реагиране при 
нефтени разливи. Този факт обаче по никакъв на-
чин не спомага за разработването на северния мор-
ски път. Сред всички 18 руски пристанища в реги-
она, само 4 работят нормално и имат железопътни 
връзки. И въпреки запуснатите руски пристанища 
данните показват, че през 2016 година търговският 
трафик през Мурманск е нараснал с над 40% или с 
33,4 милиона тона транзитни стоки.13

Перспективите около преоткриването на северо-
източния морски път изглеждат с годините все по-
обещаващи. Включването на останалите държави 
от Съвета в надпреварата за Арктика обаче би озна-
чавало отделянето на огромно количество финансо-
ви средства. И докато морският лед се топи още по-
бързо от прогнозите, пътят през ледовете на севера 
все още ограничава повечето съдове от световния 
търговския флот. Арктическият воден път остава 
плавателен единствено за кораби, построени със  

13. Staalesen, Atle. Russian Arctic ports have best year ever. 
The barents observer,16 January 2017. https://thebarentsob-
server.com/en/industry-and-energy/2017/01/russian-arctic-
ports-have-best-year-ever. 
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специални материали и технология за разбиване на 
ледената кора. От друга страна, неблагоприятните 
условия и ускореното желание за преодоляването 
им благоприятства за развиването на технологиите 
в тази насока. Така някои страни вече са подготви-
ли свой специфичен флот, изграден от кораби, кои-
то могат да маневрират спокойно в покритите с лед 
води. Заложените в тях устройства14 обаче предста-
вляват скъпи технологии, които остават недости-
жими за по-малките арктически страни. За разлика 
от държави като Русия и Канада, скандинавските 
държави трудно отделят финансови средства в по-
сока Арктика. През последните години Канадска-
та космическа агенция работи усилено по новия 
спътник Polar Communications and Weather (PCW), 
Русия разработва сателитите Arktika, а енергийна-
та компания „Газпром” също предоставя данни на 
корабите благодарение на нейните сателити Polar 
Star. И докато плаването в южните морета е много 
по-безопасно, особено с наличните комуникацион-
ни и GPS системи и непрекъсната интернет връзка 
благодарение на геостационарните сателити15, ко-
рабите на север не могат да разчитат на подобни 
удобства. Единствената съществуваща до момента 
спътникова концепция Iridium използва руски, аме-
рикански и китайски сателити, като често се на-
блюдават прекъсвания, а корабите дори не могат да 
изпратят сигнали за помощ.

Нарастващата активност на трафика по северо-

14. Задължителните системи за корабите, излизащи в 
Северния ледовит океан, са азимутно подрулващо ус-
тройство (позволяващо на заседналия кораб плаване не 
само напред, но и назад, счупвайки лед в двете посоки), 
подходяща отоплителна система и материали, устойчиви 
на екстремни температури, спасителни лодки със самос-
тоятелни генератори и т.н.
15. Геостационарните сателити представляват сателити, 
движещи се по геостационарна орбита или кръгова ор-
бита точно над земния екватор (0° географска ширина) и 
не покриват района на Арктика.

източния морски път изисква и по-устойчиво при-
съствие в региона. Както бе отбелязано обаче, ба-
риерите за развитието на този коридор надхвърлят 
потенциалните си предимства. Липсата на ориен-
тирана към сушата инфраструктура, суровите мете-
орологични условия и всички навигационни въпро-
си, спорове за юрисдикция, политическа несигур-
ност и т.н. са само част от проблемите. Това обаче 
не спира страни като Канада и Русия не само да екс-
плоатират региона, но и да прилагат недадени им от 
никого правомощия. Чрез установеното им влияние 
те се опитват да наложат своите интереси над ос-
таналите арктически страни. И докато гласовете на 
скандинавските страни се чуват само на форумите 
на Арктическия съвет, силата остава на страната на 
по-богатите държави. За Европа Арктика се оказва 
скъпоструващ регион, където влиянието се осно-
вава на мащабни инвестиции, а не на географското 
право на нейните арктически страни членки.
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ДИГИТАЛИЗИРАНЕ НА МОР-
СКИ КОРАБОКРУШЕНИЯ
И МОРСКИ КУЛТУРНИ ЦЕН-
НОСТИ. ИДЕЯ ЗА СЪЗДАВА-
НЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТ-
ФОРМИ ЗА ПРОУЧВАНЕ
И СОЦИАЛИЗИРАНЕ
Доктарант Георги Георгиев, УНИБИТ, София
Ивелина Георгиева

Резюме. Докладът има за цел да посочи един 
от възможните методи за закрепване на исто-

рическа информация от подводни културни ценнос-
ти (недвижими културни ценности, трайно устано-
вени на морското дъно) чрез използване на скани-
ращи цифрови неразрушаващи системи за подвод-
ни изследвания. Получената информация следва да 
бъде внесена в няколко регистъра за дистрибуция 
към учени и публика. Проучването, последващите 
изследвания и експонирането на местата на подвод-
ните обекти ще се извършва посредством модели 
на 3Д експониране в цифрови кубове, снабдени с 
модули за управление (увеличаване на мащаба на-
пример).

Ключови думи: материално културно наслед-
ство, подводни обекти, недвижими културни цен-
ности. 

Resume. The report aims to identify one of the pos-
sible methods for capturing historical information from 
underwater cultural sites (immovable cultural values   
permanently established on the seabed /, using scan-
ning digital non-destructive systems for underwater re-
search. the register for distribution to scientists and the 
public. The research, the subsequent researches and the 
exposition of the places of the underwater objects will 
be carried out by means of models of 3D exposure in 
digital cubes, equipped with control modules (increase 
in scale for example).

Key words: material cultural heritage, underwater 
objects, immovable cultural values.

Въведение
Черно море все още крие най-добре запазени-

те останки от древността. Водният басейн ще се 
превърне в най-голямата археологическа лаборато-
рия в света благодарение на богатото културно на-

следство от останки на кораби и потънали градове.
Съгласно Конвенцията за опазване на подводните 
археологически останки България е задължена да 
създаде морски резервати и други подходящи зони, 
които да останат непроменени и след тяхното про-
учване.

Опазването на материалното подводно археоло-
гическо културно наследство представлява иденти-
фициране на местата на подводни археологически 
обекти по дъното на Черно море в акваторията на 
националните води, както и съотносимите артефа-
кти, които е възможно да бъдат отделени и пред-
ставени на сушата. За това се грижи Центърът за 
подводна археология като държавен кутурен ин-
ститут в Созопол. Дигитализираните формати, като 
Регистъра за подводни културни ценности по чл. 
22 ЗКН, имат задача да фиксират, идентифицират 
и съхранят цифровата информация върху сървър и/
или друг електронен носител на оцелели през хи-
лядолетията места на корабокрушения, указващи 
за архаичните морски търговски пътища и общест-
вени отношения. Важният за възприемане факт на 
всеки един подводен обект пред публика в неговата 
цялост и пред научният свят обуславя приемстве-
ността на образователните системи и непрекъсна-
тостта на научните изследвания заедно с движими-
те артефакти, съотносими към този подводен обект.
Това е първият етап от музейната адаптация чрез 
данни върху снимки и холографски обработени из-
ображения. В допълнение могат да бъдат предста-
вени реални артефакти в близост до изображения-
та, за да се онагледи и съвмести интерпретацията 
на случилото се преди хиляди години.

Достигането до подводните археологически 
обекти с водолазна апаратура е достатъчно трудно и 
освен изискването за специална екипировка включ-
ва и определен практически опит. Опасността да 
се нарушат целостта на останките от своя страна 
изисква също специфичен инструктаж. Ето зато-
ва се налага да се възпроизведе абсолютно точно 
достоверно копие на подводните отломки, което да 
бъде представено подходящо пред жадната за нови 
приключения публика, за която морските дълбини 
ще останат недостъпни още дълго време.

Благодарение на цифровите технологии в по-
следните години се получава все повече истори-
ческа информация при документирането и цифро-
визирането на подводните археологически обекти.
Постепенно се постига по-висока точност при ико-
номически ограничения и надеждни изводи относ-
но съществуващите в античността морски пътища, 
цивилизационни отношения и посоки на търгов-
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ските връзки. Документирането на археологиче-
ските артефакти под вода е от съществено значение 
за опазването на така необходимата информация за 
товара, устройството на морския съд и достигна-
тите нива на навигация. Записването на данни се 
извършва in-situ и при неразрушаващи подводния 
обект системи за заснемане и оглед. Това е важно, 
понеже при изваждане на повърхността елементите 
на кораба могат да се деформират и това да доведе 
до неверни заключения и неправилна интерпрета-
ция. Недостатък на 3Д заснемане и сканирането се 
явява невъзможността да се прилага към всички 
подводни обекти, понеже всяко едно корабокру-
шение е различно по характер на разпръснатост на 
морското дъно. Подводното проучване е тежка и 
бавна задача и заради наличието на утайки, морски 
обитатели, полепнали по артефактите, както и най-
важния параметър на изследванията - дълбочината 
на настъпилото крушение.

Към прилежащата акватория на Република Бъл-
гария на Черно море в 12-милният участък са раз-
крити и локализирани повече от 1630 корабокруше-
ния - подводни археологически обекти на различна 
дълбочина. Представеният тук метод за 3Д рекон-
струкции може да се приложи за част от тях в по-
плитките води, като се отчете и местата на струп-
ване и възможно по-широкообхватно сканиране.
По този начин ще бъдат обхванати около 30% от 
всички места с обекти, но с възможност да се обра-
боти по-бързо информацията. Във времеви период 
се очаква подобно изследване да продължи между 
5 и 10 години. Ето защо ми се струва уместно да се 
изработи последователна програма за подводните 
изследвания с необходимите параметри, която да 
бъде защитена пред Министерството на културата 
и съответно да бъде осъществена реализацията ѝ в 
най-скоро време. Получените резултати ще повлия-
ят съществено върху нивото на научните изследва-
ния на подводната археология и ще повишат чувст-
вително интереса на публиката и учените към тези 
обекти. Важно е да се отбележи разликата между ко-
рабни останки и подводни инфраструктурни обек-
ти от античността. Докато корабокрушенията са в 
резултат на потъването на морски съдове, в обсега 
на подводната археология са включени и останките 
от фортификационни съоръжения, сгради, артефа-
кти от античността и по-късно време с историческа 
стойност. Следователно измерванията с посочената 
система за 3Д реконструкции ще бъдат приложени 
към първата група от подводни обекти.

В настоящето изложение методът се изразява 

във визуализиране на триизмерни данни от апара-
турата, сканирани на подходяща дълбочина, прове-
дени с дистанционно управляеми подводни апарати 
или от обитаеми подводници.

Сканирането на артефактите се извършва ръчно, 
където е възможно, или чрез дистанционно упра-
вление. SCOUT3D е система за подводно лазерно 
сканиране с надводен и подводен елемент. За пози-
циониране с глобалните спътникови системи се 
ползват два приемника. 3Д данните се улавят от 
светлинен скенер и зелен лазерен проектор. Резул-
татите от мобилното сканиране се проверяват от 
външна оптична система за ефективност. Качест-
вото на поставените растерни точки се проверява 
чрез предварително указани мрежести решетки за 
точно позициониране. Облакът от точки се ползва 
за изграждане на 3Д копието на обекта и рекон-
струирането на полето пред камерата. Възможно 
е и цветно сканиране от три цвята - зелен, червен 
и син. Сателитната система и инерционната нави-
гация създават безупречно зададена траектория на 
изследване. Обхватът на лазера е до десет метра ли-
нейна дължина.

Видно от представената апаратура, налице са 
проверени резултати от развитието на приложни 
технологии в областта на подводната археология, 
които чертаят обща стратегия за устройствата и да-
нните от тяхното използване в създаването на нови 
форми за комуникация и дигитален музеен разказ.

Необходимостта от дигитализиране на антич-
ните и модерни отломки от кораби е належащо по 
следните причини:

- трудности при тяхното опазване от подводни 
иманярски дейности;

- корозионни и други повреди;
- тралене от риболовни кораби и друга интензив-

на стопанска дейност.

Интерпретиране на данните
Събраните начални данни (метаданни) могат да 

бъдат използвани по различен начин от различни 
институти при спазване на правилото на професи-
оналното отношение. Създаването на холографски 
изображения от сканираното морско дъно е една 
от възможните интеракции, подходяща за публика-
та на дигиталния музей. Суровите данни ще бъдат 
ползвани от научната общност. Частен пример на 
копие на местокрушение може да бъде визуализи-
рано върху цифров куб с 3Д стени, които точно да 
пресъздават обработените растерни точки в цялос-
тен разрушен морски съд с прилежащото простран-
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ство. Подходяща конзола за управление ще прибли-
жава обекта до по-близък мащаб за разглеждане и 
проучване.

Препоръки
Създаване на стратегия за подводна археология  

с участието на всички заинтересовани страни - на-
учни работници, институти, музейни институции, 
държавни органи, неправителствени организации, 
международни органи.

Развитие на дигиталната/цифровата музеология, 
където артефактите - недвижими културни ценнос-
ти, са представени напълно дистанционно, отдале-
чено, чрез триизмерните модели на визуализация, 
извлечени от метаданни на сканиращи лазерни ус-
тройства.

Горното е обусловено от мултидисциплинарната 
необходимост от запазване на видовете, запазване 
на обектите, както и съпричастността на морската 
риболовна индустрия с нейните особености - тра-
лене и открит риболов.

Прецизиране и добавяне на текстове в Закона за 
културното наследство, които да отговорят на не-
обходимостта от изграждане на устойчива и под-
ходяща правна рамка за подводните проучвания, 
дигитализиране на обектите и тяхното представяне 
пред публика и учени в комплексна система от до-
кументация.

Създаване на развойни центрове за подводна ар-
хеология във Варна и Бургас.

Изграждането на дигитални музейни хранилища 
on demand, които да представят артефакти и 3Д мо-
дели на археологически обекти - корабокрушения 
от античността, с цел проучването им от научната 
общност. Към този подход следва да се изгради и 
център за последователното стереоскопично - хо-
лографско обработване на данните, за да се получат 
подробни копия на местата с останки.

Създаване на дигитален музей на подводни-
те археологически обекти - сгради, пристанища и 
морски потънали съдове от Античността до 1800 г.

Защитаване на приложим за всички дейности 
бюджет за подводни проучвания и 3Д лазерно зас-
немане на обекти от исторически интерес и стой-
ност от страна на ЦПА центровете.

Заключение
Изследването на крайбрежните корабни останки 

от Античността до наши дни предстои. Налице е 
възможност да се приложат точни цифрови системи 
за възпроизводство на подводните археологически 

обекти в триизмерна високорастерна визуализация, 
която ще даде основа за представянето им един-
ствено в дигитален формат - пълно подборно копие.
Музеологията ще претърпи известна трансформа-
ция по отношение на представянето на подводните 
обекти чрез електронни екранни конструкции, за да 
бъдат изнесени историческите свидетелства пред 
широката публика и пред научната общност. В този 
процес основна роля ще заеме Центърът за под-
водна археология в своя завършен разширен вид, с 
подходяща екипировка и екип. Научните звена ще 
разполагат с бюджети, които да им позволят в близ-
ко бъдеще да бъдат проучени, заснети и експонира-
ни напълно дигитално над хиляда морски корабо-
крушения - обекти от исторически интерес и пред-
ставляващи национално съкровище от метаданни, 
чрез които да се обогатят познанията за морското 
корабоплаване, навигацията, каботажните морски 
пътища, живота по крайбрежието на Черно море, 
търговията и много други цивилизационни дости-
жения.

Регистърът на морските корабокрушения ще 
идентифицира и опазва елементите на съхраненото 
по морското дъно материално културно наследство 
чрез въдворяването му в картите за навигация, за да 
не се стига до унищожаване на ценните свидетел-
ства на миналото.

За целта се създава единен подход за опазването 
на подводното археологическо наследство, лежащо 
на дъното, който да осигури предаването познания-
та на следващите поколения, създава връзка между 
публиката и всеки един от съхранените обекти, като 
тук целта за опазване на националната идентичност 
е спазена. От друга страна се насърчава туризмът, 
културата и интерактивното общуване на публика-
та с ценните археологически подводни обекти, из-
между които и корабокрушенията в Черно море.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕОЛИТ-
СОДЕРЖАЩЕГО ТРЕПЕЛА 
ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ 
ЛЕЧЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА-
ЛЬНОГО КАРИЕСА
Малов И.В., Иванов Л.Н., Чувашский государствен-
ный университет имени И.Н. Ульянова
Колотилова М.Л., ФППОВ Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова
Карпунина А.В., Чувашский государственный уни-
верситет имени И.Н. Ульянова

Резюме. Введение. Кариес зубов является 
одним из самых распространенных заболе-

ваний и значительной медико-социальной пробле-
мой.  На сегодняшний день ведется поиск новых 
методов профилактики кариеса, к которым от-
носится и применение цеолитсодержащего трепе-
ла. Цель исследования - оценить эффективность 
использования цеолитсодержащего трепела при 
профилактическом лечении экспериментального 
кариеса. Методика.Сформированы четыре группы 
лабораторных крыс. В первую группу включено 26 
крыс, получавших базовый корм. Во вторую группу 
(n=26) входили животные, которые вместе с базо-
вым кормом получали цеолитсодержащий трепел 
в размере 1,5 г на килограмм массы тела. Третья 
группа (n=26) была на кариесогенной диете, а чет-
вертая группа (n=26) – на кариесогенной диете с 
добавление цеолитсодержащего трепела (1,5 г на 
килограмм массы тела). Результаты. Получены 
данные о положительном влиянии цеолитсодержа-
щего трепела на биохимические показатели крови, 
десны, а также содержание минералов слюны. 
Установлено, что развитие кариозного поражения 
зубов значительно чаще отмечалось в группах жи-
вотных, находящихся на кариесогенной диете. У 
крыс, которые находились на кариесогенной диете 
и получали цеолитсодержащий трепел, развитие 
кариеса было значительно снижено (практически 
на 40%) по сравнению с подопытными животны-
ми с кариесогенной диетой. Заключение. Получен-
ные результаты позволяют свидетельствовать 
об эффективности использования цеолитсодер-
жащего трепела, являющегося безопасным и эф-
фективным средством профилактики кариозного 
поражения зубов, способствующего нормализации 
минерального состава слюны, а также повыше-

нию противовоспалительной активности.
Ключевые слова: кариес, цеолитсодержащий 

трепел, биохимические показатели крови и десны, 
кариесогенная диета.

Resume Tooth decay is one of the most common 
diseases known to man and a significant medical and 
social problem. Today, a search is underway for new 
methods of caries prevention, which include the use 
of zeolite-containing tripoli.Method. Four groups of 
laboratory rats were formed. The first group included 
26 rats receiving the basic food. The second group (n 
= 26) included animals that, together with the basic 
feed, received zeolite-containing tripoli in the amount 
of 1.5 g per kilogram of body. The third group (n = 26) 
was on a cariogenic diet, and the fourth group (n = 26) 
was on a cariogenic diet with the addition of zeolite-
containing tripoli (1.5 g per kilogram of body weight).
Results. Data were obtained on the positive effect of ze-
olite-containing tripoli on the biochemical parameters 
of blood, gums, and also the content of saliva miner-
als. It was established that the development of carious 
tooth damage was much more often observed in groups 
of animals on a cariogenic diet. In rats that were on a 
cariogenic diet and received zeolite-containing tripoli, 
caries development was significantly reduced (almost 
40%) compared with experimental animals with a cari-
ogenic diet.Conclusion. The results obtained indicate 
the effectiveness of using zeolite-containing tripoli, 
which is a safe and effective tool for the prevention of 
carious lesions of the teeth, contributing to the normal-
ization of the mineral composition of saliva, as well as 
an increase in anti-inflammatory activity.

Key words: caries, zeolite-containing Tripoli, bio-
chemical parametersof blood and gums, saliva miner-
als, cariesogenic diet.

Введение
В современной стоматологии все больше внима-

ния уделяется значительной распространенности 
кариеса зубов, а также воспалительных заболева-
ний пародонта. Несмотря на множество инноваци-
онных методов лечения, данная проблема остается 
актуальной как в Российской Федерации, так и во 
всем мире.В настоящее время кариес зубов отно-
сят к управляемым заболеваниям [1].Кариес зубов 
является значительной медико-социальной про-
блемой, выступая отправной точкой в разрушении 
всей зубочелюстной системы и хроническим оча-
гом инфекции.По данным Громовой С.Н. и соавт. 
распространенность кариеса уже к 15 годам состав-
ляет до 90% при интенсивности по индексу КПУ 
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4,2±0,21 [2].
Вместе с тем, мировая стоматологическая прак-

тика убедительно доказывает, что в настоящее вре-
мя сохранить интактные зубы, ткани пародонта и 
улучшитьситуацию возможно только через внедре-
ние в повседневную практику методов профилак-
тики стоматологических заболеваний. Основной-
целью профилактики является устранение причин 
возникновения и развитиязаболеваний, а также 
создание условий для повышения устойчивости 
организмак воздействию экологических факторов 
окружающей среды. Важно отметить, что охват 
населения профилактикой кариеса и осведомлен-
ность о нём на сегодняшний день остаются весьма 
низкими. 

Все большее внимание уделяется проблеме не-
сбалансированности пищевого рациона, способ-
ствующей дисбалансу системы микроэлементов, и, 
как следствие дисбиозу полости рта и дисбактерио-
зу желудочно-кишечного тракта.Среди факторов, 
оказывающих влияние на распространенность и 
интенсивность кариеса зубов, существенное зна-
чение имеет поступление в организм оптимальных 
концентраций фторида, особенно в период форми-
рования зубов. Поскольку в подавляющем боль-
шинстве районов РФ содержание фторида в воде 
составляет менее половины оптимальной дозы, 
одним из основных методов профилактики кариеса 
должно быть широкое применение фторидсодер-
жащих средств. Учитывая, что современные высо-
котехнологичные услуги стоматолога требуют не 
малых финансовых затрат, профилактика возник-
новения кариеса приобретает особое значение [3].

На основании данных о нарушении поступления 
ряда микроэлементов исследователями начали вы-
двигаться предположения об эффективности пре-
паратов, восполняющих данные потери [4, 5].На 
сегодняшний день ведётся поиск новых методов 
профилактики кариеса, к которым относится и при-
менение цеолитсодержащего трепела.

Комплексная профилактика стоматологических 
заболеваний должна основываться на мероприяти-
ях с обязательным включением эндогенных средств 
[6, 7]. В то же время однозначного решения в отно-
шении данного вопроса получено не было, в связи 
с чем исследователями предлагается все больше 
направлений эндогенной поддержки организма 
человека. Одним из таких направлений является 
использование природного минерала – цеолитсо-
держащего трепела. Цеолитсодержащие трепелы 
содержат весьма важный минерал - цеолит (кли-

ноптилолит) (до 30%). Данный минерал включает 
множество необходимых элементов - оксид крем-
ния (60-70%), железо (4%), алюминий (8-10%), 
кальций (12%). В то же время исследователями 
подчеркивается содержание в цеолитсодержащем 
трепеле таких необходимых микроэлементов, как 
мед, молибден, фтор, марганец, фосфор [8]. Ранее, 
нами выявлено, что приём цеолитсодержащего тре-
пела способствовал значительному снижению за-
болеваемости кариесом у подопытных животных 
на 50-60% по сравнению с животными, которые 
данный минерал не получали [9]. 

Таким образом, результаты исследования дают 
основание предполагать, что цеолитсодержащий 
трепел благодаря содержанию цеолитов и богато-
му минеральному составу обладает значительным 
противокариозным эффектом [9]. Несмотря на оче-
видные положительные качества цеолитсодержа-
щего трепела, в современной литературе содержит-
ся недостаточно сведений об эффективности его 
использования в стоматологии. 

Цель исследования - Оценить эффективность 
использования цеолитсодержащего трепела при 
профилактическом лечении экспериментального 
кариеса.

Материалы и методы исследования
Экспериментальное исследование было прове-

дено на крысах на кафедре патологической физио-
логии Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образова-
ния „Чувашский государственный университет име-
ни И. Н. Ульянова” с период с 2008 по 2011 годы. 
Содержание, питание, уход за животными и выве-
дение их из эксперимента осуществляли в соответ-
ствии с требованиями „Правил проведения работ с 
использованием экспериментальных животных”. 
Все животные содержались при сходных условиях 
в отношении температуры, влажности и освещения, 
а также основного рациона питания (комбикорм 
ПК-120-1, Россия). На проведение экспериментов 
получено разрешение этического комитета ФГБОУ 
ВО ЧГУ им. И.Н. Ульянова Минздрава РФ.

Всего в эксперименте приняли участие четыре 
группы подопытных крыс. В первую группу (кон-
трольную) было включено 26 крыс, группа была 
интактной по всем направлениям. Во вторую груп-
пу (n=26) входили животные, которые вместе с ба-
зовым кормом получали цеолитсодержащий трепел 
в размере 1,5 г на килограмм массы тела допол-
нительно к стандартному рациону. Третья группа 
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7. Морето...

(n=26) была на кариесогенной диете, а четвертая 
группа (n=26) – на кариесогенной диете, однако, 
крысам данной группы вместе с базовым кормом 
также дополнительно давали цеолитсодержащий 
трепел в размере 1,5 г на килограмм массы тела. 
Длительность эксперимента во всех эксперимен-
тальных группах составляла 60 дней.

На 61-й день проведения опыта все животные 
были умерщвлены под эфирным наркозом с со-
блюдением правил обращения с лабораторными 
животными. Извлекали челюсти, подсчитывали 
число и глубину кариозных поражений зубови 
степень атрофии альвеолярного отростка нижней 
челюсти, биологический материал подвергали ла-
бораторным, биохимическим и морфологическим 
исследованиям. Все проводимые манипуляции с 
экспериментальными животными осуществляли 
при строгом соблюдении принципов „Европейской 
конвенции о защите позвоночных животных, кото-
рые используются для экспериментальных и дру-
гих научных целей” [10].

После фотодокументации биопрепаратовиз них 
были выделены отдельные фрагментычелюст-
ной кости, которые помещали в кюветы соответ-
ствующего размера и заливали эпоксидным клеем 
„Химконтакт-Эпокси”. По завершении полиме-
ризации из них были изготовлены шлифы в нуж-
ной плоскости сечения, которые после полировки 
подвергали поверхностному травлению в хелатоо-
бразующем агенте (Трилон-Б) и окрашивали 1% 
раствором метиленового синего на 1% растворе 
буры [11]. Изучение и фотодокументация препара-
тов осуществлены с помощью бинокулярной лупы 
МБС-9, оснащенной цифровой фотоприставкойDS-
Vi1 Nikon, Япония.

Для гистологического исследования структур 
десен скальпелем отсепаровывали фрагмент вести-
булярной части десен от альвеолярных отростков в 
участке резцов нижней челюсти крыс, ножницами 
отсекали участок ткани. После стандартной гисто-
логической обработки исследовали в световом ми-
кроскопе при увеличении ×400, фотографировали 
с помощью надстроенной цифровой камеры DS-
Vi1Nikon, Япония.

Цеолитсодержащий трепел, добываемый на 
Первомайском месторождении Алатырском районе 
Чувашской Республики относительно массы сухо-
го вещества в соответствии с рядом исследований 
обладает следующим химическим составом: SiO2 
- 60,3-72,5; Fe2O3 - 2,8-4,2; A12O3 - 8,4-10,1; TiO2 - 
0,41-0,52; CaO - 2,6-12,3; MgO - 0,9-1,3; Na2O - 0,18-
0,29; K2O - 1,4-1,5; SO3 - 0,1-0,3; P2O5 - 0,2 [12]. 

Статистическую обработку полученных резуль-
татов проводили с использованием программы 
Statistica-6. Сравнение двух парных выборок па-
раметров проводилось с использованием критерия 
χ2 (хи-квадрат). Критический уровень достоверной 
значимости анализируемых статистических гипо-
тез в проведенном исследовании принимали за зна-
чение менее 0,05.

Результаты исследования 
На сегодняшний день установлено, что обмен 

веществ в организме напрямую зависит от питания. 
При этом, содержание животных на кариесогенной 
диете вызывает определенные изменения, касаю-
щиеся в том числе и фагоцитарной системы. В ходе 
нашего исследования проводилась оценка основ-
ных показателей фагоцитарной системы исследуе-
мых групп животных через 30 дней и 60 дней после 
начала эксперимента (табл. 1).

Фагоцитарный индекс через 30 дней после начала 
эксперимента составил 95,33±0,56% и 95,14±0,64% 
в группах животных, находящихся только на ба-
зовом питании (группа I) и базовом питании с ис-
пользованием цеолитсодержащего трепела(группа 
II) соответственно (р>0,05). При этом, в группе жи-
вотных, находящихся на кариесогенной диете с до-
бавлением цеолитсодержащего трепела показатель 
составил 94,7±0,57%, что было значительно выше 
фагоцитарного индекса группы животных, находя-
щихся на кариесогенной диете, где средний показа-
тель составил 90,3±0,62% (р<0,05). 

ВIII и IV исследуемых группах фагоцитарное 
числочерез 30 дней составило 4,07±0,25 и 4,15±0,26 
соответственно, что достоверно выше  данного по-
казателя в группах I и II (3,65±0,39 и 3,56±0,55, 
р<0,05). При анализе бактерицидной активности 
нейтрофилов отмечалась схожая тенденция. В I и II 
исследуемых группах данный показатель составил 
39,24±0,99 и 40,05±0,87 соответственно (р>0,05). В 
группах животных с кариесогенной диетой имелось 
статистически значимое снижение данного показа-
теля, который составил 32,24±0,95 и 33,63±0,76 со-
ответственно (р<0,05). 

Исследование индекса фагоцитоза позволи-
ло выявить достоверное снижение показателя, в 
сравнении с группами животных, получавшими 
базовый корм, в III исследуемой группе. В I и II 
группе средний показатель составил 0,95±0,04 ед. 
и 0,96±0,08 ед., в то время как в III исследуемой 
группе – 0,91±0,06 ед.(р<0,05).  В IV группе жи-
вотный средний показатель составил 0,94±0,08 ед. 
(р>0,05).
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Через 60 дней после начала эксперимента от-
мечались более выраженные различия. Фагоци-
тарный индекс через 60 дней после начала экспе-
римента составил 95,13±0,64% и 95,65±0,78% в 
группах животных, находящихся только на базовом 
питании (Iгруппа) и базовом питании с использова-
нием цеолитсодержащего трепела (II группа) соот-
ветственно (р>0,05). При этом, в группе животных, 
получавших кариесогенную диету с добавлением 
цеолитсодержащего трепела (IVгруппа) показатель 
составил 93,73±0,71%, что было выше данного по-
казателя в группе животных скариесогенной дие-
той (III группа), где фагоцитарный индекс состав-
лял 89,33±0,66% (р<0,05).

В результате исследования фагоцитарного чис-
ла у животных первых двух групп, как и через 30 
дней после начала исследования, не было выявле-
но каких-либо отклонений. В I и II исследуемых 
группах данный показатель составил 3,64±0,57 и 
3,57±0,49 соответственно. В группах животных с 
кариесогенной диетой имелось статистически зна-
чимое увеличение данного показателя (р<0,05). 
В результате данный показатель в III и IV иссле-
дуемых группах составил 4,09±0,24 и 4,27±0,24 
соответственно. Следует также отметить наличие 
достоверных изменений в группах животных с ка-

риесогенной диетой и диетой с цеолитсодержащим 
трепелом (р<0,05).

Фагоцитарное число определяет поглощающую 
способность нейтрофильных лейкоцитов. В то же 
время повышение данного значения в группе жи-
вотных, находящихся на кариесогенной диете мо-
жет свидетельствовать о наличии воспалительной 
реакции. При этом оценка иммунного потенциала 
позволила выявить более выраженную активность  
у животных с включением в кариесогенную дие-
ту цеолитсодержащего трепела. Данные измене-
ния согласуются с уровнем бактерицидной актив-
ности нейтрофилов. В I и II исследуемых группах 
бактерицидная активность нейтрофилов составила 
39,82±1,03 и 40,61±0,95 соответственно (р>0,05). 
В группах животных с кариесогенной диетой име-
лось достоверное снижение данного показателя 
(р<0,05). В III и IV исследуемых группах уровень 
бактерицидной активности составлял 30,21±0,86 и 
31,92±0,94 соответственно. Исследование индекса 
фагоцитоза позволило выявить статистически зна-
чимое снижение показателя, в сравнении с группа-
ми животных, получающими базовый корм, в III и 
IV исследуемых группах. 

Таким образом, у крыс,  получавших кариесо-
генную диету достоверно снижены фагоцитарный 

Показатель
Группа

Группа I (n=26) Группа II (n=26) Группа III 
(n=26)

Группа IV 
(n=26)

Через 30 дней после начала эксперимента
Фагоцитарный индекс, % 95,33±0,561 95,14±0,641 90,32±0,62* 94,74±0,571

Фагоцитарное число 3,65±0,391 3,56±0,551 4,07±0,25* 4,15±0,26*
Бактерицидная активность 
нейтрофилов, % 39,24±0,991 40,05±0,871 32,24±0,95* 33,63±0,76*

Индекс завершенности фаго-
цитоза, ед. 0,95±0,041 0,96±0,081 0,91±0,06* 0,94±0,081

Через 60 дней после начала эксперимента
Фагоцитарный индекс, % 95,13±0,641 95,65±0,781 89,33±0,66* 93,73±0,711

Фагоцитарное число 3,64±0,571 3,57±0,491 4,09±0,24* 4,27±0,24*
Бактерицидная активность 
нейтрофилов, % 39,82±1,031 40,61±0,951 30,21±0,86* 31,92±0,94*

Индекс завершенности фаго-
цитоза, ед. 0,96±0,071 0,96±0,051 0,88±0,08* 0,91±0,08*

Таблица 1. Исследование компонентов фагоцитарной системы через 30 и через 60 суток после начала 
эксперимента

Примечание: * - статистически значимые различия при сравнении исследуемых групп с группой I (р<0,05); 1 - 
статистически значимые различия при сравнении исследуемых групп с группой III(р<0,05).
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индекс, бактерицидная активность нейтрофилов и 
индекс завершенности фагоцитоза. Дополнитель-
ное введение в рацион цеолитсодержащего трепела 
почти полностью восстанавливает до нормы дан-
ные показатели.У подопытных крыс четвертой се-
рии, которые получали цеолитсодержащий трепел, 

была зафиксирована тенденция к росту фагоцитар-
ного индекса и фагоцитарного числа по сравнению 
с теми же показателями у крыс из третьей серии.

На следующем этапе исследования проводилась 
оценка основных показателей общего, а также био-
химического анализа крови (таблица 2)

Показатель
Группа

Группа I (n=26) Группа II (n=26) Группа III 
(n=26)

Группа IV 
(n=26)

Гемоглобин, гр/дл 16,74±0,841 17,15±0,771 14,34±0,66* 15,61±0,711

Общий билирубин 9,77±0,22 9,56±0,59 10,12±0,82 9,89±0,32
Щелочная фосфатаза, ед/л 574,5±48,11 562,5±56,81 1056,7±101,6* 984,6±97,2*
α-амилаза 5235,2±325,6 5216,4±289,4 5385,2±411,3 5357,2±367,9
Мочевина, ммоль/л 6,88 ± 0,15 6,79 ± 0,21 6,65 ± 0,36 6,68 ± 0,28

Таблица 2. Исследование основных показателей общего и биохимического анализа крови

Примечание: * - статистически значимые различия при сравнении исследуемых групп с группой I (р<0,05); 1 - 
статистически значимые различия при сравнении исследуемых групп с группой III (р<0,05).

Наиболее выраженные изменения отмечались 
в отношении уровня гемоглобина. В I и II иссле-
дуемых группах данный показатель составил 
16,74±0,84 гр/дл и 17,15±0,77 гр/дл соответствен-
но. В III и IV исследуемыхгруппах средний уро-
вень гемоглобина составлял 14,34±0,66 гр/дл и 
15,61±0,71гр/дл соответственно(р<0,05).  Следует 
также отметить наличие достоверных изменений 
между показателями у животных с кариесогенной 
диетой и диетой с цеолитсодержащим трепелом 
(р<0,05) (рисунок 1).

Интересные данные были также получены и при 
исследовании уровня щелочной фосфатазы. В I и 
II группах данный показатель составил 574,5±48,1 
ед/л и 562,5±56,8 ед/л соответственно (р>0,05). В 
группах животных с кариесогенной диетой име-
лось достоверное повышение данного показателя, 
в III группе он составил 1056,7±101,6 ед/л и в IV 
-984,6±97,2 ед/л (р<0,05). Анализ уровня общего 
билирубина, α-амилазы и мочевины не выявил ста-
тистически значимых различий (р>0,05).

Таким образом, в соответствии с результатами 
биохимических исследований, ни у одной подо-
пытной крысы из второй серии не было обнаруже-
но каких-либо существенных отклонений от нор-
мы. Что касается содержания гемоглобина у крыс 
из третьей серии, то оно было статистически досто-
верно более низким в сравнении с теми же самыми 
показателями у крыс из первой и второй опытных 
серий. У подопытных крыс из четвертой серии име-

лась тенденция к росту аналогичных показателей. 
Немаловажная роль в развитии поражения ткани 

зуба отводится и нарушениям минерального обме-
на. Согласно данным исследователей, состав рото-
вой жидкости является диагностически ценным в 
отношении интенсивности кариозного поражения 
зубов [13] и воспалительных заболеваний пародон-
та [14, 15]. В ходе нашего исследования проводи-
лась оценка основных минеральных компонентов, 
содержащихся в слюне исследуемых животных, ко-
торая включала определение уровня кальция, фос-
фора и магния. До начала эксперимента (таблица 
3) не выявленостатистически значимых различий 
показателей (р>0,05). 

Через 30 дней после начала исследования были 
получены достоверные различия при сравнении 
исследуемых групп в отношении среднего уровня 
кальция. В группах животных, находящихся на ка-
риесогенной диете (III и IV группы) уровень каль-
ция был достоверно ниже, чем у животных I и II 
исследуемых групп (р<0,05). 

В I группе крыс, среднее содержание кальция 
составило – 0,86±0,05ммоль/л, магния – 0,46±0,03 
ммоль/л, фосфора – 4,39±0,45. Во II исследуемой 
группе показатели кальция и магния составили 
0,88±0,05 ммоль/л и 0,45±0,03ммоль/л соответ-
ственно, а средний уровень фосфора составил 
4,42±0,64 моль/л.

В III группе крыс, среднее содержание кальция 
составило – 0,79±0,05 ммоль/л, магния – 0,457±0,03 
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ммоль/л, фосфора – 4,35±0,1. Во II исследуемой 
группе показатели кальция и магния составили 
0,88±0,05 ммоль/л и 0,455±0,031 ммоль/л соот-
ветственно, а средний уровень фосфора составил 

4,4±0,64 моль/л. В IV исследуемой группе показате-
ли кальция и магния составили 0,84±0,03 ммоль/л и 
0,45±0,05 ммоль/л соответственно, а средний уро-
вень фосфора составил 4,37±0,48 моль/л. 

Показатель
Группа

Группа I (n=26) Группа II (n=26) Группа III 
(n=26)

Группа IV 
(n=26)

До начала исследования
Содержание кальция, ммоль/л 0,88±0,07 0,88±0,05 0,89±0,08 0,90±0,06
Содержание, магния ммоль/л 0,46±0,03 0,46±0,05 0,45±0,04 0,46±0,03
Содержание фосфора, моль/л 4,42±0,51 4,42±0,56 4,39±0,36 4,44±0,54

Через 30 дней после начала исследования
Содержание кальция, ммоль/л 0,86±0,051 0,88±0,05* 0,79±0,05*12 0,84±0,03*12

Содержание, магния ммоль/л 0,46±0,03 0,45±0,03 0,45±0,03 0,45±0,03
Содержание фосфора, моль/л 4,39±0,45 4,42±0,64 4,35±0,3112 4,37±0,482

Через 60 дней после начала исследования
Содержание кальция, ммоль/л 0,87±0,041 0,92±0,05* 0,71±0,05*12 0,82±0,03*12

Содержание, магния ммоль/л 0,45±0,02 0,46±0,03 0,43±0,03*12 0,45±0,03*2

Содержание фосфора, моль/л 4,41±0,56 4,42±0,64 4,07±0,25*12 4,31±0,36*12

Таблица 3. Содержание кальция, фосфора и магния в ротовой жидкости крыс до начала исследования, 
через 30 и через 60суток после начала исследования

Примечание: * - статистически значимые различия при сравнении исследуемых групп с группой I (р<0,05); 1 - ста-
тистически значимые различия при сравнении исследуемых групп с группой III (р<0,05);2 - статистически значи-
мые различия при сравнении исследуемых групп с группой IV (р<0,05). 

Особая роль отводилась исследованию показа-
телей через 60 дней после начала исследования, в 
результате которого были выявлены наиболее вы-
раженные статистически значимые различия.При 
оценке среднего содержания кальция было установ-
лено, что наибольшее значение показателя отмеча-
лось в группе животных, получавших, помимо ба-
зового корма, цеолитсодержащий трепел (0,92±0,05 
ммоль/л), что было достоверно выше среднего по-
казателя I исследуемой группы (0,87±0,04), где жи-
вотные получали лишь базовый корм (р<0,05). В 
то же время показатели обеих (I и II) исследуемых 
групп были выше средних показателей групп жи-
вотных с кариесогенной диетой (р<0,05).

Весьма интересным представляется сравнение 
групп животных с кариесогенной диетой в зависи-
мости от включения в рацион цеолитсодержащего 
трепела. В частности, в группе животных с карие-
согенной диетой и включением в рацион цеолит-
содержащего трепела средний показатель кальция 
составил 0,82±0,03 ммоль/л, что было значительно 
выше аналогичного показателя в группе животных, 
где цеолитсодержащий трепел не использовался 

(средний показатель составил 0,71±0,05 ммоль/л) 
(р<0,05). 

Содержания магния в I и II исследуемых группах 
составило 0,45±0,02ммоль/л и 0,46±0,03ммоль/л 
(р>0,05). Несмотря на отсутствие статистически 
значимых различий стоит отметить более высокий 
уровень данного показателя отмечен в группе жи-
вотных с включением цеолитсодержащего трепела. 
Показатели I и II исследуемых групп были досто-
верно выше средних показателей групп животных 
с кариесогенной диетой (III и IV группа) (р<0,05), 
где средний уровень магния составил 0,43±0,03 
ммоль/л и 0,45±0,03 ммоль/л. При сравнении групп 
животных с кариесогенной диетой в зависимости 
от включения в рацион цеолитсодержащего трепе-
ла также были выявлены статистически значимые 
различия. В частности, в группе животных с карие-
согенной диетой и включением в рацион цеолитсо-
держащего трепела средний показатель магния был 
выше аналогичного показателя в группе животных, 
где цеолитсодержащий трепел не использовался 
(р<0,05). 

Исследование среднего содержания фосфора 
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выявило статистически достоверное снижение дан-
ного показателя в группе животных с кариесоген-
ной диетой без использования цеолитсодержаще-
го трепела. В I, II и IV группах животных данный 
показатель составил 4,41±0,56 моль/л, 4,42±0,64 
моль/л и 4,31±0,36 моль/л, в то время как в III ис-
следуемой группе - 4,07±0,25 моль/л (р<0,05). 

Таким образом, анализируя результаты исследо-
вания кальция, фосфора и магния, следует отметить 
прежде всего значительное снижение данных пока-
зателей у животных находящихся на кариесогенной 
диете (III исследуемая группа), что свидетельству-
ет о дефиците данных элементов. В то же время 
исследованиепроведенное в группах животных, 
находящихся на кариесогеннойдиете, позволяет 

свидетельствовать об эффективности цеолитсо-
держащего трепела, в отношении восстановления 
уровня данных микроэлементов, что подтвержда-
ется статистически значимыми различиями показа-
телей в III и IV исследуемых группах.

Оценка биохимических показателей десны 
включала исследование маркеров воспаления - кон-
центрации малоновогодиальдегида и общей проте-
олитической активности. Кроме того, проводилась 
оценка активности уреазы, являющейся показате-
лем микробной обсемененности. При этом также 
оценивали активность лизоцима, отражающего 
уровень неспецифического иммунитета и актив-
ность каталазы − представителя антиоксидантной 
системы (таблица 4). 

Показатель
Группа

Группа I (n=26) Группа II (n=26) Группа III 
(n=26)

Группа IV 
(n=26)

Концентрация малоновогоди-
альдегида, ммоль/кг 16,56±1,35 16,28±1,82 18,28±1,34*12 17,15±1,35

Общая протеолитическая ак-
тивность, нкат/кг 37,15±6,89 36,88±7,11 50,87±7,98*12 35,56±7,22

Активность каталазы, мкат/кг 12,18±1,1 12,36±1,36 8,39±0,89*12 10,16±0,76*1

Активность уреазы, мккат/кг 3,72±0,34 3,59±0,56 4,97±0,25*12 4,17±0,29
Активность лизоцима, ед/кг 421±41 411±41 302±61*1 258±57*1

Таблица 4. Исследование биохимических показателей десны через 60 сутокпосле начала эксперимента

Примечание: * - статистически значимые различия при сравнении исследуемых групп с группой I (р<0,05); 1 - ста-
тистически значимые различия при сравнении исследуемых групп с группой III (р<0,05);2 - статистически значи-
мые различия при сравнении исследуемых групп с группой IV (р<0,05). 

Через 60 дней после начала эксперимента выяв-
лены определенные статистически значимые разли-
чия. Концентрация малоновогодиальдегида состав-
ляла 16,56±1,35 ммоль/кг и 16,28±1,82 ммоль/кг в 
группах животных, находящихся только на базовом 
питании и базовом питании с использованием цео-
литсодержащего трепела соответственно (р>0,05). 
При этом, в группе животных с кариесогенной 
диетой и добавлением цеолитсодержащего трепела 
концентрация малоновогодиальдегидасоставляла 
18,28±1,34 ммоль/кг, что было значительно выше 
показателя группы животных, находящихся на ка-
риесогенной диете - 17,15±1,35 ммоль/кг (р<0,05).

В результате исследования общей протеолити-
ческой активности у животных первых двух групп 
не было выявлено каких-либо отклонений (в I груп-
пе - 37,15±6,89 нкат/кг и во II группе - 36,88±7,11 
нкат/кг, р>0,05). В то же время в группе животных с 
кариесогенной диетой имелось достоверное увели-

чение данного показателя (р<0,05). В III и IV иссле-
дуемых группах общая протеолитическаяактивнос
тьсоставила50,87±7,98 нкат/кг и 35,56±7,22 нкат/кг 
соответственно (р<0,05).

При анализе активности каталазы также были 
выявлены достоверные различия. В I и II иссле-
дуемых группах данный показатель составил 
12,18±1,1 мкат/кг и 12,36±1,36 мкат/кг соответ-
ственно (р>0,05). В III и IV исследуемых группах 
имелось статистически значимое снижение данно-
го показателя:8,39±0,89 мкат/кг и 10,16±0,76 мкат/
кг соответственно(р<0,05).

Исследование активности уреазы позволило вы-
явить, что средний показатель в I и II исследуемой 
группе составил 3,72±0,34 мк-кат/кг и 3,59±0,56 
мк-кат/кг, в то время как в III исследуемой группе – 
4,97±0,25мк-кат/кг. В IV группе животных средний 
показатель составил 4,17±0,29 мк-кат/кг. В резуль-
тате следует отметить наличие статистически зна-
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чимых изменений между животными с кариесоген-
ной диетой и данной диетой и цеолитсодержащим 
трепелом (р<0,05).

При оценке активности лизоцима в I и II исследу-
емых группах данный показатель составил 421±41 
ед/кг и 411±41 ед/кг соответственно (р>0,05). В III 
и IV исследуемых группах отмечалось достовер-
ное снижение активности лизоцима: 302±61 ед/
кг и 258±57 ед/кг соответственно(р<0,05). В то же 

время в группах животных, находящихся на карие-
согенной диете (III и IV группы) статистически зна-
чимых различий получено не было (р>0,05).

Заключительным этапом нашего эксперимента 
являлась оценка зубов исследуемых животных. В 
соответствии с клинико-морфологическими дан-
ными результаты оценки количества пораженных 
зубов представлены в таблице 5. 

Установлено, что введение в базовый корм „цео-

Показатель
Группа

Группа I (n=26) Группа II (n=26) Группа III 
(n=26)

Группа IV 
(n=26)

Кариес стадии пятна 4 (15,4%)* 2 (7,7%)* - 3 (11,5%)*
Кариес (некроз) эмали - - 2 (7,7%) 3 (11,5%)
Средний кариес - - 7 (26,9%) 4 (15,4%)*
Средний углубленный кариес - - 7 (26,9%) 5 (19,2%)*
Глубокий (перфоративный) 
кариес - - 10 (38,5%) 2 (7,7%)*

Общее количество 4 (15,4%)* 2 (2,7%)* 26 (100%) 17 (65,4%)*

Таблица 5. Результаты клинико-морфологического исследования ткани зубов исследуемых животных

Примечание: * - статистически значимые различия при сравнении исследуемых групп с группой III (р<0,05).

литсодержащего трепела” существенно снижает 
частоту обнаружения кариеса (15,4% и 2,7% соот-
ветственно, р<0,05).

Не вызывала сомнений более значимая часто-
та встречаемости кариозных поражений зубов в 
группах животных, находящихся на кариесоген-
ной диете, что и было подтверждено в исследова-
нии (р<0,05). В то же время, проводилась оценка 
частоты встречаемости различных форм кариеса у 
животных, находящихся на кариесогенной диете в 
зависимости от использования цеолитсодержаще-
го трепела. В результате было установлено, что в 
группе животных, не получавших цеолитсодержа-
щий трепел, кариозное поражение зубов той или 
иной степени присутствовало в 100% случаев, в то 
время как у животных с кариесогенной диетой и 
включением в рацион данного компонента в 65,4% 
случаев. 

Весьма интересным представляется распределе-
ние кариеса по стадиям. Так, в группе животных с 
кариесогенной диетой без использования цеолит-
содержащего трепела достоверно чаще встречался 
средний и глубокий кариес. В то же время у живот-
ных с кариесогенной диетой и включением данного 
компонента достоверно чаще встречались поверх-
ностные формы (рисунок 2).

Таким образом, клинико-морфологические ис-

следования зубов подопытных крыс позволяют сде-
лать вывод о том, что у крыс из первых двух групп 
кариес встречается достаточно редко (особенно в 
группе животных с использованием цеолитсодер-
жащего трепела), в то время как у всех крыс из 
третьей группы имелись в наличии зубы, которые 
были в той или иной степени поражены кариесом. 
Что касается подопытных крыс из четвертой груп-
пы, которые находились на кариесогенной диете 
и получали цеолитсодержащий трепел, то необхо-
димо отметить, что развитие кариеса у всех крыс 
было значительным образом снижено (практически 
на 40%) по сравнению с подопытными животными 
третьей исследуемой группы. В результате прове-
денного исследования и полученных данных мож-
но свидетельствовать о том, что цеолитсодержащий 
трепел в силу содержания цеолитов и богатого ми-
нерального состава, имеет значительный противо-
кариозный эффект.

Выводы
1. У крыс, получавших кариесогенную дие-

ту достоверно снижены фагоцитарный индекс 
(89,33±0,66 против 95,13±0,64 в интактной группе), 
Фагоцитарное число (4,09±0,24 и 3,64±0,57), бак-
терицидная активность нейтрофилов(30,21±0,86и 
39,82±1,03) и индекс завершенности фагоцитоза
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(0,88±0,08 и 0,96±0,07). Выраженность воспали-
тельных изменений, фагоцитарная активность им-
муннокомпетентных клеток и риск развития карие-
са напрямую зависят от рациона питания (р<0,05).

2. Дополнительное введение в рацион цеолит-
содержащего трепела почти полностью восстанав-
ливает до нормы данные показатели. Цеолитсодер-
жащий трепел обладает протективной активностью 
в отношении развития кариеса, выражающейся в 
оптимизации функциональной активности иммун-
нокомпетентных клеток, нормализации минераль-
ного обмена и развитии воспалительного ответа по 
нормэргическому типу.

3. Кариозное поражение зубов сопровождается 
выраженным воспалительным процессом, влияю-
щим на минеральный состав слюны (кальций, фос-
фор, магний) и биохимические показатели десны 
(концентрация малоновогодиальдегида, общая про-
теолитическая активность, активность каталазы, 
уреазы, лизоцима)

4. В результате исследования установлено, что 
развитие кариозного поражения зубов значительно 
чаще отмечалось в группах животных, находящих-
ся на кариесогенной диете (100% в III группе 65,4% 
в IV группе), что согласуется с данными лаборатор-
ных и биохимических исследований, свидетель-
ствующими о более выраженной воспалительной 
реакции. У крыс, которые находились на кариесо-
генной диете и получали цеолитсодержащий трепел  
(IV группа), развитие кариеса было значительно 
снижено (практически на 40%) по сравнению с по-
допытными животными с кариесогенной диетой.

5. Полученные результаты позволяют свидетель-
ствовать об эффективности использования цеолит-
содержащего трепела, являющегося безопасным и 
эффективным средством профилактики кариозного 
поражения зубов, способствующего нормализации 
минерального состава слюны, а также повышению 
противовоспалительной активности.
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Резюме: В разработката се анализират на-
ционалните характерови особености на 

българите като туристи в условия на световна 
пандемия. В доклада се разглежда социалното вли-
яние на Ковид-19 върху българските туристи по 
Черноморието. Засегната е и проблематиката, 
свързана с психологическата нагласа на българите 
към коронавируса и влиянието му върху туризма, 
в частност Черноморието. Представени са ста-
тистически данни, които пряко показват проме-
ните върху туристическия сектор. Посочени са 
мотивите за бъдещи посещения на Черноморието 
и факторите, които влияят на българските ту-
ристи при избора на дестинация по време на пан-
демия.

Безапелационно 2020 г. е годината на промените 
и новостите. Не само страната ни, но и целият свят 
беше неочаквано изненадан от COVID-19 - вирус, 
който ни показа и научи на различни нововъведе-
ния в нашето битие. Пандемията промени изцяло 
досегашния ни начин на живот. Коронавирусът за-
сегна голяма част от различните сектори в света и 
страната. Разбира се, сред най-потърпевшите е ико-
номиката, а това включва и туристическия бранш. 

В частност за България туризмът е приоритетен 
отрасъл и е сред основните клонове на икономика-
та. От това, което се случи с туризма, вследствие 
на вирусното заболяване, пострадаха всички ра-
ботещи в този сектор, особено тези, които работят 
сезонно. Много от предварително направените ре-
зервации бяха анулирани. Голяма част от хотелите 
и ресторантите решиха да не отварят врати предвид 
обстановката; други пък рискуваха и бяха готови да 
посрещнат своите гости, макар и в по-различни ус-
ловия.

Според наблюденията на работещите в туристи-
ческия бранш, противно на очакванията, летният 

сезон не се оказа толкова зле, колкото се очакваше 
да бъде. Определено не бе сред т.нар. „силни сезо-
ни“, но пък за страната ни това бе шанс за развитие 
на вътрешния туризъм. Главните туристически по-
тоци, които се образуваха, бяха от областните гра-
дове (София, Пловдив, Стара Загора, Плевен и т.н.) 
към българското Черноморие. Морските курорти 
на страната бяха посещавани по-интензивно през 
уикендите, едноседмичните почивки също не бяха 
рядкост.

В контекста на проблематиката считаме за нуж-
но да направим кратък обзор на съществените ха-
рактеристики на българския национален характер, 
тъй като те недвусмислено оказват влияние върху 
предпочитанията на българските туристи.

Когато се разглеждат чертите на българския на-
ционален характер, често се стига до крайности при 
анализа и оценките - от една страна, идеализират се 
чертите на характера, а от друга - на душевността 
се приписват само негативни характеристики. Като 
цяло българинът е сложен човек откъм психика, 
мислене и поведение и се изискват доста усилия и 
психологически познания, за да се вникне в харак-
тера му.  

Общоприето е схващането, че българите са жи-
лави хора, носещи в себе си социално-обществен 
инат, за който е характерно противопоставянето, 
мълчаливото упорство и способността да се затва-
рят в себе си, за да се съхранят. Те са недоверчиви 
и дистанцирани към другите (и особено към тези, 
които стоят над тях), към парите и властта, към об-
ществените институции и дори към закона. Всич-
ко това дава отражение и формира насоки за много 
черти на българския национален характер.

Често е отбелязвано ниското национално са-
мочувствие, което е резултат от многото травми в 
националната психика - вековни робства, войни, 
икономическа изостаналост, невъзможност да се 
разрешават конфликти в националния живот и про-
дуктивното му управление. Това ражда редица на-
ционални комплекси и парадокси.

През последните десетилетия се наблюдава тен-
денция към наслагване на пластове на традицион-
ност и модерност в българския национален харак-
тер. С модернизацията започват да се формират 
качества като предприемчивост, инициативност, 
отговорност от нов тип, индивидуализация и пр., 
които българинът не успява да конституира и ги 
пречупва през призмата на вкоренената традици-
онна обусловеност на мисленето и поведението си. 
С неразрешения конфликт между традиционната и 
модерната идентичност се свързва и българският 
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8. Морето...

консерватизъм - българинът е склонен да запази не-
изменните очертания на решенията, за да се пред-
пази от неизвестността на новото. 

Към основните черти на българския характер са 
сочени и такива като отрицание, противоречивост, 
недоволство, стремеж към прецизност.

Фактите са красноречиви, че съществуват външ-
ни и вътрешни реалности, които действат като ката-
лизатори за потъването на редица позитивни черти, 
като за сметка на това избуяват нетрадиционните за 
българската душевност отчуждение, малодушие, 
чувство за вина, ниска степен на патриотизъм и 
други.

Имайки предвид тези особености, съвсем ло-
гично произтича въпросът: Какво е поведението на 
българския турист по време на извънредна епиде-
милогична обстановка и как се отрази пандемията 
от Ковид-19 на българския туризъм ?

COVID-19 е болест, причинена от нов вид коро-
на вирус, идентифициран за първи път през декем-
ври 2019 г. в китайската община Ухан. От януари 
2020 г. започват да се появяват случаи на разпрос-
транение и в Европа. До края на февруари 2020 г. 
е отбелязано значително увеличаване на случаите 
на COVID-19 в Северна Италия, откъдето вирусът 
започна да се разпространява в много други евро-
пейски страни. На 8 март 2020 г. е регистриран и 
първият случай на корона вирус в България. С по-
вече от 118 000 случая на заразени с вируса в 114 
страни на 11 март 2020 г. Световната здравна орга-
низация обявява разпространението на корона ви-
руса за пандемия.

През месец март 2020 г. Европа започва все по-
бързо да се превръща в световен епицентър на зара-
зата. Пандемията има тежко отражение както върху 
здравето и качеството на живот на гражданите, така 
и здравните системи в много страни. Поради дина-
мичността на ситуацията прогнозите за въздейст-
вието на COVID-19 върху световната икономика и 
развитието на отделните отрасли, страни и градове 
постоянно се променя. Един от силно засегнатите 
сектори на икономиката вследствие на коронави-
русната болест е именно туризмът. Бързата инфор-
мирана и координирана реакция от международна-
та общественост е от ключово значение за справяне 
с пандемията.

Туризмът е сред националните приоритети за 
българската икономика и формира близо 12 на сто 
от БВП и 11% от заетостта в страната. Също е тясно 
свързан с развитието на транспортната инфраструк-
тура. През 2019 г. общият брой туристически посе-

щения на чужденци в България е 9 311 681. Ръстът 
спрямо 2018 г. е 0,4%.

Фигура 1. Туристически посещения на чужде-
нци в България

 Източник: НСИ

Увеличение има при посещенията с цел почивка 
и ваканция, като са реализирани 5 860 447 посеще-
ния и ръст от 1%. Посещенията с цел гостуване са 
625 355, като те намаляват с -6,7%. Посещенията с 
цел бизнес туризъм са 1 761 190, като те се увели-
чават с 1,9%. Посещенията с други туристически 
цели са 1 064 689. Посещенията с цел почивка и 
ваканция формират 62,9% от всички туристически 
посещения.

За да се представи по-добре разликата, са срав-
нени периодите януари - май 2019 г. и 2020 г. За 
периода януари - май 2019 г. общият брой туристи-
чески посещения на чужденци в България е 2 443 
029. Ръстът спрямо периода януари - май 2018 г. е 
0,3%.

Увеличение има при посещенията с цел почивка 
и ваканция, като са реализирани 1 305 772 посеще-
ния и ръст от 2,2%. Посещенията с цел гостуване 
са 157 173, като те намаляват с 14,8%. Посещенията 
с цел бизнес туризъм са 641 756, като те се увели-
чават с 3,2%. Посещенията с други туристически 
цели са 338 328. Посещенията с цел почивка и ва-
канция формират 53,4% от всички туристически 
посещения. 

За периода януари - май 2020 г. общият брой ту-
ристически посещения на чужденци в България е 1 
150 497. Спадът спрямо периода януари - май 2019 
г. е 52,9%. Намаление има при посещенията с цел 
почивка и ваканция, като са реализирани 560 577 
посещения и спад от -57,1%. Посещенията с цел 
гостуване са 88 235, като те намаляват с -43,9%. По-
сещенията с цел бизнес туризъм са 317 946, като те 
намаляват с -50,5%. Посещенията с други туристи-
чески цели са 183 739. Посещенията с цел почивка 
и ваканция формират 48,7% от всички туристиче-
ски посещения.
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Фигура 2. Туристически посещения на чужде-
нци в България през периода януари - май (брой)

 Източник: НСИ

Приходи и разходи от туризъм - България 
По данни на БНБ: За периода януари - април 

2019 г. приходите от международен туризъм въз-
лизат на 589 млн. евро, като ръстът спрямо същия 
период на 2018 г. е 4,2%.

За периода януари - април 2020 г. приходите 
от входящ туризъм възлизат на над 386 млн. евро. 
Спадът спрямо периода януари - април 2019 г. е 
-34,4%.

Фигура 3. Приходи от международен туризъм 
(млн. евро) - годишни данни 

Източник: БНБ

През периода януари - май 2020 г. българските 
граждани са реализирали общо 1 252 946 пътува-
ния в чужбина по всички видове цели. Намалени-
ето спрямо периода януари - май 2019 г. е -52,9%. 
Статистическото изследване за  броя пътувания  на 
българи в чужбина по държави временно е прекра-
тено.

Съпоставяйки данните за период януари - май 
2019 г. и същия период за 2020 г., веднага се виж-
да значителното намаление на броя туристически 
посещения, макар че извънредната ситуация в Бъл-
гария бе обявена на 13.03.2020, т.е. почти в края 
на зимния сезон. В Таблица1 нагледно е показана 
разликата в разходите за туризъм между две три-
месечия само за страната ни, тоест на българските 
туристи.

Общата картина зависи от гледната точка и най-
вече с кого се сравнява България. Ако се сравнява 
с ЕС, цифрите показват една неблагоприятна тен-
денция, ако се сравнява с Балканите, показват съв-
сем друга картина, а ако се сравнява с целия свят, е 
трета.

За туристическата индустрия българите са кос-
телив орех, тъй като до последно се колебаят, често 
нямат предпочитания към определена дестинация 
и разчитат на личен опит в избора си на курорт и 
хотел. 

Българският турист е темпераментен, своенра-
вен и силно критичен. Той нерядко показва бал-
канския си манталитет при напълно безобидни 
ситуации. Изисква много и не обича да спазва об-
щоприети правила и норми - говори по време на 
хранене, фамилиарничи с недобре познати за него 
хора, жестикулира прекалено много, облеклото му 
често е неподходящо за случая и натрапчиво, де-
монстрира висок жизнен стандарт и доходи. 

Обикновено решението за почивка е спонтанно 
- средно две седмици преди ваканцията, а отноше-
нието към дестинацията е формирано от предишен 
опит, споделяне от роднини и приятели или инфор-
мация от интернет.

95 % от българите планират почивката си самос-
тоятелно, тъй като предпочитат индивидуалните 
почивки пред организираните. Съчетаване на пове-
че от един вид туризъм правят едва 18-25%, а меж-
ду 55-72% от всички почивки са на море. 

Българите изразяват открито задоволство от 
природата, чистотата и спокойствието на родните 
курорти, но въпреки това нямат необходимата еко-
логична култура и не се стремят да опазят чиста 
родната природа. Те знаят как да релаксират и как 
да се веселят и искат, когато си плащат, да получа-
ват нужното внимание и уважение. Обичат да бъдат 
ухажавани по време на своята почивка и често пъти 
при избора си биват привлечени от различни топ-
оферти, промоции и намаления. Стиснати и самоу-
верени са; твърдят, че познават страната като петте 
си пръста и в този смисъл се нуждаят от сериозна 
провокация, за да погледнат с „други очи”. 

Като цяло българите са добри туристи, чиито 
представи за идеалната ваканция са свързани най-
вече със спокойствие, уют и ниски цени. Насочват 
се предимно към малки семейни хотели и не робу-
ват на клишето, че по-скъпото е по-хубаво. Откъм 
храна не са претенциозни; обичат българската на-
ционална кухня, но нямат нищо против и да екс-
периментират. Привърженици са на китайската и 
италианската кухня. 
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Най-честите оплаквания са от лошата инфра-
структура, високите цени, липса на подходящо от-
ношение и уважение, неприкрито пренебрежение 
от страна на персонала в заведенията и хотелите.

В обобщение: българинът е издръжлив, консер-
вативен, пестелив, инатлив, често скептично на-
строен, дори черноглед. Разбира се, това се отнася 
само за част от народа ни, изключения винаги съ-
ществуват. Гореспоменатото се отнася и спрямо от-
ношението към COVID-19. Българите се разделят 
на няколко типа относно пандемията в България:

- Българинът, който безусловно и безрезервно 
вярва в опастността от COVID-19 и го е страх от 
него. Той спазва всички правила и указания, посо-
чени от Министерството, и следи стриктно медий-
ните новини, свързани с пандемията. Мнозинство-
то от българите в тази група са сред възрастното 
население. 

- Българинът, който не го интересува и катего-
рично отказва да спазва мерките за сигурност. Той 
вярва, че цялата тази суматоха е излишна и ненуж-
на, за него медиите са пълна спекулация. Често 
може да го чуете да попита за пълния списък с име-
на на заразените, мястото им на настаняване и т.н., 
като по този начин „защитава” мнението си. Тук е 
включена голяма част от младото население.

- Българинът, който е някъде по средата, той 
знае, че има вирус, който е опасен и че има веро-
ятност и той да се зарази. Той  почти винаги спазва 
мерките, също така осъзнава, че починалите са с 
придружаващи заболявания. Той знае, че криза има, 
но всичко е хиперболизирано. Този тип българи са 
мнозинството в страната.

Освен тези типове има и подвидове, като сил-
но религиозният българин, знаещ, че COVID-19 е 
наказание от Бог, или конспиративният българин, 
който може да каже, че вирусът е създаден от реп-
тили или нещо подобно, или малцинствени групи, 
които изобщо не обръщат внимание на каквото и 
да е и др. 

Истината е, че благодарение на българските ту-
ристи летният сезон бе спасен. Над 550 хил. бъл-
гарски граждани избраха за почивката си българ-
ското Черноморие и за първи път е отчетено такова 
силно присъствие на родни туристи. Инвестициите 
на бизнеса в предпазни средства срещу COVID-19 
не се жалеха и всички мерки на Министерството на 
здравеопазването се изпълняваха от хотелите и рес-
торантите безупречно. Друг е въпросът дали бъл-
гарските туристи ги спазваха. 

Министерството на туризма, съгласувано с Ми-
нистерството на здравеопазването, посочи множе-

Разходи по видове (без туристически пакет) за туристически пътувания на лица на 15 и повече години 
за второто тримесечие на 2019 година (в хил. лева)

Видове разходи Общо
Туристически пътувания по видове

лични професионални
В страната 196384 181363 15021
Храна              74988 71501 3487
Настаняване 36160 32473 3687
Транспорт      48573 43500 5073
Други 36663 33889 2774

Разходи по видове (без туристически пакет) за туристически пътувания на лица на 15 и повече години 
за второто тримесечие на 2020 година (в хил. лева)

Видове разходи Общо
Туристически пътувания по видове

лични професионални
В страната 98272 95072 3200
Храна              39655 38892 763
Настаняване 20478 20035 443
Транспорт      22642 21592 1050
Други 15497 14553 944

Таблица 1. Таблица на разходите в страната за туристически пътувания 

Източник: НСИ
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ство указания за функциониране на местата за нас-
таняване и заведенията за хранене и развлечения в 
условия на опастност от заразяване с COVID-19 в 
България. В голяма степен мерките се спазваха, въ-
преки съпътсващите ги трудности.

Колкото и да е неприятно, няма как да подминем 
особеностите на балканския манталитет на българ-
ските туристи, които могат да се появят по халат на 
закуска, да прибират кърпи в куфара си, да се раз-
хождат боси навсякъде или да се държат агресивно 
спрямо останалите гости и персонала. Мерките за 
справяне с COVID-19 допълнително допринасяха 
за последното. 

Работещите в туристическия бранш споделят 
за част от зародилите се проблеми вследствие на 
COVID-19:

- Носенето на предпазна маска или шлем по-
стоянно, в някои случаи и ръкавици.

- Постоянното дезинфекциране утежнява допъл-
нително работата, като отнема от и без това недос-
татъчното време на персонала за изпълняване на 
професионалните задължения. 

- Предпазните прозрачни PVC прегради на ре-
цепциите са неудобни и туристите не ги използват 
по предназначение; често „надникват” отстрани на 
преградата. 

- Спазването на дистанция е непрактично и поч-
ти не се спазва от страна на гостите. 

- Дезинфектантите, поставени из хотелите и рес-
торантите, не се използват активно. 

- На стикерите и напомнящите съобщения за 
мерките за безопасност не се обръща почти никак-
во внимание. 

- Често санитарно-хигиенните норми биват пре-
небрегвани.

На заседание на Консултативния съвет, проведе-
но на 17.09.2020 г., Българската академия на нау-
ките представи резултати от проведено изследване 
„Нагласи и практики на местата за настаняване и 
местата за хранене и развлечения за преодоляване 
на последиците от COVID-19 и обществено мне-
ние”.

Данните от анализа на Института по филосо-
фия и социология при БАН се отнасят за периода 
25.09.2020-5.10.2020 г. въз основа на проведена ан-
кета в 180 места за настаняване с 10 и повече легла 
и 180 места за хранене и развлечение.

Според общественото мнение и потребителите 
съществува махаловиден уикенд туризъм и кратко-
трайни почивки на близко разстояние (включител-
но и при посещения в чужбина). Най-малко е одо-

брението към мерките, свързани с организираното 
посещение на големи групи чуждестранни туристи 
у нас.

Изводите и препоръките от изследването сочат, 
че бизнесът определя като най-ефективни мерките 
за  въвеждане на ваучерната система за почивки и 
потребността от квалификация и обучение на кадри 
за сектора.

Въпреки трудностите, породени от ограничени-
ята заради пандемията, повече българи са почивали 
у нас през летния сезон на фона на плановете, кои-
то са декларирани в началото на сезона. Оценките 
за летния туризъм в България са по-скоро добри, 
макар очакванията да са по-високи, а конкуренци-
ята на чужди дестинации да прави българите по-
взискателни. 

29,7% от хората у нас твърдят, че това лято са 
ползвали някаква туристическа услуга при 19,6%, 
които са планирали да ползват такава към начало-
то на сезона. Онези, които са почивали в България, 
в огромната си част споделят, че страната е била 
първи избор - 69,2%. 26,3% признават, че са искали 
всъщност да почиват в чужбина, но заради обстоя-
телствата около коронавируса се е наложило дру-
го.

Почивалите в България, по петобална скала от 
1 до 5, дават оценки по-близки до 4 по всички по-
казатели като цени, качество и противоепидемични 
мерки. 

Онези, които пък въобще не са почивали това 
лято, в близо половината от случаите посочват като 
причина, че принципно са далеч от темата, а сходен 
процент изтъкват финансови причини. Малко над 
една трета директно назовават опасения, свързани с 
коронавируса. Респондентите са назовавали повече 
от една причина. 

През май 11,6% от българите са планирали по-
чивка на море у нас, а 22,2% (над 1,2 млн. души) са 
реализирали подобни почивка. 4,3% са планирали 
ваканция на планина у нас, но 8,4% са я реализира-
ли на практика. Обратно, 5,1% през май планира-
ха море в чужбина, но само 2,7% (над 150 хиляди 
души) са го реализирали. Това е намаление от пове-
че от половин милион в сравнение с една нормална 
година. Последното явно се дължи на ограничения-
та, отчитат социолозите.

Факторите, които влияят върху избора на дести-
нация за ваканция, са много и от различно естество. 
Сред най-важните са цените, условията за настаня-
ване и обслужването, климатът, природата и чис-
тотата или поне представата за тях, сигурността, 
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възможността за разглеждане на забележително-
сти, а вече и спазване на противоепидемичните из-
исквания. Най-често българите, които пътуват само 
в страната, са на възраст между 35 и 44 години. 
Колкото по-млади са хората и колкото по-активен е 
начинът им на живот, толкова по-голям е делът на 
пътуващите сред тях.

Възможността за пълноценна почивка и спокой-
ствието имат първостепенно значение при форми-
рането на удовлетвореността. Хубавото време също 
допринася за добрите оценки, както и лесният дос-
тъп до дестинацията.

Чиста и запазена природа, чист въздух, възмож-
ност за практикуване на различни видове водни 
спортове, възможност за релакс и спокойствие, 
практикуване на някакъв вид хоби са сред основни-
те фактори, които влияят на българските туристи, 
при избора им на туристическа дестинация. С цел 
да „избяга” за кратко от съвременните източници 
на стрес, сивото ни ежедневие и скучната рутина, 
българския турист може да бъде подтикнат да избе-
ре Черноморието ни. Като ситуацията с COVID-19 
допълнително допринася за това.

Пандемията от коронавирус нанесе тежки удари 
на тазгодишния ваканционен туризъм по целия свят 
и България не е изключение. Летният туристически 
сезон в страната започна чак в края на юни.

На фона на свиването в броя на чуждите турис-
ти в българските летни курорти туризмът в Черно-
морието бе приятно изненадан от положителните 
ефекти от пандемията - известно оживление на въ-
трешния туризъм.

Това, което може да се обобщи за летен сезон 
2020 по Черноморието, е, че бе най-трудният и аб-
солютно необичаен за българската, европейската и 
международната икономика. Туризъм е имало и пак 
ще има, но след COVID-19 българският туристиче-
ски сектор не би могъл да продължи да съществува 
по познатия досега начин.

„В сърцето на всяка зима живее трепкаща пролет, 
а зад булото на всяка нощ чака усмихната зора”

Дж. Х. Джубран
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БУРГАС, МОРЕТО
И ФЕСТИВАЛИТЕ
Теодора Христова -  студент
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас
Колеж по туризъм

Фестивалите са атракция, която има хиля-
долетна давност. Названието им идва от 

латинския лексикален корен fest-, който означа-
ва празник. Фестивалите, каквито се практикуват 
днес, обаче представляват много специфични праз-
ници. Най-често те се организират не спонтанно, а 
от различни институции, което ги отличава напр.от 
селските сборове или други обреди, провеждани и 
до днес в селска среда. Обикновено фестивалите 
днес са базирани в градовете, което е една форма 
на преливане на „съборната” и „селската” празнич-
ност към „фестивалната” и „градската” (Кожухаро-
ва-Живкова 2005 : 3). 

Освен това те представляват начин да се съче-
таят традиционни форми на празнуване с модерни 
такива. Според Д. Радойнова фестивалът е форма 
за среща на традиция и съвременност, за възпита-
ване в ценности, далеч надхвърлящи „обучението” 
по българска духовна култура и разпростиращи се 
върху етноидентификационни и етноаксиологични 
механизми, изграждащи и непрестанно реактуали-
зиращи културната  памет на една регионална общ-
ност (Радойнова  2019 : 45).

Бургас е един от градовете в нашата страна, в 
които се провеждат множество и различни фести-
вали. Някои от тях са станали вече емблематични, 
като Международния фолклорен фестивал, който е 
и най-старият в България, а други, като Фестивалът 
на пясъчните фигури, кинофестивалът „На брега“, 
Биреният фест и т.н. бяха учредени едва през по-
следното десетилетие. Тракийско дружество „Ек-
зарх Антим I“ в Бургас е една от институциите, 
които целогодишно организират множество фести-
вали, събори и мероприятия от различен тип. 

Бургаското тракийско дружество заема особено 
място в историята на тракийското движение в Бъл-
гария. Общата граница на Бургаския край със зе-
мите от Източна Тракия, включително и Странджа, 
населени предимно с българи, но останали след Ос-
вобождението, а и след Съединението в пределите 
на Османската империя, го прави привлекателен 
район за всички, които в онези години искат да жи-
веят и работят в свободното Отечество. Тракийска-

та емиграция в края на XIX в. се превръща в преоб-
ладаващ елемент от населението на пристанищния 
град.

Историята  на дружеството започва през 1895 
г.  Във Варна се поставя началото на организира-
ното тракийско движение, като се създава друже-
ство „Странджа” на 12.05.1896 г. Един от изявени-
те учредители е великият Капитан Петко Войвода. 
Подразделение на дружеството се учредява и в  
Бургас. През февруари 1897г. в Бургас се провежда 
Учредителният конгрес на Съюза на тракийските 
дружества в България. А Тракийското дружество 
„Екзарх Антим I“ се създава като неправителствено 
обществено-патриотично сдружение на българите 
от Източна и Западна Тракия, Мала Азия и техни-
те потомци на 15.12.1896г. в Минковия хан в град 
Бургас. 

Част от неговата дейност днес е  организирането 
на множество фестивали, събори и културни меро-
приятия. В настоящата статия сме си поставили за 
цел да представим някои от  по-известните и атрак-
тивни:

 
Традиционен Тракийски фолклорен фестивал 

„Памет за Тракия”
Фестивалът се провежда от 23 години без пре-

късване в последната събота на месец юни. През 
2020 г. за пореден път фестивалът се състоя в град 
Бургас, квартал „Ветрен”, парк „Минерални бани”. 
Концепцията на мероприятието представлява: из-
пълнение на автентични тракийски фолклорни пес-
ни, традиции и обичаи, пренесени в нашия край от 
бежанците от Източна Беломорска Тракия. Участие 
вземат много ансамбли и фолклорни тракийски 
групи от цялата страна като „Тракийски славей”, 
„Малоазийка”, „Златен кестен“ и др.

Въпреки трудната ситуация в страната съборът 
успя да привлече вниманието на доста гости, зрите-
ли както на местно ниво, така и на чуждестранно.

Кулинарно изложение „Гозбите на Тракия”
Мероприятието се провежда вече няколко го-

дини подред, не е прикрепено към конкретна дата, 
принципно се провежда около Коледните и ново-
годишни празници. Изложението се провежда в  
Бургас, обикновено в Културен център „Морско ка-
зино”. Всеки от участниците представя рецепта и 
демонстрира  някакво традиционно ястие, разказва  
историята му,  от традициите, свързани с  приготвя-
нето му,  спомените, с които то се свързва в личната 
или родовата му история. Ястията са многобройни, 
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различни по вид, но сходни по произход, предимно 
с тракийски произход по стари рецепти. През 2019 
г. изложението е посетено от над 200 души. 

Изложение на тракийски битови предмети и 
носии под наслов „Бит и култура на тракийските 
българи”

Тракийското дружество „Екзарх Антим Първи“,  
Народно читалище „Тракия“  и Община Бургас ор-
ганизират веднъж на 3 години изложение на местно 
ниво „Бит и култура на тракийските българи”. Ме-
роприятието представлява изложба на предмети от 
бита и културата на тракийските българи от XIX в. 
както и  ръчно изработени с голямо майсторство, 
креативност и любов носии, престилки, покривки и 
други тъкани, шевици, бродерии. Всеки от участни-
ците представя своята творба и разказва за нейна-
та история. Този тип изложения се оказват  голяма 
атракция за туристите, поради възкресяването на 
автентичните традиции за тъкане, бродиране и об-
личане и имат голяма посещаемост. 

Повечето мероприятия на Тракийското друже-
ство „Екзарх Антим I“ са общодостъпни за гражда-
ни и чужденци  и всеки може да бъде гост, зрител и 
да се наслади на развлечението. Тези фестивали на 
местно ниво събират, обединяват и сдружават хора 
от различни краища с различна култура, обменяй-
ки и предавайки нагледна информация за истори-
ята на българския регионален бит и култура, а на 
туристическо ниво те са атракция. Повечето гости 
на Бургас практикуват културно-познавателен ту-
ризъм и се интересуват силно от подобни масови 
мероприятия, свързани с историята, бита и култу-
рата на нашия народ. Затова подобни фестивали и 
регионални изложения са част от атракциите в мор-
ския ни град, които стимулират  туризма като един 
от основните икономически фактори в морските 
региони, какъвто е и Бургас. 
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ГЕРБОВЕТЕ НА БУРГАС 
ПРЕЗ ГОДИНИТЕ - ЕДИН-
СТВО  НА СИМВОЛИКАТА
И ЗАТВЪРЖДАВАНЕ НА 
МОРСКАТА ИДЕНТИЧНОСТ   
НА ГРАЖДАНИТЕ
Тодорка Колева, студент
Университет „Проф. д-р А. Златаров” - Бургас
Колеж по туризъм

Гербът на всеки един град е знак за неговото 
разпознаване и символ на  неговия основен 

облик. Така всъщност, ако искаме да разберем по-
вече за възникването, развитието и установяването 
на този феномен, ние трябва да се прехвърлим в по-
лето на науката семиотика - науката за знаците и 
символите. Названието на тази наука идва от гръц-
ката дума σέμα, която означава именно знак. Знакът 
представлява звук, дума, жест или предмет, който 
има определен смисъл в процеса на комуникация 
между хората. А символът е още по-сложно явле-
ние. Според семиотиката неговото название идва 
също от гръцки език и означава свързвам заедно. 
Така всъщност символът представлява някаква ми-
слима или предметна същност, която се свързва с 
друго мисловно понятие по естествена или дого-
ворена от обществото аналогия (Беноа 2000 : 5 и 
122). Така напр. гълъбът е символ на мира, защото 
в мисленето на хората се свързва с кротост и липса 
на всякаква агресия. 

Изконни  символи в историята на човечеството 
са числата, цветовете, частите на човешкото тяло, 
предмети от бита, природните феномени като рас-
тения  и животни, абстрактни геометрични понятия 
като кръга, квадрата, овала, и др. Символите не са 
просто форми, изобразяващи феномени от битие-
то, а знаци, придобили универсалност във времето, 
които са разбираеми със своите  идеи и значения за 
хората.

Очевидно е, че знаците и символите не същест-
вуват сами по себе си, а само в рамките на някакво 
човешко общество, за което те имат определен сми-
съл. А този смисъл включва и ценностни аспекти: 
хората не просто разбират какво означава даденият 
символ, а при определени ситуации той им носи 
чувство за принадлежност към дадена общност, за 

гордост, величие или обратното. Именно така се е 
зародила и хералдиката - системата от знания за 
символните знаци на властта и престижа. Тя възник-
нала през XI - XII век, когато към кралските дворо-
ве и при едрите феодали се назначавали специални  
церемониалмайстори, които се занимавали  със съз-
даването и смисъла на гербовете и други символни 
знаци. Хералдиката представлява едновременно  
система от правила, а също така и информация, ко-
ято циркулира в обществото. Затова гербовете на 
отделните аристократични фамилии, на градовете 
и държавите се превръщат в правни институции и в  
най-важни индификационни знаци.

Обособяването на хората в общности от разли-
чен тип (племенни, етнически, национални, град-
ски, професионални  и т.н.) е резултат от дългия ис-
торически развой на човечеството. Затова като цяло 
гербовете и техните символни аналози  имат строго 
определени функции:  

- Предават възможно най-точна информация за 
най-значимите икономически, социални и култур-
ни аспекти на живот на дадената общност.

- Изразяват нейната  идентичност - това,  че тя 
смята себе си за различна от другите подобни и по 
какво точно се диференцира от тях.

- Имат символна обособеност, т.е. включват сим-
воли, които са особено значими, ключови за даде-
ната общност . 

Нека сега да се фокусираме върху герба на Бур-
гас, един град с история, все още не докрай разга-
дана, но безспорно свързана с морето и неговата 
знаковост. Оше от първите описания, които се по-
явяват за Бургас от средата на XVIII в. нататък, се 
акцентира върху връзката на  Бургас с морето. 

През 1735-37 г. картографът Жан-Никола Белен 
отбелязва в записките си: „Пургаз или Боргаз ... е 
пристанище на железните мини” (Белен 1987: 36).

 Константин Иречек: „Бургас е разположен по 
северната и западната страна на едноименния си 
залив, който е най-големият врез по цялото западно 
крайбрежие  на Черно море” (Цит. по Пенков 1968: 
7).

 Атанас Иширков: „Месторазположението на 
Бургас  има и тази особеност за разлика от съсед-
ните му черноморски градове, че се намира  в онази 
част на спускащата се към морето низина, която е 
почти затворена от всички страни с три  езера, зао-
бикалящи града” (Цит. по Пенков 1968: 12).

Затова е съвсем естествено развиващата се град-
ска общност да потърси някакъв визуален символ 
на своята свързаност и идентичност чрез утвържда-
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ването на градски герб, който да бъде поставян на 
видни места в населеното място, на знамената на 
града, на печата на общинската институция и т.н. 

Първият герб на Бургас се замисля като плод на 
сътрудничеството между професора и художник 
Харалампи Тачев от София и тогавашния, обичан и 
уважаван кмет на Бургас Атанас Сиреков, през 1936 
г. Старите архиви разказват, че между тях е имало 
коренспонденция по този повод. По това време гра-
дът се е разраствал, ставал все по-авторитетен и 
важен икономически и социален център и това е из-
исквало да се сложи  знак, символ, който да  означи  
една нова култура,  да покаже обединението на хора 
в единно териториално, икономическо и културно 
пространство.

 Сиреков се ангажира да подготви, така да се 
каже, „канава” за творческата визия на художника. 
Събраните исторически сведения, които А. Сире-
ков предава на проф. Тачев, за да му помогнат да 
изработи  герб на Бургас, обаче не могат да дадат  
много ясна представа кога и как е започнало създа-
ването на града (това са спорни  въпроси и до днес). 
Безспорно за Сиреков е едно - има достатъчно ос-
тавени сведения за множество кули по цялото край-
брежие на Бургаският залив „и се предполага, че 
тия кули - крепостни и бойни - наричани Пиргоси 
или Бурги, ще да са дали името на града ни” (ДА, 
Бургас, Ф. №813 К, оп.1).

По точно описание е дадено от Сиреков за мест-
ността Пода. Там, може би, заради близоста на мо-
рето и основния поминък на тамошното население 
разказът му се прехвърля върху рибарите, устано-
вили се точно тук „на югоизток от града, намиращи 
се в сегашния канал, който съединява морето с езе-
рото Мандра” и създали селището, което впослед-
ствие се разраснало и се превърнало в град (ДА, 
Бургас, Ф.№813, оп.1).

По неизвестни причини обаче проектът на про-
фесор Тачев така и не вижда бял свят. Нова задача 
за изработка на герб на община Бургас се възлага на 
художника Иван Манев от София през 1937 г., като 
за изработването му  той получава  сумата от 3000 
лева срещу предоставени и изработени четири про-
екта за герб на община Бургас (ДА, Б-с, Ф.№70К, 
оп.1). Гербът изглежда по следния начин: в долна-
та част на герба - надпис „Расте и напредва”, над 
него зъбчато колело, може би задвижващо фара, а 
в светлините на фара - отляво котва, отдясно знак 
за напредъка на Бургас, и най-отгоре - символът на 
града - кулата.

 Няма сведения, оставени в Държавния архив, 

които точно да показват кой от двамата: дали проф. 
Х. Тачев или художникът И. Манев, е предоставил 
модела на тогавашния герб с надпис „Расте и на-
предва”.

Градът се развива. Вкусовете и предпочитанията 
на неговите властници и на населяващите го хора  
също. Протоколи от Окръжния държавен архив  на 
Бургас ни дават сведения за ново намерение за об-
новяване  на герба на Бургас през 1961 г. През това 
време на века, както личи от документите,  Бургас 
вече има ново лице, елементите на стария герб: 
зъбчато колело, фар и кула, започват да се смятат 
за недостатъчни. Тогавашните управници на града 
търсят подходящи елементи, които да бъдат вмък-
нати като символи на града. Проектът е възложен  
на Държавно индустриално предприятие „Комуна” 
- София. От предприятието са приложени и изпра-
тени до Градски народен съвет Бургас мостри: два 
броя значки, нагледно представящи облика на то-
гавашният град. Те показват следната „картина”: 
най-отгоре червена лента, опасваща кулата, която 
кореспондира с емблематичния цвят на господ-
стващата тогава идеология - комунистическата, и 
на която е написано името на града - Бургас, фар с 
въртящи се светлини, зъбчато колело, израз на из-
гряващото слънце на индустрията на хоризонта на 
морето. Знакът на търговията, разположен в морето 
и надпис „Труд и култура” - на бяла лента в небес-
ния фон (ДА,Б-с, Ф.№62, оп.4).

С промяната на времето и идеите за това - какво 
е важно и специфично за града, постепенно еволю-
ират и представите за това как трябва да изглежда 
неговият герб. „Бургас и неговите покрайнини са не 
само зона на древно човешко културно присъствие, 
но и ареал с изключително гъста концентрация на 
исторически и културни ценности” (Дечев 2017: 5).  
Културни ценности - това е водещата концепция  на 
създателите на новия герб на Бургас, създаден през 
1994 г. под ръководството на тогавашния кмет Про-
дан Проданов .

От един от протоколите  на Общинския съвет на 
града от 1992 г. е видно, че при обсъждането как-
во трябва да присъства в един герб, представящ 
Бургас, се разменят много идеи. Някои съветници 
смятат, че „платноходката е добър символ, корабът 
символизира и пристанищния град, и риболова”. 
Други специалисти смятат, че „фарът като елемент 
не е типичен за града. Всеки пристанищен град 
може да го използва”. Така стои въпросът и със зъб-
чатото колело. Но през тази година всички предло-
жения и обсъждания се прекратяват, като Комисия-
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та препоръчва да се обяви нов конкурс, който да се 
съобрази с множеството различни претенции и из-
искванията на хералдиката и да включва препоръ-
чителни символи за герба на град Бургас (ДА, Б-с, 
Ф.№62, оп.10, а.е.17). Очевидно е, че върху облика 
на сегашния герб на Бургас много се е умувало и 
спорило. Това всъщност е съвсем естествено, като 
се има предвид, че както вече се отбеляза по-горе, 
всеки хералдически комплекс е сложен феномен 
от символи на паметта, на идентичността на цен-
ностите на градската общност, която го припознава 
като свой. Феномени от такъв тип са „чувствителни 
и към глобалните измерения на света, но и вкорене-
ни в микрокосмоса на местната общност” (Златкова 
2014 : 5).  

Последният, сега функциониращ герб на Бур-
гас,  е създаден през 1994 г. от професор Кирил Го-
гов и професор Георги Чапкънов. Той преставлява 
щит, на който е изобразен златен лъв с извита рибя 
опашка, държаща сребърна кула, над него са две 
плаващи  каравели. 

Отделните символи, включени в герба, са имали 
определена значимост според своите автори. Още 
при древните народи  най-често  образът на лъва е 
бил израз на сила и могъщество. Рибята опашка и 
каравелите са морски сигнатури. А кулата без друго 
кореспондира с една от теориите за името на града 
- от гръцкото πήργος - кула, или турското burgos със 
същото значение (Димитров 1978 : 59-60; Карайо-
тов … 2000 : 9). Тя обаче като универсален символ 
също така означава сила, устойчивост, защитеност. 
Същата е и символиката на щита, който при това е 
син. Комбинацията на синьо и златно определено 
възхожда към връзката с озарените от слънце мор-
ски вълни.

Този герб тогава не е приет еднозначно от ин-
телектуалната общественост. В своя статия жур-
налистът Г. Николов го определя като кичозен, 
неадекватен на приетата символика на града, а  
странната хибридна фигура на лъв с рибя опашка  
нарича „чудовище”. Но, както отбелязва Д. Радой-
нова, конфигурацията на тези символи на сегашния 
бургаски герб  не е по-странна от запазената върху 
древни монети композиция, която е стояла върху 
входа на Анхиалската крепост. Върху портата на 
града стояла статуя на Посейдон, гол, прав, с тризъ-
бец в едната ръка и с хипокамп (митично животно, 
полукон-полуриба), увит около другата (вж. Радой-
нова 2013 : 46).

От направения анализ се изясняват няколко ос-
новни извода: 

- Гербовете на Бургас са се променяли няколко 
пъти и вероятно ще продължават да се променят 
през десетилетията и столетията. Това е нещо на-
пълно естествено, защото тези промени отразяват 
неизбежните промени в икономиката, социалния 
живот и културата на бургаските граждани.

- Както и да се променя броят и визията на раз-
личните елементи на бургаските гербове - те ви-
наги ще си остават свързани основно с морето и с 
характеристиките на града нато морски град и на 
неговите жители - като „морски” хора.

- Гербът на Бургас, приеман и неприеман от едни 
или от други интелектуалци или групи от хора, ви-
наги ще бъде един необходим и задължителен сим-
вол на духовните  нагласи и материалните постиже-
ния на неговите граждани.
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МИКРОПОЛИМЕРНИ ЧАС-
ТИЦИ ПО БЪЛГАРСКОТО 
ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕ-
ЖИЕ
Виолета Желева, Красимир Гяуров, III курс
Катедра „Екология и опазване на околната среда” 
Университет“ Проф. др. Асен Златаров” -  Бургас

Резюме: Докладът е изготвен въз основа ана-
лиз за наличие на микрополимерни частици 

по Българското черноморско крайбрежие по мето-
дика на Мисисипски държавен университет с про-
бовземни зони: Варна - плаж Аспарухово , Поморие 
- северен плаж, Бургас - централен плаж, и залива 
Вромос.

Въведение:
Полимерите са открити от Александър Паркис 

през 1960 г., като първият с такъв характер е бакели-
тът. Химията на полимерите е много разнообразна, 
но най-разпознаваеми в практиката са: полиетилен 
с висока плътност, полиетилен с ниска плътност, 
поливинилхлорид, полипропилен, полиетиленте-
рафталат, полистирен и поликарбонат, като всеки 
полимер разполага със свое търговско обозначение, 
което от екологична гледна точка е индикация за 
качеството на суровината и начина и на рецикли-
ране.

Микрополимерни частици
Микрополимерните частици могат да се съ-

ществуват в различни размери, достигащи до 5 мм. 
Съществуват и нанополимерни частици. Те могат 
да се разпространяват навсякъде. Способни са да 
абсорбират и отделят химични субстанции. В мор-
ска среда се срещат от повърхността, през водния 
стълб до морското дъно. Повърхността им има 
потенциал да пренася и разпространява патогени, 

свързани с човешки заболявания. Трансформират 
се в околната среда чрез физична деградация, коя-
то е вследствие въздействието на различни факто-
ри на околната среда - температура, светлина, UV 
лъчения. Под въздействието на на морските вълни 
разграждането на полимерните материали е меха-
нично, което от своя страна е причина за премина-
ването им във форма на микрочастички. 

Веднъж попаднали в морска среда, микропо-
лимерните частици биват погълнати от морските 
обитатели, което е предпоставка за изместване на 
вещество от хранителната верига за отделните ор-
ганизми.

Влияние на микрополимерните частички върху 
човешкото здраве

Микрополимерните частици могат да предиз-
викат дразнене на кожата, придружено с поява на 
обриви. Една от причините за възникване на респи-
раторни и дегистивни проблеми е при поглъщане 
на морски храни. Появяват се сърдечно–съдови 
заболявания и проблеми, свързани с репродуктив-
ната система до образуване на ракови заболявания. 
Микрополичмерните частици са изключително 
вредни за морските обитатели. Могат да се натру-
пат в организма им и да предизвикат  животозастра-
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шаващи последствия. Това налага предприемането 
на мерки за отстраняване на микрополимерните 
частици и на полимерните материали като цяло от 
морската вода.

Анализ на Българското черноморско крайбре-
жие

Избраните пробовземни точки са плаж Аспа-
рухово - Варна, а от област Бургас - северен плаж, 
Поморие, залив Вромос и централен плаж Бургас. 
Според методика на Мисисипски държавен уни-
верситет на разстояние 100 м от плажната ивица на 
приливно-отливната линия, на произволен принцип 
от три места се вземат проби за анализ. 3 см по-
върхностен пясък преминава през сито с размер 5 
мм, за да се отсранят по едрите отпадъци. Пробите 
от пресятия пясък се съхраняват в пликове с цип. 

За всеки етап - пробовзимане, пробоподготовка, 
анализ и резултати, се води протокол, който съдър-
жа данни от изследването - номер на пробата, дата 
на пробоземане, GPS координати, дата на анализ 
и брой полимерни частици, което е резултатът от 
анализа.

Анализ на пробите
С цел разделянето на микрополимерните части-

ци от пясъчната фракция на дъното на цилиндър се 
поставя барбутиращо устройство, към цилиндъра 
се прибавя вода със съдържание на NaСl 36% и се 
пропуска въздух. Добавя се пробата от пясък и при 
размесването на сместа полимерните частици се 
отделят от него. Вследствие на разликата в плът-
ността микрополимерните частици изплуват на 
повърхността на солената вода, а след спиране на 
барбутирането пясъкът се утаява на дъното на ци-
линдъра. Водата се филтрира и микрополимерните 
частици се броят под микроскоп.

Резултати
Анализът на резултатите показва, че в пробите 

от залива Вромос, който е обект на незаконно към-
пингуване през летния сезон, не е концесионен и не 
се почиства периодично, са силно замърсени с раз-
лични по размери и състав полимерни отпъдъци. В 
пробите пясък от плаж Аспарухово, северен плаж 
- Поморие и централен плаж - Бургас са открити 
минимални сходни количества микрополимерни 
частици.

Изводи
На плажовете, които са обект на периодично по-

чистване, не са открити микрочастици от различни 
полимери, забележими с просто око. Такъв плаж се 
явява пясъчна коса Поморие и плаж Аспарухово, 
които са обект на почистване по проекти, финанси-
рани по програма „Черноморски басейн 2014-2020”. 
Бургаският плаж е концесионен и също е обект на 
периодично почистване.

Заключение
Усилията, свързани с минимизиране употребата 

на полимерни материали за еднократна употреба 
и акциите, свързани с почистването на плажната 
ивица, могат да доведат до подобряване на еколо-
гичното състояние на плажовете по Българското 
черноморско крайбрежие и възстановяване на мес-
тообитанията.
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ЧЕРНО МОРЕ - НАШИЯТ 
ДОМ
Габриела Р. Георгиева, 11б клас
ПГХТ „Акад. Н. Д. Зелинский”

Дълго мислих как да започна есето си - дали 
първо да представя икономическия напре-

дък на човечеството ни за сметка на природата, во-
дещ до екологична катастрофа, или да разсъждавам 
само по един екологичен проблем? Оттам идва нова 
дилема: кой екологичен проблем е по-важен? Защо 
изобщо допускаме да се унищожава околната сре-
да? Толкова ли сме безчувствени като дори вредим 
на себе си? Не сме ли част от тази природа и плане-
та? Да не сме обявили война срещу най-красивото 
или просто не можем да търпим някой или нещо да 
е по-добро от нас? По-късно се зачудих дали изоб-
що хората осъзнават какво причиняват чрез своята 
дейност на Черно море, като го замърсяват. Живеем 
във време на изключителен напредък в областта на 
науката и техниката. Чрез своята дейност и начин 
на живот човечеството постепенно замърсява Чер-
но море, но най-много е засегната прекрасната и 
величествена морска природа.

Черно море - един порив на майката природа, 
затаил нежен спомен във вечна България. За това 
чудно море с кротки, чисти вълни, взело в дълбини-
те си живота на много хора, се разказват легенди по 
цял свят. Как преди години, за да опазят българско-
то в себе си, четиридесет девойки заплитат косите 
си една в друга и стават жертви на сърцето му. И 
до ден днешен в Черно море има бряг - Калиакра, 
носещ името на водачката на момичетата, погуби-
ли искрата си за живот там. Заради тази тяхна ве-
лика постъпка, достойна за уважение, Черно море 
ще остане българско завинаги. Но с изминаващите 
години ние ставаме свидетели на загубата на едно 
туптящо сърце - нашето море. Днес по бреговете 
му се строят огромни здания, закриващи неговата 
детска невинност, опетняващи топлите му води. А 
то плаче, плаче, та дори в сините му очи се чувства 
нотка тъга. Излива то невинните си сълзи на злат-
ния бряг, ала никой не чува стона му. 

Твърде отдавна крайбрежието на Черно море е 
обект на естетическа наслада и лечение чрез из-
ползване на благоприятните съчетания на морска 
вода, пясък и слънце. Мекият климат и хубавите 
плажове привличат хиляди летовници. 

Главните сухоземни и морски пътища, които 

свързвали Черно море с останалия свят, били из-
вестни дълго време преди появата на гърците.

И в далечна древност, и днес Черно море играе 
важна, решаваща роля в икономиката, политиката 
и културата на многобройното население, живеещо 
по периферните области на Европа и Азия. 

След Втората световна война черноморският 
бряг е подложен на бърза урбанизация и строител-
ство на курортни комплекси и заводи. Всичко това 
налага да се посегне на девствеността на природа-
та. 

Черно море е затворено море, което го прави 
особено чувствително към замърсяващите фактори, 
а условията за неговото замърсяване непрекъснато 
растат. Промишлеността на прилежащите държа-
ви все повече се развива, повишават се градските 
агломерации, разрастват се курортните комплекси. 
Заплахата от промишлено-битовото замърсяване 
става все по-голяма. Още по-застрашително се по-
вишава морският нефтотранспорт. Разработват се 
проекти за подводен добив на нефт (спорът между 
Гърция и Турция). 

Непрекъснато нараства плавателното значение 
на Черно море. Всичко това се отразява върху чис-
тотата на водата му, на неговото дъно, на крайбреж-
ната ивица и крайморските водоеми.

Най-голяма опасност за чистотата на черномор-
ските води създава нефтът. Обстоятелството, че по 
крайбрежието съществуват нефтодобивни райони 
и големи нефтопреработвателни заводи, засилва 
тази заплаха. Нефтът и нефтопродуктите широко 
се пръскат във водата или по повърхността ѝ. Той 
има силно токсично действие. Рибите, живеещи в 
замърсена с нефтопродукти вода, придобиват ми-
ризма на нефт след едно денонощие. Под влияние 
на въглеродите, съдържащи се в нефта, се увреж-
дат редица органи и системи. Настъпват промени в 
нервната система, кръвта и черния дроб.

Разливът на нефт и нефтени продукти предста-
вляват опасност за всички черноморски обитате-
ли и върху зоопланктона - морски раци, скариди и 
миди. Отрицателното им въздействие се извършва 
по механичен път чрез нарушаване на газообмена 
между водата и въздуха, чрез непосредствен допир 
до организмите. Най-опасни са нефтените кисели-
ни, чиято смъртоносна доза е няколко десетки от 
милиграма на литър вода. 

Борбата срещу нефтеното замърсяване на Черно 
море е твърде сложно и изисква усилията на всички 
държави, които ползват неговата акватория. 

Промишлено-битовото замърсяване на Черно 
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море прогресивно нараства. Реките и вливащите 
се в морето води внасят значителни количества хи-
мични и органични отпадъци. 

Основни замърсители на вливащите се в Черно 
море реки са отпадъчните технологични води от 
промишлеността, бита, пестицидите и минерал-
ните торове от селското стопанство. Органични 
замърсители на морска вода са с фекално битови 
води - замърсяване на Офицерския плаж в град Ва-
рна и отпадъците, дървообработващата и захарната 
промишленост. Натрупаните органични вещества 
нарушават кислородния режим на водата и предиз-
викват гибелта на много животни. Морето започна 
често да изхвърля мъртви морски обитатели, тоно-
ве отпадъци от битовата дейност на човека. 

Природните дадености, пясъчните дюни и езера-
та са красиви и интересни, което още повече ни за-
дължава да бъдат съхранени в естествен вид. Запаз-
ване на природните ландшафти, но крайбрежието 
предполага разумно строителство. Всяка дейност, 
която не е в хармония с природата, да бъде преуста-
новена, а резултатите от нея - пътища и сгради в зо-
ните на дюните и лонгозите, да бъдат премахнати. 

Осъзнавайки вредното въздействие, което нана-
ся върху природата и Черно море, през 2012 година 
стартира инициативата, организирана от БТВ „Да 
изчистим България за един ден”, в която се включ-
ват 30 000  човека. Почистено бе дъното на Черно 
море с помощта на водолази, като от морското дъно 
бяха извадени тонове боклуци, свързани с човешка-
та дейност. И нашият клас се включи в почистване-
то на бреговете на река Ропотамо, която се влива в 
Черно море.

Природните дадености, пясъчните плажове, 
планинските и лонгозните гори, езерата и блатата 
по черноморските брегове са красиви и интересни, 
което още повече задължава нас - бъдещото поколе-
ние, да съхраняваме в естествения им вид.  Искайте 
от себе си високи идеали, поставяйте в тях и мо-
рето, защото няма нищо по-хубаво от това, когато 
се появиш на този свят, да видиш първо сините му 
вълни и да затвориш последната страница от живо-
та си пак с него. Да почувстваш както радостта му, 
така и тъгата му. Да си му верен приятел до гроб. 
Разкриващо в дълбините на сърцето си една мал-
ка тайна, непозната за всички и всеки - една капка 
любов.
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ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНА-
ТА СРЕДА НА ЧЕРНО МОРЕ 
Габриела Ив. Карабойчева, студент
Университет „Проф. д-р А. Златаров”
Факултет по медицина

Нашето Черноморско крайбрежие е изклю-
чително красиво, но по-голяма част от на-

селението на България не се замисля за неговото 
замърсяване, за една много важна тема, която не 
се включва в ежедневието на българина, а именно 
- околната среда на морето. Хората не възприемат 
крайбрежието като наш дом, а като курортна зона за 
забавление, почивка и отдих. Опазването и възста-
новяването на морската околна среда би трябвало 
да бъде като морален дълг на хората, за да оценяват 
природното богатство, което имат. 

Основна цел на настоящия доклад е да се иден-
тифицират проблемите за замърсяването на околна-
та среда на Черно море.

 Интересна особеност на Черно море спрямо не-
говата околна среда е наличието на сероводород в 
концентрация 11 - 14 ml/l на дълбочина от 120 - 150 
m до дъното, което прави невъзможно съществува-
нето на живи същества, с изключение на някои ана-
еробни бактерии, под тази граница. Наблюденията 
върху съдържанието на сероводород във водите му 
през последните 50 години показват относително 
постоянство в неговата концентрация. На дълбо-
чина между 100 и 200 m водите на морето почти 
не се смесват. Разликата в солеността на водата му 
от повърхността и от долните слоеве е постоян-
на и основна отличителна черта. Поради липса на 
смесване на водите в 90% от обема (на 150 - 200 m 
дълбочина) няма кислород, оттам и живот. Спорен 
е въпросът дали слоят, наситен с кислород, все по-
вече се стеснява. Тази му особеност го прави уни-
кално море, което съществува днес на Земята, като 
голяма част от тези характерни особености се дъл-
жат на слабата връзка на Черно море със Световния 
океан.

Добре известен факт е, че човекът чрез своята 
дейност силно влияе върху нейната природа. Глав-
ни замърсители на черноморската вода са :

l. Нефт. Нефтените замърсявания са концен-
трирани по крайбрежните зони. Те възникват от 
постоянни източници, каквито са отпадъчните 
води, пристанищата и промишлените предприя-
тия. Изпускането на нефт и нефтопродукти в море-

то от плавателни съдове, било то неумишлено или 
по оперативни причини, води до замърсяване на 
крайбрежието или по-дълбоките райони на Черно 
море. Ежегодно се вливат 111 000 тона нефт. Това 
замърсяване води до нарушаване на крайбрежната 
екосистема и унищожаване на ларвите и хайвера на 
рибите. Пряко се отразява и върху птиците - суро-
вият нефт полепва по перата им и уврежда тяхното 
оперение. В резултат те не могат да поддържат сво-
ята телесна температура, не могат да летят и да се 
гмуркат, като впоследствие умират (Черноморска 
мрежа на неправителствените организации, 2016).

2. Антропогенна еутрофикация. Черно море 
е едно от най-засегнатите морета от прекомерно 
съдържание на хранителни вещества и органична 
пренатовареност. Причините за това явление се 
дължат преди всичко на интензивното селско сто-
панство, което се характеризира с рязко увелича-
ване на продукцията и интензивно използване на 
различни торове. Най-силно засегнатата от еутро-
фикацията е северозападната част на Черно море, 
където се вливат големите реки Дунав, Днепър и 
Днестър (Черноморска мрежа на неправителстве-
ните организации, 2016).

3. Предмети и материали, изгубени в морето 
при лоши метеорологични условия. Посочените 
замърсители стават причина за гибелта на стоти-
ци хиляди морски птици, бозайници, риби и дру-
ги морски организми. Разграждането на твърдите 
отпадъци в морето отнема от няколко до десетки, 
стотици и дори хиляди години. 

Твърдите отпадъци, генерирани от дейности 
в морето (т.нар. морски източници), като морски 
транспорт, риболов, инсталации, образуват около 
една пета от общия обем на отпадъците. Те от своя 
страна оказват влияние върху водораслите, като 
последствието от тях причинява прозрачността на 
морската вода в Черно море, тъй като способността 
ѝ да пропуска слънчевите лъчи намалява. Когато не 
получават достатъчно слънчева светлина, необхо-
дима за процеса на фотосинтеза, дънните водорас-
ли на дълбочина от 20 метра започват да загиват. 

В таблица 1 са представени някои предмети, 
уреди и продукти, които могат да се открият око-
ло плажните ивици на крайбрежието и във водата, 
както и продължителността на тяхното разгражда-
не (Опазване и чистота на морската среда).

4. Замърсяване с тежки метали. Тежките метали 
засягат главно райони от Черноморското крайбре-
жие с концентрация от промишлени предприятия. 
Седиментната повърхност съдържа нарастващо ко-
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личество хром, олово, мед, желязо и други. Това за-
мърсяване може да достигне токсични нива за съот-
ветните обитатели, като например хората, морските  
птици и бозайници. Например мидите, които оби-
тават морското дъно, могат да акумулират в телата 
си голямо количество тежки метали. Консумацията 
им може да доведе до хранителни отравяния. Съот-
ветно приемът на токсични елементи чрез храната 
може да предизвика у човека редица заболявания 
на различни системи, органи и тъкани (Караивано-
ва, Цветкова, 2015).

5. Минерални вещества. Увеличаването на ми-
нерални вещества е естествен процес в резултат 
на сладководните басейни, които се вливат в Чер-
но море. Водите, които се вливат, носят минерални 
вещества. Човекът силно може да увеличи тяхното 
количеството, като това става най-вече чрез влиза-
не на използвани за битови нужди води и обратни 
канални. Минералните вещества предизвикват бу-
рно развитие на водните растения, особено на фи-
топланктона. По този начин се влошава качеството 
на водата, като тя придобива лош мирис. Също така 
някои водорасли отделят токсични вещества, като 
умъртвяват някои риби. Могат да се предизвикат 
също кожни алергии при човека (Черноморска мре-
жа на неправителствените организации, 2016).

6. Недостиг на кислород в близките до дъното 
водни слоеве и намаляване на биоразнообразието. 
Появата на зони на хипоксия (неодстиг на кисло-
род) и аноксия (пълна липса на кислород) води до 
рязко увеличение на мъртвия планктон, тоест фау-
ната не е в състояние да се храни с мъртви частици 
(МОСВ, 2018).

7. Неуправляем риболов и дънно тралиране. 
Неадекватното управление на ресурсите и недос-
татъчната политика по отношение на риболова и 
управлението на крайбрежните зони оказват нега-
тивното си въздействие върху морската екосисте-
ма, например намалява числеността и спомага за 
изчезването на някои видове. Като пример може да 
се посочи неволното оплитане на делфини в рибо-
ловните мрежи (Черноморска мрежа на неправи-
телствените организации, 2016).

8. Строителни дейности в крайбрежната зона. 
Тези дейности нарушават ерозията на крайбрежие-
то. Неспазване на строителните и техническите из-
исквания водят до редица проблеми. Свидетели сме 
почти ежеседмично на медийното описание на не-
правилни строителни дейности. Друга причина, ко-
ято се засяга във връзка със строителната дейност, 
е наличието на  по-големи количества отпадни води 
и замърсяване на водата с битови и строителни от-
падъци. Това се дължи на пренаселване на крайбре-
жието с повече хора (Цветкова, 2016).

9. Радиоактивно замърсяване. То се характери-
зира със замърсяване с радиоактивни частици, най-
често вследствие на ядрен взрив или радиационна 
авария. Например през 1986 година в Съюза на съ-
ветските социалистически републики аварира Чер-
нобилската ядрена централа. Радиоактивното за-
мърсяване, предизвикано от нея, навлиза в морето 
чрез реките и валежите. Това причинява смъртта на 
много морски организми и загуба на репродуктивна 
способност при много видове риби. Научните по-
знания днес по безспорен начин доказват етиологи-
ята на редица заболявания под влияние на фактори 
на околната среда и йонизиращите лъчения, тяхната 
клинична картина, подробно са описани увредената 
структура и функции на организма на клетъчно, мо-
лекулярно и генетично ниво (HoyesеtMorris, 1996).

Опазването на водите на Черно море и река Ду-
нав се регламентира от две конвенции: Конвенцията 
за опазване на Черно море от замърсяване (1992) от 
шестте черноморски държави - България, Грузия, 
Румъния, Русия, Турция и Украйна, която предста-
влява правна и дипломатическа платформа за съв-
местни действия, и Конвенцията за сътрудничество 
в опазването и устойчивото използване на река Ду-
нав (1994). Екологичните проблеми единодушно се 
определят от експертите като едно от най-големите 
регионални предизвикателства, което не признава 
държавни и административни граници. В двете кон-
венции участват както страни членки на ЕС, така и 
съседни на Съюза държави (Черноморска мрежа на 
неправителствените организации, 2016).

Замърсители
Хартиени билети
за автобус

2 - 4 седмици

Кори от портокали
и банани

до 2 години

Цигарени фасове 1 - 5 години
Найлонови торбички 10 - 20 години
Чаши  и консервени 
кутии

50 години

Алуминиеви кутийки най-малко 200 години
Пластмасови бутилки 450 години
Рибарска мрежа
от тънко влакно

най-малко 600 години 

Стъклени бутилки 1 милион години

Таблица 1. Замърсители и тяхното разграждане
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Морето както и природните води имат способ-
ността да се самопречистват, но скоростта, с която 
човек замърсява, е по-голяма от процеса на само-
пречистване. Човекът е безмилостен. Той взема от 
природата с пълни шепи и не се замисля, че в тази 
среда има и други същества. Много усилия ли се 
изискват, за да започнем да ценим и опазваме окол-
ността, в която живеем? Трябва да разберем, че ако 
не се грижим за природата, тя рано или късно ще 
издъхне, както и ние, защото сме част от нея. За-
пазването на екологичното равновесие не само по 
нашето крайбрежие, а и в района на цялото Чер-
номорие е от особено важно значение за бъдещето 
на организмовия свят, за здравето на населението 
в тези райони, за развитието на стопанския тури-
зъм и други дейности. Сред най-важните задачи е 
оптимизирането на отношенията между човека и 
морето, което може да се постигне само с правилно 
екологично управление (Цветкова, 2016).
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ТЕРНОВСКИТЕ БЪЛГАРИ - 
ЗАНАЯТИ, БИТ И КУЛТУРА

Книгата албум „Традиционни занаяти, бит и 
култура на терновските българи” е посве-

тена на българската част в аналите на уникалното 
селище Терновка, днес микрорайон на град Нико-
лаев, Украйна. Изданието съдържа общи сведения 
за селището и илюстрации. 

Известно е, че етнограф-
ската фотография притежа-
ва характерна драматургия. 
Заснети в миналото лица и 
предмети, в съчетание със 
съвременни снимки, пре-
дават културно-битовите 
особености на различни 
народи  и локални етни-
чески общности. Книгата 
албум включва изгледи на 
Терновка от миналото, ко-
пия от някои архивни доку-
менти, снимки на експона-
ти от местния краеведски 
музей, създаден през 1957 
г. с усилията на учителя по 
краезнание Иван  Божков, 
съвременни изгледи и ет-

нографски реконструкции. 
Голяма част от снимките е направена по време 

на тематичната изложба, състояла се през 2014-
2015 г. в Николаевския областен краеведски му-
зей. Инициатор на това мероприятие е Терновското 
българско дружество „Иван Вазов”. В резултат от 
съвместната работа на дружеството и сътрудници-
те  на музея е оформена богата експозиция, включ-
ваща материали от музейни фондове и артефакти 
от частни колекции, и по-специално - ценни вещи, 
предоставени от Олександр Атанасов, Тетяна Ива-
нова, Юрий Мавродий, Микола Маринов, Иван 
Мисаренко, Наталия Смирнова и много други. Към 
събирането на експонати се присъединяват и жите-
ли на регионите на България, от които произхождат 
предците на терновци. Професор Диана Радойнова 
от Бургаския държавен университет и инженер Ди-
митър Стоянов от Малко Търново се открояват със 
своите дарения на оригинални образци от източно-
тракийско женско облекло и текстилни изделия. 

Авторът изказва искрена благодарност на всич-
ки, които при подготвянето на това издание пре-

доставиха материали от собствените си колекции, 
участваха в етнографски възстановки и го подкре-
пиха финансово. 
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