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УВАЖАЕМИ ДАМИ
И ГОСПОДА,

З

а мен е огромно удоволствие да присъствам
днес на Националната кръгла маса „Морето граница или врата”. Благодаря на организаторите и
лично на д-р Любчева за поканата и за възможността да изразя своето мнение по отношение на важната роля на Черно море. В навечерието на днешната
кръгла маса се върна спомен от един от първите
ми университетски преподаватели, който сподели:
„Ако искаш да разбереш света и световния ред подобре, не гледай сушата, а търси моретата”. Това
важи и за нашето Черно море.
Черно море не е само възможност, то е предизвикателство и огромна отговорност. Всички дейности, свързани с морето, са в непрекъсната взаимовръзка, което изисква прилагането на цялостна и
съгласувана политика, каквато и е и основната цел
на Интегрираната морска политика. Насърчаването ѝ е основното средство за стимулиране на синия
растеж. Възможностите на морската икономика за
създаване на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, както и на възможности за заетост, са
многообразни.
Безспорно в бъдеще Черно море ще продължи
да играе ключова роля за регионалния икономически подем и синия растеж като част от интегрираната морска политика. В тази връзка трябва да се
насърчава прилагането на адаптиран подход, основан на сътрудничество между всички черноморски
държави с оглед преодоляване на общите предизвикателства, оползотворяване на възможностите
за развитие и не на последно място опазването на
морската среда.
Уверен съм, че устойчивият растеж на черноморската икономика и устойчивото използване на
морските ресурси в този воден басейн са постижими чрез по-добро управление на конфликтите и поголямо взаимодействие между различните морски
дейности. Ключова предпоставка за постигането на
тези цели е и ефективното морското пространствено планиране, основано на всеобхватни морски изследвания, както и събирането и интегрирането на
морски данни. И тук изключително важна е ролята
на учените и експертите, както и активното участие
на всички заинтересовани страни, за да се установи правилната посока за сътрудничество. Ето защо
считам, че провеждането на подобни дискусии е изключително важно и ползотворно.

Пред нас стоят още много предизвикателства,
за чието справяне са необходими обединените усилия на всички крайбрежни държави. Трябва да се
поучим от допуснатите в миналото грешки, да се
позовем на постигнатото и да се възползваме от
възможността да доусъвършенстваме подхода за
управление на Черно море! Нека бъдем единни и
отговорни в името на бъдещите поколения. Нека
чрез действията си направим нашето Черно море
по-синьо.
Черно море трябва да се превърне в регион, в
който всички страни, граничещи с Черно море, си
сътрудничат, без изключение, и имат координирани
подходи, където ще се зачитат интересите на всички играчи без изключение. Съществуващите днес
противоречия между държавите пречат на активното икономическо развитие на региона. Заедно трябва да осигурим мир и сигурност в Черно море.
Черноморският регион е не само възможност, но
и отговорност на всички страни за неговото бъдеще.
Желая на всички присъстващи ползотворна дискусия.
Благодаря за вниманието!
Георги Събев
Заместник-министър на земеделието, храните и
горите; 2.12.2021 г., Бургас
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УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЮБЧЕВА,
УВАЖАЕМИ ДАМИ
И ГОСПОДА,

Б

лагодаря за поканата да участвам в днешния
форум. За поредна, вече дванадесета година, се провежда конференцията, която представя
напредъка в научните разработки, резултатите от
изпълняваните проекти и работата за нашата обща
кауза – изследването, опазването и устойчивото
развитие на Черно море.
Позволете ми в началото специално да благодаря на г-жа Любчева за последователността, ангажираността, професионализма и непресъхващия ентусиазъм да налага темата за Черно море като важна
не само за Бургас и региона, но и за България, за
цяла Европа.
Защото според мен ключово е да отстояваме, че
България е морска държава, а Черно море е европейско море, което заслужава вниманието на европейските ни партньори.
Черно море е интересен и уникален воден басейн, много чувствителен към човешкото въздействие. Това поставя важни отговорности за неговото
опазване. С него е свързан стремежът на жителите
от крайбрежието към по-добро развитие на региона. Задачата обаче е да „облечем” тези надежди в
реални действия и постижения.
Какви са предизвикателства, свързани със състоянието на Черно море:
– безспорно предизвикателство е изменението
на климата;
– в същото време антропогенният натиск нараства.
Отрицателното въздействие върху състоянието
на черноморската среда се изразява в:
– загуба на местообитания и биологично разнообразие;
– внасяне на химически замърсители;
– физически щети на морското дъно, отпадъци
и шум.
Сериозни проблеми са замърсяването на морската среда с пластмасови отпадъци и нерегламентираните риболовни практики.
В същото време немислимо е да говорим за устойчиво развитие на синята икономика без здрава
околна среда.
Последните десет години отбелязаха сериозен
напредък в сферата на:
– създаване на нормативна и законодателна рам-
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ка за опазване на Черно море и устойчиво развитие
на крайбрежието;
– прилагане на законодателството и реализиране
на значими инвестиции за развитието на региона;
– задълбочаване на регионалното сътрудничество.
Ясно се откроиха обаче и дефицитите:
– фрагментираност на дейностите – работа на
парче без добре функционираща система или платформа за обмен на информация и знание, интегриране на политиките и мултиплициране на добрите
практики;
– разпръснати отговорности и липса на добра
координация между институциите на национално
ниво;
– необходимост от повече прагматизъм и активност на международно ниво;
– нужда от по-тясно взаимодействие с европейските институции.
Като страна членка на ЕС България е поела ангажимент за изпълнение на изискванията на Рамковата директива за морска стратегия за постигане
на добро състояние на околната среда в морските
води, за морското пространствено планиране, за реализацията на ключови инвестиции и за развитие
на синята икономика в контекста на приоритетите,
произтичащи от Зеления пакт и целите, свързани
с постигане на въглеродна неутралност и цифрова
трансформация.
Мнението ми е, че точно сега е моментът да се
даде нов тласък на политиките и действията на национално и европейско ниво. Повече надежди за
подкрепа дават два важни документа:
1. Преди всичко Декларацията за общ морски
дневен ред за Черно море. Под нея в Бургас през
2018 г. се подписаха официалните представители
на черноморските държави и Молдова, с което поставиха началото на обща програма за действия за
устойчивото развитие и опазване на Черно море.
2. Особено място за начертаване на пътя напред
има и публикуваното през май тази година „Съобщение на ЕК относно нов подход за устойчива синя
икономика в ЕС”.
В европейски план синята икономика генерира
през 2020 г. оборот от около 750 млрд. евро. Близо
5 млн. души са заетите в дейности, свързани с нея.
А България е сред държавите, при които морската
икономика постига растеж.
Съобщението на Комисията разгръща подробна
и реалистична програма, за да може синята икономика да играе важна роля за постигането на целите
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на Европейския зелен пакт. Според документа благодарение на своя динамичен и иновационен потенциал секторът е в добра позиция да стимулира екологичния преход, като замени неконтролираното
разширяване с чисти, устойчиви на изменението на
климата дейности, имащи слабо отражение върху
морската среда.
Остарялото схващане, че опазването на околната
среда е в противоречие с икономиката, все повече
отстъпва на разбирането, особено в морската промишленост, че околната среда и икономиката са неразривно свързани.
Програмата за синя икономика залага на декарбонизацията, опазването на природния капитал,
кръговата икономика и отговорното производство
на храни.
С инвестициите в областта на научните изследвания и иновациите в рамките на „Хоризонт Европа” ще бъде подкрепен процесът на двойния екологичен и цифров преход.
В тясно съгласуване с „Хоризонт Европа” стратегиите за интелигентна специализация спомагат
за стимулиране на иновациите в контекста на Европейския фонд за регионално развитие. В новата
инициатива за междурегионални инвестиции в иновации ще се подкрепят междурегионални проекти,
а фондът на ЕС за иновации в областта на климата
ще подкрепя демонстрационни проекти за нисковъглеродни технологии в морската среда.
Еразъм+, InvestEU и разбира се, основният финансов инструмент Европейският фонд за морско
дело, аквакултури и рибарство, както и ПВУ и новата Програма Черно море, са другите възможни
източници, които биха могли да подкрепят добрите
идеи за развитие.
Изключително важно е регионалното сътрудничество, което дава възможност за обмяна на опит и
успешно решаване на проблемите. Подобно международно сътрудничество е нужно не само на ниво
институции, но и на ниво наука, бизнес и неправителствени организации.
Връзката между Черно море и Дунав също може
да даде значителен тласък за развитие на региона.
Дунавско-Черноморския регион има голям потенциал по отношение морския и вътрешноводния
транспорт между Централна Европа и Черно море
към Каспийския регион и Далечния изток. Развитието и утвърждаването на тези транспортни пътища
може да бъде от от голяма полза за бизнеса и за генерирането на икономически ползи за региона.
Науката и нейното взаимодействие с бизнеса за

въвеждането на „сини” иновации, нови технологии
и биоикономика е ключово за преодоляването на
предизвикателствата, пред които са изправени моретата и техните крайбрежия.
Нашата амбиция да създадем в Бургас научноизследователен център за Черно море вече започна да се материализира. Смятам, че създаването на
Черноморски център за син растеж и иновации е
важна стъпка напред.
Приоритетите за постигане на „устойчива синя
икономика” са обвързани с набор от дейности, които изискват взаимодействие между публичните институции, научноизследователските организации
и образователните институции, социалните партньори и бизнеса. Затова в заключение бих искала
да изразя подкрепата си за платформата Бъдеще за
Черно море – инициатива, която би могла да консолидира усилията и да постигне ефективни резултати за по-синьо Черно море.
Благодаря за вниманието!
Ивелина Василева
Министър на околната среда и водите
2014-2017 год.
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УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЛЮБЧЕВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН
ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ
И ГОСПОДА,

		
а мен е удоволствие да Ви приветствам на
Националната кръгла маса „Морето-граница
или врата. Черноморски регион - зона на мир и сътрудничество”. Благодаря на Черноморски институт за активността и позициите, за опита и проектите, които реализира в полза на региона и на Черно
море в продължение на 12 години. Поздравявам Ви
за приноса на учените, експертите и специалистите, изследващи геостратегическите процеси, развиващи се в зоната на Черно море и Черноморския
регион.
Като областен управител съм горда да споделя,
че преди три години градът ни беше избран за Европейска морска столица за 2018 година. Тогава в
сградата на БСУ се проведе най-голямото морско
събитие в Европа - Европейският ден на морето.
Форумът беше на Генерална дирекция „Морско
дело и рибарство” на Европейската комисия и на
Министерството на транспорта на България като
част от календара на българското председателство
на Съвета на Европейския съюз. След Рим, Брюксел, Гданск, Бремен, Пул, които вече са на картата
на европейската морска общност, домакин на двудневната конференция бяха Бургас и БСУ. Над 700
гости на Европейския морски ден посетиха града и
университета. На форума бяха разисквани темите
за иновациите и инвестициите, свързани със синята икономика, за предизвикателствата пред инфраструктурното и регионалното развитие при синьото
развитие, за развитието на туризма в морските територии и др.
Това са въпроси и теми, еднакво важни и актуални и на днешния форум. Впечатлена съм, че една
от темите на форума е „Културни коридори и исторически наследства”. Тема, която приемам като
кауза. Защото считам, че няма как да говорим за бъдеще без първо да имаме ясна визия как ще съхраним културата и идентичността си. Визирам остров
„Св. св. Кирик и Юлита” – култовият център на
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древна Аполония, който е част от световното историческото наследство и за който всички ние носим
национална отговорност пред историята. Моята кауза като областен управител е да направя всичко,
което е по силите ми, за да остане островът част от
българската култура и изкуство. Там има прекрасни възможности този уникален географски център
на нашето черноморско крайбрежие да се развие в
бъдеще.
Защото морето обединява и свързва епохите.
Бъдещето на синята икономика се опира на традицията и отговорността на следващите поколения,
на приемствеността, която е в основата на цялата
съвременна европейска морска проблематика и на
международните отношения. Правната уредба, концесиите и административните режими, ползването
на морския бряг и природните ресурси на морската
среда, както и много други теми, свързани с нашето
море, са аспекти, които са от изключителна важност днес.
Желая успех и на добър час на участниците и на
работата на кръглата маса!
Позволете ми преди да завърша да перифразирам два прекрасни стиха на бургаския поет Христо
Фотев, за който „морето е най-голямото събитие в
живота ни и може би единствено....”. Защото наистина „не е измислица морето и щастието съществува!”
Нека морето винаги бъде врата, зона за мир и
сътрудничество. Нека символично ни обединява и
събира, нека пазим историята и традициите на културно-историческото ни черноморско наследство.
Нека политиките на сближаване и на изграждане
на сътрудничество при реализиране принципите на
синята икономика чертаят нови хоризонти и перспективи на партньорство.
Проф. д.н. Мария Нейкова
Областен управител
Област Бургас
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БЪДЕЩЕТО НА ЧЕРНО
МОРЕ
Проф. д-р Маруся Любчева

Ч

ерно море винаги е било считано за уникална територия – от една страна, с неговото
екологично състояние, от друга, с неговите ресурси, от трета – това е зона, през която се пресичат
пътищата Изток – Запад и Север – Юг. И заедно
с пътищата тук се пресичат интересите на страни
от тези четири посоки. Част от страните лежат като
територии на бреговете му, други са малко по-далеч, трети – на хиляди километри. Вероятно това е
причината за непрекъснато разширяване ареала на
Черноморския регион и оформилите се два негови формата – тесен и широк Черноморски регион.
Като нов елемент в този регион се очерта граничната функция на Черно море – след 2007 година,
когато България и Румъния се присъединиха към
Европейския съюз, Черно море придоби статут на
източна граница на ЕС. Определено може да се
каже, че тази граница разделя страни с различен
икономически, социален и преди всичко политически статус. И ако непосредствено след 2007 година
ЕС със значителен ентусиазъм се зае с изработването на стратегически по характера си документ, който да обедини страните в един регион и го нарече
Черноморска синергия, много бързо след това този
документ бе оставен да отлежи за по-благоприятни
времена, а интересът беше пренасочен към Източното измерение.
Ние, българите, винаги сме споделяли, че Черно море е кръстопът, но като че ли истински това
състояние беше усетено именно през този първоначален за нас период в ЕС. Днес Черно море е
граница между ЕС и няколко страни, с които той
има различни по сложност отношения. И още една
сложност се явява на същата територия – част от
страните от западното крайбрежие на Черно море
са членове на НАТО и това реализира допълнителна тежест на горните отношения. Рефлексът на тези
отношения се събира като във фокус в Черно море
и неговата територия поема напрежението, което
се поражда от двустранни или многостранни (не)
взаимоотношения. За последните 10 години този
регион поема изменението на отношенията по оста
ЕС–НАТО–Русия и вторично възникващото напрежение между отделните черноморски страни, вкл.
старите конфликти от началото на 90-те години. От

една изключително мирна зона на сътрудничество,
транспортни коридори, търговия и туристически
обмен Черно море се превърна в зона на засилено
военно присъствие. За кратък период настъпиха
изменения, които направиха Черно море не само
геостратегическа, но преди всичко геополитическа
зона. Част от коридорите на сътрудничеството вече
не работят, все по-често се провеждат военни, вкл.
непланирани, учения, появяват се информации за
разполагане на военни бази в България и Румъния.
Патрулните кораби на НАТО и прелитащите военни
самолети над територията ни предизвикват сериозно безпокойство, защото Черно море се превръща
в съсредоточие на военно напрежение, което всеки момент може да се превърне в реален конфликт.
Връщането към нормалността в този регион може
да се осъществи само и единствено чрез възстановяването му като регион на сътрудничество, сигурност и безопасност, в който се развиват всички, характерни за един морски регион, дейности.
Известно е, че морските територии не само в ЕС,
но и в света, са най-развити в икономическо и социално отношение. Вероятно, не като прикритие от
страна на ЕС, през последните 2–3 години се засили
присъствието на синята икономика и синия растеж
в региона като политики на Съюза, както и напомнянето за Общ дневен ред на Черноморския регион.
Но това не намалява нито напрежението, нито тревогата. И никак не са лишени от смисъл инициативи от рода на „Черно море – зона на мира”. Нейното
послание е насочено, от една страна, към политиците на черноморските страни, за да осъзнаят найвисоката отговорност, която носят към своята обща
територия. Насочена е също и към външния свят,
за да покаже, че гражданите на региона не желаят
територията да се превръща в арена на противопоставяне, вкл. военно. Втората гражданска инициатива „Платформа бъдеще за Черно море“ има повсеобхватен и наддекларативен характер. Тя беше
представена на Национална кръгла маса „Морето –
граница или врата”, организирана от Черноморски
институт в Бургас на 2 декември т.г. Ако в глобален
мащаб се обсъжда въпросът за стратегическата безопасност, то естествено е в Черноморския регион да
се появяват такива инициативи, защото в условията
на развиващи се демокрации в много от страните
в региона те се нуждаят от сигурност, в която да
успяват да подредят своите стратегии и да постигат просперитет за гражданите си. Би било добре
такъв тип инициативи да излизат и на държавно
ниво, но очевидно на този етап това е само поже-
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лание. Извън тези граждански инициативи, спорадични обсъждания по отношение на безопасността
и сигурността, по-скоро информации с едностранен характер, се провокират единствено по линия
на членството на страни от региона в НАТО. Т.е.
целият Черноморски регион сякаш е облечен в очаквателните одежди на НАТО. Именно това прави
тези инициативи важни, смислени и заслужаващи
подкрепа. Това е знак от гражданското общество,
че регионът не се нуждае само от наблюдатели, от
коментатори и анализатори, а от реални собствени
усилия и действия, които могат да противодействат
на предизвикателствата.
Какво може да се постигне с тези инициативи?
Ако разшифроваме всяка от тях като послание, то те
еднозначно се насочват към съхраняване на мира,
който стои в основата на всяко друго развитие. Т.е.
намаляването на военното напрежение и превръщането на региона в зона на мир ще обезпечи бъдеще
за Черно море в измеренията на всички останали
политики – опазване на околната среда, синя икономика и син растеж, което означава иновативни морски технологии, рибарство и аквакултури на ниво,
съответстващо на тези технологии, осигуряване на
безопасен и сигурен морски транспорт. „Платформа бъдеще за Черно море” означава да се води диалог за развитие с участието на всички черноморски
страни, без да се забравя кои са страните от тесния
Черноморски регион – България, Грузия, Румъния,
Русия, Турция, Украйна, Молдова (макар с изключително малък излаз на море) и без да се изолира
нито една от тях по каквито и да било причини.
Всяка от тези страни има своите интереси именно
тук по черноморското крайбрежие и има право да
защитава както територията си, така и интересите
си. А общата принадлежност на Черно море ги задължава да се грижат за него чрез договорени и
контролирани общи действия. А досега към някои
от черноморските страни външните сили се отнасят
като към непринадлежащи на Черноморския ареал.
Напрежението между Украйна е Русия е акт между
две черноморски страни. Това, което се случва по
бреговете на Украйна или Русия, достига до всички останали черноморски страни и буквално блокира развитието на естествените процеси. Важно е
диалогът за Черно море и за черноморския регион
да се води на територията на региона. Защото тези
страни са най-силно заинтересовани от запазване на
мира и създаване на среда, която ще осигури благоденствие на гражданите им. Всяка външна намеса,
очевидно продиктувана от други интереси, наруша-
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ва равновесието, влошава взаимодействието, провокира страните индивидуално да търсят решение
на проблемите си с неприемливи за цялата общност
средства. Доминирането на тези влияния води до
нарушаване на ритъма на вътрешночерноморското сътрудничество, увеличава подозрителността,
засилва недоверието и не позволява решаването на
редица въпроси от общ интерес.
„Платформа бъдеще за Черно море” като гражданска инициатива може да се превърне в инструмент, чрез който се създава среда за обединение на
потенциала на институции, организации, бизнес
и граждански сектор за сътрудничество в региона
на Черно море, което ще доведе до повишаване на
сигурност и безопасността. Става въпрос за мирно
взаимодействие между образование, наука, бизнес
и култура от най-високо ниво, за превенция и минимизиране на различните рискове, за изграждане на
силен икономически морски регион, за закрила на
уникалната морска екосистема, за модернизиране
на отношението към Черно море като източник на
ресурси, които трябва да бъдат извлечени и ефективно използвани. Естествена среда за всички тези
дейности е мирът и минимизирането на всякакво
военно присъствие, което би провокирало напрежение и евентуални конфликти.
„Платформа бъдеще за Черно море” има и още
една задача – и това е по-бързото придвижване
към Общ дневен ред или Стратегия за развитие на
Черноморския регион. С това може да се постигне
преодоляване на предизвикателствата, военното напрежение и елиминиране на двустранните и многостранни противоречия и конфликти, натрупали се
през последните години. На този етап, въпреки интензифицирането на дейността на ЕК чрез Черноморския механизъм на взаимодействие и на ОЧИС
чрез добре организираните стейкхолдерски конференции, този процес стои само в документи.
Ако Инициативата „Черно море – зона на мира“
има в известен смисъл декларативен характер, насочена към високите нива на националните власти
за предотвратяване на военно напрежение и превръщането на региона във военизирана зона, то
„Платформа бъдеще за Черно море” я доразвива
чрез практически модели, които могат да доведат до
изграждане на реално многофункционално сътрудничество – първо на национално ниво, а впоследствие на регионално. Но отново с основополагащ
елемент – опазване на мира, без който всякакво развитие е невъзможно. И някои от страните в региона,
които в момента се включват или провокират нару-
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шаването на принципа на мирното сътрудничество,
са очевиден пример за липсата на перспектива от
действия с военен привкус. Националното ниво и
националното поведение в случая е определящо,
защото може да изиграе пилотна роля.
Безспорно България наистина би могла да играе
сериозна роля като държава в целия процес на изграждане на сътрудничеството и намаляване на напрежението в региона, като на първо място изгради
собствен дневен ред за Черно море. В този смисъл
инициативата „Платформа бъдеще за Черно море”
ще окаже натиск отдолу нагоре към институции и
структури от различните нива на власт, за да се ускори този процес. Сериозно място в съдържателната част на „Платформа бъдеще за Черно море” ще
заемат предвидените морски общества на знанието, които ще се формират на динамичен принцип и
ще интегрират експертен потенциал за решаване на
конкретни проблеми. В идеята за „Платформа бъдеще за Черно море” са заложени принципи, които
се отнасят до смисъла на съществуването на Черноморския регион – сътрудничество по въпросите
за Черно море, използването на морските ресурси
за мирни цели и за развитие и растеж, отговорност
към околната среда, засилване ролята на Черно
море като кръстопът на културни коридори.
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РОЛЯТА НА БЪЛГАРИЯ В РЕГИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЧЕРНОМОРСКИЯ
РЕГИОН: БЪЛГАРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ЧЕРНОМОРСКО ИКОНОМИЧЕСКО
СЪТРУДНИЧЕСТВО (ЧИС)
Д-р Тонка Костадинова
Бивш дипломат; гл. ас. по Нова и съвременна история в Националния военноисторически музей –
София; преподавател по история в Немска езикова
гимназия – Бургас

Р

езюме: окладът разглежда ролята и политиката на България в Организацията за
Черноморско икономическо сътрудничество от
създаването ѝ през 1992 г. до последното българско
председателство на ЧИС през 2019 г. През погледа
на автора, дипломат от кариерата, са представени ключове етапи в развитието на организацията
на фона на динамичните геополитически предизвикателства, характерни за региона след края на
Студената война. Докладът въвежда в употреба
ценни архивни материали от Дипломатическия архив на българското Министетство на външните
работи.
Summary: The paper examines Bulgaria’s policy in
the Black Sea regional cooperation and the country’s
role and participation in the Organization for Black
Sea Economic Cooperation. Based on evidences from
the Diplomatic Archive of the Bulgarian Ministry of
Foreign Affairs, as well as on the author’s first-hand
experience as a career diplomat in charge of Bulgaria’s
BSEC policy at MFA, the paper provides unique
insights on the main geopolitical factors that triggered
the institutionalization of the Black Sea regional
cooperation in the early 1990’s, and on the various
tensions characterizing the relationship between the
BSEC member-states.
Регионалното измерение на българската външна политика придобива ново значение след края
на Студената война, когато краят на двуполюсния
модел в системата на международните отношения
и формирането на редица нови държави в непо-
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средствена близост до границите на страната, налагат нови подходи за дефиниране и реализиране на
националния интерес. През този период регионализмът се превръща в характерна черта на външнополитическите концепции на редица по-малки
държави, които се опитват да отговорят на мащабните структурни промени в световната геополитическа карта.
Регионите на Черно море и Балканите представляват естествен ресурс за развитие на регионалното измерение на българската външна политика
– както поради важното им икономическо, инфраструктурно, енергийно и комуникационно значение, така и поради наличието на значителни компактни общности, населени с етнически българи в
тези пространства. Развитието на многостранното
сътрудничество в регионите на Черно море и Югоизточна Европа е особено интересно, тъй като е
натоварено с допълнителни геополитически конотации, породени от историческото значение на тези
региони в политиката на световни сили като Великобритания, Русия и Турция.
Регионалната политика на България се реализира в два основни формата – Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС) и Процес за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ). Първият
възниква от необходимостта да се отговори на дълбоките промени в Източна Европа, породени от разпадането на Съвета за икономическа взаимопомощ
(СИВ) и СССР, а вторият е отговор на последиците
от войните на територията на бивша Югославия и
необходимостта от цялостно стабилизиране на балканския регион. И докато значението на България в
ПСЮИЕ е добре известно и обозначено от факта,
че форматът води началото си от Софийската среща на министрите на външните работи през 1996 г.,
то ролята на страната в Черноморския регион рядко е анализирана извън обсега на секторното партньорство. Особено интересна обаче е политиката на
България в процесите на преначертаване на геополитическите интереси в Черноморския регион след
края на Студената война – политика, която допринася за постигане на известен баланс на силите в
региона.
Необходимостта от системен прочит на регионалното измерение на българската външна политика е породен от факта, че през 2019 г. страната
ни за четвърти път ще поеме председателството на
Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС), на фона на редица предизвикателства, свързани с напрежението в отношенията
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между САЩ и Русия, с бъдещето на Европейския
съюз и с динамичната вътрешнополитическа обстановка в страните от Западните Балкани. Целите
на настоящото изследване са двупосочни – от една
страна, да се анализират факторитe, влияещи върху
регионалната политика на България, а от друга, да
се очертае ролята на страната за развитие на многостранното сътрудничество в региона на Черно
море в краткосрочна, средносрочна и дългосрочна
перспектива. Статията защита тезата, че България
има своята роля в процеса на преначертаване на геополитическите интереси в региона на Черно море
непосредствено след края на Студената война. Тази
роля допринася за осигуряване на баланс на силите
между балканските страни, ангажирани в ЧИС, което от своя страна създава предпоставки за успешното реализиране и на процесите на многостранно
сътрудничество на Балканите.
I. Ролята на България в процеса на формиране на
многостранното сътрудничество в региона на Черно море.
Краят на Студената война, водещ до радикални
геополитически промени в световен мащаб, носи
редица съществени предизвикателства за външната
политика на България на геополитическо, регионално и национално равнище. Разпадането на организацията на Варшавския договор (ОВД) и Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ) лишават
България от институционалните рамки за формиране на националната сигурност и реализиране на
икономическите интереси на страната и българската външна политика започва да търси изход от специфичния вакуум в сферата на сигурността посредством интеграцията в структурите на Европейската
икономическа общност (ЕИО) и НАТО. В началото
на 90-те години обаче външнополитическата преориентация от Изток на Запад не е експлицитен
процес и предизвиква интензивни обществено-политически дебати във връзка с поемането на курс за
членство в двете организации. Непосредствено след
края на Студената война ЕИО и НАТО също не разполагат с конкретни стратегии за интеграцията на
бившите социалистически държави – такива са появяват едва с приемането на т.нар. предприсъединителна стратегия на ЕС през 1993 г. и с лансирането
на инициативата „Партньорство за мир” през 1994
г. В този момент са преустановени и процесите на
многостранно сътрудничество в Балканския регион
от преди 1989 г. заради войната на територията на
бивша Югославия.1 Така в началото на 90-те години
1. Малко известен факт е, че многостранното сътруд-

Черноморският регион се явява единствената платформа за осъществяване на българската регионална
политика.
Идеята за създаване на регионално икономическо сътрудничество между черноморските държави
е лансирана от Турция през есента на 1990 г., като
опит от страна на Анкара да отговори на промените
в отношенията си със Запада. През декември 1989 г.
Европейската комисия постановява, че членството
на Турция трябва да се отложи за по-благоприятни
времена, като се позовава на политическата ситуация в Турция и напрежението в отношенията с Гърция, особено по отношение на Република Кипър.
С края на Студената война значението на Турция в
отбранителната стратегия на Запада като основен
„пазител” по съветските граници допълнително отслабва.
В този геополитически контекст Турция поема
инициативата за създаване на регионална организация, която да предложи алтернатива на турското
членство в ЕИО. Първоначалният проект, предложен от турска страна, е амбициозен и предвижда
сключването на междудържавен договор, който да
създаде икономическа зона между черноморските
държави и да регламентира изграждането на регионална интеграционна групировка с общ пазар,
свободно движение на стоки, капитали, услуги и
хора. В този момент обаче по-голямата част от черноморските страни, включително и България, не
желаят формирането на регионални интеграционни
структури, които биха могли да се разглеждат като
алтернатива на ЕИО.
В началото на 90-те години на XX век предизвикателствата за България като част от Черноморското пространство нарастват паралелно с повишаването на геостратегическото значение на региона,
свързано с разпадането на СССР и конфликта в
Персийския залив. Политиката на България в този
първоначален етап от създаването на ЧИС е насочена към осигуряване на баланс на силите в региона и
недопускането ЧИС да се превърне в затворена регионална икономическа и политическа групировка,
която би могла да се тълкува като алтернатива на
модела на ЕИО, особено с оглед на сложните преничество на Балканите води началото си от годините на
Студената война, макар тогава да е строго ограничено
в икономическата сфера. За повече вж: Костадинова, Т.
(2015) Българо-гръцки отношения през 70-те години на
XX век – аспекти на двустранното сътрудничество и регионалната интеграция. В: Баева, И. Интеграционните
процеси в Европа през 70-те години на XX в.
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говори между Турция и Общността.
След двугодишни дискусии и преговори, както
на двустранно, така и на многостранно равнище,
през февруари 1992 г. външните министри на Армения, Азербайджан, България, Грузия, Молдова,
Румъния, Русия и Турция постигат съгласие да приемат Декларация, очертаваща принципите и намеренията за създаване на Черноморско икономическо
сътрудничество. В Декларацията не се предвижда
сътрудничеството да се разширява с политически,
културни и други измерения, нито пък създаването
на институции с наднационален характер. Българската страна настоява в текста на Истанбулската
декларация да се заложи изграждането на Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС), вместо първоначалното предложение на Турция за „Черноморски регион за икономическо сътрудничество”
– формулировка, която впоследствие е приета и от
останалите страни участнички в инициативата.2
България настоява развитието на сътрудничеството в Черно море да се реализира като неразривна
част от европейския процес. Вторият основен аспект на българската политика в ЧИС – необходимостта от запазване на политическия и икономически баланс в региона, изисква по-обстоен анализ,
тъй като се отнася до геополитическите интереси
на няколко основни регионални фактора. Малко
известен факт е например, че България изиграва
важна роля за присъединяване на Гърция към инициативата, като успешно играе ролята на балансьор
между гръцката и турската страна. Първоначално Гърция не е поканена на учредителната среща,
предвидена да се състои в Истанбул през лятото
на 1992 г., макар че е изразила желание за пълноправно членство. България оказва целенасочената
и настойчива подкрепа на гръцката кандидатура,
благодарение на която Атина става една от страните основателки на ЧИС.3 Мотивите на България са
свързани най-вече с ползите от участието на страна
членка на ЕИО в подобен регионален формат, но и с
потенциала на Гърция да играе ролята на балансьор
спрямо Турция като основен фактор в региона. От
друга страна, България се опасява, че изключването
на Гърция от инициативата, паралелно с признава-

нето на Република Македония от страна на България
и Турция през януари 1992 г., би могло да доведе до
негативни интерпретации в Атина, последиците от
които биха имали дълготрайни негативни последици върху отношенията в региона. Това е първоначалният израз на българската политика в подкрепа
на принципите „участие на всички” (all inclusivness)
и обвързването на ЧИС с ЕС, към които България
се придържа неизменно и през следващите години.
Благодарение на тази политика в началото на 90-те
години е постигнат един сравнително добър баланс
в регионалните отношения, който е особено важен
с оглед на ескалирането на конфликта на територията на бивша Югославия.
След формалното създаване на ЧИС на 25 юни
1992 г. България продължава да работи за политика
на отвореност на формата към ЕС, придържане към
заложените в Истанбулската декларация принципи
(т.е. сътрудничество единствено в икономическата
област) и институционална гъвкавост.4 България е
против подход, който би придал на ЧИС черти на
политическа или друга международна организация
от интеграционен тип.
След подписването на Истанбулската декларация обаче изпъква друго важно направление на
политиката на България в ЧИС – обвързването на
сигурността в Черно море с тази на Балканите, т.е.
придържане към позицията, че успешното развитие
на ЧИС е свързано със създаването на обстановка
на мир и стабилност на територията на бивша Югославия. Израз на това направление е активната подкрепа на България на правото на произлезлите от
бивша Югославия държави да станат пълноправни
участнички в ЧИС след международното им признаване.5
През следващите години европейската и евроатлантическата интеграция на България придобиват конкретни измерения с подписването на Споразумение за асоциирано членство с ЕС (февруари
1993 г.) и подписването на Рамковия документ за
участие в програмата „Партньорство за мир” (февруари 1994 г.). През 1996 г. започват да се оформят
контурите и на многостранното сътрудничество на
Балканите с инициирането на Процеса за сътруд-

2. Доклад от Стоян Ганев, министър на външните
работи, Дипломатически архив на МВнР (ДАМВнР),
опис 49-1, а.е. 30, л, 81, л. 87.
3. Доклад от Стоян Ганев, министър на външните
работи; Паметна бележка относно среща на заместникминистър В. Добрев с Посланика на РТ, Ялчън Орал,
ДАМВнР, фонд 49-1, а.е. 29, л. 4-11, тук л. 8-9, л. 19.

4. Доклад от Станислав Даскалов, министър на външните
работи относно срещата на министрите на външните
работи на държавите-участнички в ЧИС, София, 9
декември 1993 г. Централен държавен архив, Фонд 136,
опис 89, а.е. 910, л. 9.
5. Доклад от Стоян Ганев, министър на външните
работи, ДАМВнР, 49-1, а.е. 39, л. 28-29.

12

КОНФЕРЕНЦИЯ`2021
ничество в Югоизточна Европа. В тази обстановка позицията на България спрямо ЧИС еволюира
в посока трансформирането му в регионална икономическа организация и задълбочаване на сътрудничество между ЧИС и ЕС, от една страна, и ЧИС
и ПСЮИЕ, от друга. Реалните перспективи пред
евро-атлантическата интеграция на България опровергават опасенията от преждевременната институционализация на ЧИС и страната започва да работи
активно за задълбочаване на черноморската икономическа интеграция. Необходимо е също така да се
отбележи, че през този период генерален секретар
на Постоянния международен секретариат на ЧИС
е българският дипломат Васил Байчев.6
Уставът на бъдещата регионална икономическа
организация е подписан непосредствено преди първото българското председателство на ЧИС в рамките на срещата на високо равнище на държавните и
правителствени ръководители на страните участнички в инициативата (Ялта, 5 юни 1998 г.). Впоследствие България става първата страна, която ратифицира устава на организацията на 28 октомври
1998 г. Страната продължава да полага усилия за
обвързването на ЧИС с общоевропейските процеси
като става инициатор на кандидатурите на Франция
и Германия за предоставяне на статут на наблюдатели. По този начин България успешно прехвърля
мост между регионалното сътрудничество и двете
водещи страни в ЕС. През 2003 г. България става посредник и за даване статут на наблюдател на
САЩ като спомага за преодоляване на резервите от
страна на Русия и Турция по този въпрос. Политиката на България за привличане на водещи страни
със статут на наблюдатели отразява два важни и
взаимосвързани процеса: необходимостта от задълбочаване на сътудничествтото между ЧИС и ЕС и
НАТО и усилията в посока париране на стремежите
на Русия и Турция за поемането на водеща роля и
изолиране на европейските и евро-атлантическите
структури от процесите в Черноморския регион.
Доказателство за усилията на България в посока
засиливане значението на региона е стартиралата
през 2008 г. Черноморска синергия като самостоятелна инициатива за регионално сътрудничество на
6. ДАМВнР, опис 56-5, а.е. 32, л. 18. България развива
активна дейност и в специализираните органи на ЧИС:
Парламентарна асамблея на ЧИС, Бизнес съвет на ЧИС,
Черноморската банка за търговия и развитие и Международния център за черноморски изследвания, но поради ограниченията в обхвата на доклада тя не е обект на
настоящия анализ.

ЕС.
В тази връзка особено важно е второто българско
Председателство на ЧИС (1 ноември 2009 - 31 май
2010 г.) тъй като след присъединяването на България и Румъния в ЕС през 2007 г. Черно море се превръща във външна граница на Съюза, а Черноморският регион в „непосредствен съсед”. Конфликът
между Русия и Грузия през 2008 г. допълнително
увеличава геостратегическата значимост на страните от Черноморския регион. Тълкуван като отговор
на източното разширяване на НАТО и засиленото
присъствие на Алианса в Югоизточна Европа, конфликтът отново поставя на дневен ред въпроса за
преразпределение на сферите на влияние след края
на Студената война. Затова и основните приоритети
на българската политика през този период са прехвърлянето на мостове, all inclusivness, насърчаване
на сътрудничеството между ЧИС и ЕС, поддържането на балансиран подход спрямо Европейската
политика на съседство и привличането на още европейски държави със статут на наблюдатели.
По време на второто българско Председателство
в София е подписан и Меморандум за разбирателство между Секретариатите на ЧИС и Централноевропейската инициатива, като по този начин значително е увеличен мащабът на международното
сътрудничество на ЧИС.7
Третото българско Председателство на ЧИС (1
януари - 30 юни 2014 г.) е съпроводено с динамичните развития в Украйна, които маркират началото на нов етап в многостранното сътрудничество в
Черно море, свързан с пренареждането на геополитически интереси в регионален и световен мащаб.
Сътрудничеството с Москва в рамките на ЧИС неминуемо се разглежда през призмата на руските
опити за излизане извън геополитическите рамки,
установени след разпадането на СССР. България,
а и останалите страни от региона на Черно море,
подхождат към реализацията на проекти с Русия
внимателно, за да избегнат възможността за легитимизиране анексирането на Крим. Тези тенденции до известна степен се отразяват негативно и
на секторното сътрудничество в рамките на ЧИС.
Ето защо по време на председателството България
полага значителни усилия да запази сътрудничеството в региона на дневен ред в ЕС, като настоява
за реализиране на потенциала на Черноморския
регион въпреки неговата силно изразена хетерогенност. Освен това страната продължава да работи за
7. Петков, Иван. Българското председателство на ЧИС,
20-25. Сп. Дипломация, 4/2010, с. 23.
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повишаване ангажираността на ЕС в Черно море и
развитието на конкретни проекти като подкрепя изработването на цялостна стратегия и визия за Черноморския регион.8
В продължение на повече от две десетилетия
България води политика на насърчаване ролята на
ЧИС като уникален форум за диалог, който се осъществява и между държави, които не поддържат
дипломатически отношения. Въпреки че в началото
тръгва от позицията да не се създава структура с потенциала да се превръне в алтернатива на членство
в ЕС, след успешното съчетаване на регионалното
сътрудничество с процеса на европейска интеграция България е активен член на ЧИС като в рамките на своите три председателства работи активно за
засилване на връзките на региона с ЕС. Последното
е силно затруднено при третото българско Председателство поради ескалацията на кризата в Украйна
и новото драстично пренареждане на геополитически интереси в региона, което все по-настойчиво
налага съобразяването и с други международни
фактори като Турция, САЩ и Китай.
Четвъртото българско Председателство на ЧИС
протича на фона на динамични международни и
регионални предизвикателства. Бъдещето на Европейския съюз, напрежението в отношенията между САЩ и Русия, динамичните процеси в Сирия
и Близкия Изток са само част от процесите, които
формират този фон и налагат необходимостта от
утвърждаването на Черноморския регион като регион на стабилността и сигурността. Като основна
цел на Българското председателство страната ни заложи връщане на ключовата роля на България като
основен субект на регионалното сътрудничество в
Югоизточна Европа и региона на Черно море. България пое активно отношение към проблемите на
региона и предоставя необходимата експертиза,
натрупана в продължение на повече от двадесет
години успешна регионална политика. Нещо повече, България пое ролята на посредник между ЕС и
страните от Черноморския регион, като по време
на нейното председателство на ЧИС в Брюксел се
проведе първата по рода си среща ЕС – ОЧИС (18
юни 2019 г.). Това допринесе за повишаване външнополитическия имидж на страната и за утвърждаването на положителните тенденции в развитието
на многостранното сътрудничество
II. Заключение
8. Материали от Дирекция „ЮИЕ”, Доклад от заседаниe
на Работна група „КОЕСТ”, състоялo се на 2 февруари
2015 г. в сградата на Съвета на ЕС.
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Българската външна политика по отношение на
многостранното сътрудничество в Черноморския
регион преминава през редица флуктуации, свързани с динамиката на вътрешнополитическите, регионалните и международните процеси през 90-те
години, но сравнително бързо се утвърждава като
последователна и активна политика, допринасяща
не само за укрепване на сигурността, но и за повишаване имиджа на региона в европейски и световен
мащаб. Това отговаря на интересите на страната,
свързани с ускорената интеграция в европейските
и евро-атлантическите структури.
Черноморската проблематика днес е тясно свързана с темата за геополитическото разместване и
енергийната сигурност, като това е основната причина за растящия интерес към региона на Черно
море от страна на основни международни фактори. Формирането на българската политика в ЧИС
следва да отчита геополитическите реалности във
възможно най-широк контекст. Преместването на
центъра на тежест на международната политика
от САЩ към Централна Азия и преходът от моноцентричен към полицентричен модел на световно
устройство се очакват да донесат сериозни последствия за региона на Черно море. Китай все повече
активизира отношенията си със страните от ЮИЕ,
което е индикатор за сериозността на плановете на
Пекин да разработи и приеме стратегия за т.нар.
„По-широк Черноморски регион” (The Greater
Black Sea Region). Нещо повече, проектът на Китай за изграждане на нов „мега” път на коприната
(Mega Silk Road Project) минава именно през Турция (Босфора), Гърция (Пирея), Република Македония и Република Сърбия. Това значително ще повиши геостратегическото значение на Черноморския
и Балканския регион. В тази връзка ще бъдат необходими активни и последователни външнополитически действия, за да може България да гарантира
трайно място в инфраструктурната и енергийната
мрежа и в двата региона. Нещо повече, като страна
– член на ЕС, България трябва да полага целенасочени действия за поддържане на баланса между политиките на общността (Черноморска синергия) и
интересите на двата основни фактори в Черно море
– Турция и Русия.
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Р

езюме. Сред основните причини за съвременни кризи на сигурността и конфликти
в Черноморския регион е съревнованието за сила
между регионалните хегемони. Тезата ми е, че възприятието за сила на Турция, Русия и ЕС инициира
реакциите им при намеса на друг от хегемоните в
държава от общ интерес. За да измеря значимостта
на силата за всеки хегемон, разработих теория за
шест елемента на силата. В настоящето емпирично изследване измервам възприятието на Турция за
тези шест елемента.
Методологията е качествен анализ на съдържанието на последната стратегия на Турция – предприемаческа и хуманитарна външна политика от
2020 г. Първо, разглеждам всеки елемент на силата
като процентно съотношение според съдържанието
на цялата стратегия. Второ, оценявам приложението
на думи от всяка категория в целия текст, независимо от секторното разделение. Резултатите показват,
че за Турция на пръв поглед най-важни са икономика/инвестиции и общество/управление, което създава модерна визия за страната. Но по-задълбочен
прочит показва, че традиционните за външната политика военна мощ/сигурност и дипломация/политика всъщност са най-важни за Турция в момента.
Освен това специфични характеристики за Турция
са подходът на страната към общности зад граница
с обединяващи тюркски езици, мюсюлманска религия и историческо минало. Следователно най-важните елементи на силата за Турция са общностите
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ѝ зад граница – от местни жители и от нови турски
мигранти. Тези общности са основен инструмент за
задвижване на правителствени промени и за обмен
на чуждестранна информация.
Обобщени, резултатите показват, че Турция е вероятно да реагира, инициирайки регионални кризи
и конфликти, ако следните елементи на силата са
засегнати: военна мощ/сигурност, дипломация/политика и хора, спадащи към елементите общество/
управление и информация/обмен. Вероятно е да
позволи чужда намеса и дори да сътрудничи при
чуждестранно влияние над икономика/инвестиции
и енергетика/климат, запазвайки регионалната стабилност. Настоящите резултати биха послужили за
успешно предотвратяване на регионални конфликти в зони на общ интерес с други хегемони.
Abstract. Among the reasons for contemporary
security crises and conflicts in the Black Sea region is
the competition between regional hegemons. I argue
that the perception of power for Turkey, Russia and
the EU triggers their response when another hegemon
approaches a country of shared interest. To measure the
significance that each hegemon pays, I elaborated on
six elements of power theory. In the current research,
I empirically measure the perception of Turkey over
these six power elements.
The methodology is a qualitative content analysis
of the latest Strategy of Turkey – the Entrepreneurial
and Humanitarian Foreign Policy from 2020. My first
method assesses the share of each power element as
percentage from the whole text. My second method assesses the application of words from each power element across the full document. The results show that
for Turkey, on the surface most significant are economy/investment and society/governance, which create
a modern view about the country. However, a deeper
reading shows that the traditional for foreign policy
elements of military/security and diplomatic/political are the most important for Turkish current foreign
policy. The most specific characteristic of Turkey is its
approach towards communities abroad with common
Turkic language, Muslim religion, and historical past.
Therefore, the most important elements of power for
Turkey are the society abroad, both by locals and by
new Turkish migrants. These societies are a main tool
to initiate governmental change and to exchange foreign information.
To sum up, the results show that Turkey is most
likely to be reactive, initiating regional crises or
conflict on the following power elements – military/
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security, diplomatic/political and people, serving for
both society/governance and information/exchange.
Possibly, Turkey would not react or even could
cooperate if foreign influence is attempted at the power
elements: economy/investment and energy/climate.
These results might serve for successfully preventing
regional conflicts in zones of shared interests with
other hegemons.
1. Възприятието за влияние между Турция, Русия и ЕС в Черноморски регион – причина за кризи
и конфликти.
Черноморският регион се характеризира с геополитическо съперничество между три регионални хегемона – Русия, Турция и ЕС. В резултат на
надпреварата им за влияние регионални конфликти и кризи на сигурността са постоянно явление
в Черноморието. За да имаме предвидимост поради
какви причини даден хегемон реагира на настъпление от други регионални сили в някои области, а в
други не, необходимо е по-задълбочено разбиране
за мотивите на всеки от хегемоните да инициира и
захранва регионални кризи и конфликти.
Този доклад е част от по-мащабно изследване, което изготвям в дисертационния си труд към
Университет „Корвинус”, Будапеща. Темата на цялостното ми изследване е: „Баланс на силата в стратегиите за външна политика и сигурност на ЕС, Русия и Турция – измерване на възприятията в шест
елемента на силата като средство за стабилност в
Черноморския регион”. Основната теза на изследването ми е, че регионалните кризи и конфликти са
резултат от съперничество между регионални хегемони. Особено значимо за регионалната стабилност е възприятието на всеки хегемон за границите
на допустимо влияние в страни от общ интерес,
които друг хегемон не бива да прекрачва. Разбирането ми за влияние е упражняване на външно политическа сила, към която всеки от трите хегемона се
стреми спрямо независими държави, които попадат
във възприеманата от тях сфера на влияние. За да
бъдат измерени възприятията им, разработвам в теоретичната част на дисертацията си разделение на
силата в следните шест групи компоненти – военна
мощ/сигурност; икономика/инвестиции, енергетика/климат; дипломация/политика; общество/управление; информация/обмен. Сравнителният анализ
е между стратегиите за външна политика и сигурност на ЕС, Русия и Турция. Цели да покаже склонността на всеки от трите регионални хегемона да
реагира с иницииране на криза или конфликт при

намеса на друг от регионалните хегемони по всеки
от елементите на силата. Допускам, че регионалното съперничество може да бъде измерено в рамките
на тези шест елемента. Затова разработвам отделни
доклади за всяка от участващите страни – Русия,
Турция и ЕС, резултатите от които да съпоставя
едни с други.
Настоящата разработка е една от емпиричните части към дисертацията. Представлява сравнителен анализ между шестте елемента на силата в
съвременната външна политика на Турция. Целта
на разработката е да подчертае значението, което
Република Турция дава на всеки от предварително
подбраните шест групи елементи за външно влияние. По този начин разработката ще изведе данни за
очаквана реакция – иницииране на криза или запазване на регионалната стабилност – от Турция при
намесата на друг хегемон в държави от общ интерес по всеки от елементите на силата.
2. Методология и методи. Анализ на съдържанието и сравнителен анализ на шестте елемента на
силата в стратегията за външната политика на Република Турция.
Данните за последната стратегия за външна политика са изведени от Министерството на външните работи на Република Турция. Интернет страницата е много добре разработена, с лесен достъп до
различни теми от интерес в рамките на външната
политика на Турция. Целта на търсенето бе документ, който да представлява външнополитическата
стратегия на страната. Беше достъпна съкратена
версия, преведена на английски език, с варианти
на китайски, немски, руски, испански, румънски,
португалски, гръцки и персийски езици. Поради
вероятността информацията в тях да е адаптирана
към чуждестранна публика, насочих се към оригиналната пълна версия на турски език. Последният
вариант е от декември 2020 г., съчетан с изявление
на министъра на външните работи г-н Мевлют Чавушоглу. Документът се състои от 78 страници в
оригинал, които с помощтта на онлайн лингвистична програма преведох на английски език. Именно
върху тази версия на документа на английски език
анализирах.
Наименованието на документа е „Предприемаческа и хуманитарна външна политика”. Това предполага, че външната политика на Република Турция
към момента би била насочена главно в направленията от предварително зададени елементи икономика/инвестиции и общество/управление. Резултатите обаче са противоречиви.
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Анализът на документа е чрез два метода – анализ на съдържанието (content analysis) и сравнителен анализ. За двата метода основата за сравнение
е именно разделението на силата в шестте групи
елементи.
3. Резултати – шестте елемента на силата във
външната политика на Турция.
3.1. Сравнение на процентно съотношение според съдържанието.
Първо, при анализа на съдържанието проверих
каква част от общия обем на документа бе отделена на всеки от елементите на силата. Резултатът е
в брой страници, като процентното съотношение е
част от общия документ, който приемам за 100%.
Резултатите според броя страници за всеки елемент на силата са следните (Табл. 1):
Power Element

Фиг. 1. Елементи на силата – процентно съотношение

Number of pages

Share of
total 75
pp
Military security
terrorism (1), NATO and Internat Sec, OSCE (2), Peace
12
(survival)
mediation (1), Mediter/ Aegean (2) NorthAm (1), Syria
(1) , North Africa (1), S.Caucasus (1), 1915 Middle East
(1), South Asia (1)
Economic/
Economy (2), Shipping (1), Finance (3), budget/eu pres/
20
Investment
proposal (8), enrepreneurs (1), Asian Pacific (1), EU (1)
RU (1) Africa (1) Development assistance (1)
Energy/ Climate
Energy (1), climate(2)
3
Diplomatic/
Dipl Forum/ digital (1), protocol/agreements (1), dipl.
13
Political/ Internat.
academy (1), UN (1), Eu countries (3), Gulf (1), LatAm
Law
(1) EU (1), Africa (1), CoE Human rights (1), ShippingMontreux (1)
16
Local Society/
Intro–epidemic, competition, populism (1); Islam (1)
Governance
Syrian migrants (1), Ed/Cult (1) Humanitarian (1), Greece
(1), Cyprus (1), Balkans (2), Iraq-Turkmen (1), Iran (1),
Central Asia (1) Eu countries - tatars, gagauz, islam (1)
Syria-Kurds (1), South Asia-Kashmir, Afghani ministers
(1) Asia Pacific Rohingya Muslims in Myanmar, China
Uygur, Bangladesh, ASEAN (1) Nagorno K. (1)
Foreign Information Inform/comm (2), networks (1), citizens abroad (1), visa
11
access
(1), strat.research (1), translation (1), communication (1)
pandemic exchange of ppl(2) MFA Staff (1),
Others –
Title/contents – 3
n/a
Табл. 1. Елементи на силата – брой страници
Второ, сравнени един с друг, елементите са в
следното съотношение (фиг. 1):
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Share
of total
100%
17.5%

Overlap

27.5%

XX

6.3%
16.2%

X
XXX

20%

XXXX

XXX

12.5%

Това означава, че според процентното съотношение на съдържанието на документа най-голяма част
от пространството му е отделено на икономика/инвестиции и общество/управление. Именно това са и
характеристиките на документа според заглавието
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му – „Предприемаческа и хуманитарна външна политика”. Следващи по значимост с малки разлики
в резултата са: дипломация/политика, военна/сигурност, информация/обмен. На последно място е
енергетика/климат. Изненадващо елементът, свързан с военна сигурност, е едва на четвърто място по
важност, а сигурността е съществена за оцеляването на всяка страна. Това създава впечатление, че във
въшната политика на Турция сигурността е по-скоро резултат на други дейности – инивестиционна,
хуманитарна, дипломатическа. Може би донякъде
се свързва със спокойствието, което Р Турция има
като член на НАТО.
3.2. Сравнение на използвани думи, групирани в
шестте категории.
Според употребата на думи, прилежащи на всяка от шестте категории елементи на силата, разпределението е следното (табл. 2):

на думите има за цел да засече припокриващите се
теми, които се срещат в скритите послания на доку-

Табл. 2. Разпределение в шестте категории според
брой думи.

Това показва, че за външната политика на
Р Турция последни по важност приоритети за
момента са енергетика/климат и икономика/
инвестиции, макар и названието на документа
да предполага именно предприемачеството да
е водещо. Общество/управление и достъпът до
чуждестранна информация/обмен се нареждат
на следващите места. Водеща позиция заемат

Резултатите според броя споменати думи по категории са (фиг. 2):
Тези резултати, за разлика от предходното измерване на страници, посветени на всяка категория, нямат процентно съотношение. Измерването

Фиг. 2. Брой думи в категориите елементи на силата
мента. За разлика от отделените страници на тема,
където ясно се вижда посланието, при употребата на думи от различните
шест категории в цялостното съдържание на текста
се показва по-задълбоченото внушение, което текстът
създава. А именно, според
това по-дълбоко изследване важността за Р Турция
по категории на силата
във външната политика на
страната е както следва:
Военна мощ/сигурност
е на първо място. Веднага
след нея е дипломатическото и политическо измерение
на силата. На трето място е
обменът на чуждестранна
информация. На четвърто
място е общество/управление. Едва на пето място са
икономика/инвестиции. На
последно място е енергетика/климат, като разликата с
икономическите инвестиции не е твърде голяма.
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военната сигурност и дипломатически и политически контакти, което всъщност би могло
да се очаква от външната политика на Турция
предвид историческите ѝ особености.

Според Стратегията за външна политика на
Турция особено важни са малцинствата в различни части на света, с които страната се асоциира.
Признаците, по които се свързва с тях, са: тюркски езици, ислямска религия, историческо минало.
Такива общности според Стратегията са: турската
част на Кипър, туркмените в Ирак, мюсюлманите
в Централна Азия и Балканите, татарите в Крим,
гагаузите в Молдова, кюрдите в Сирия, населението на Кашмир в Индия, рохинга в Мианмар и мюсюлманите в Бангладеш, китайските уйгури, мюсюлманите в Нагорни Карабах, азерите, турските
по произход трима нови министри на Афганистан,
Организацията за ислямско сътрудничество, както
и в обратната посока – сирийските мигранти в Турция. Тези общности в различни части на света са
отворено средство за влияние на турската държава
на чужда територия. Но също така тези общности,
както и турските граждани в различни държави, са
отличен източник на информация за местната обстановка в тези държави.
4. Дискусия: показатели за иницииране на кризи
и конфликти за Турция.
Противоречието между двата вида анализ – на
сектори според процентно съотношение и на присъстващи теми в целия текст според брой думи, е
значително. Несъответствието е, че макар според
името си последната външно политическа стратегия
на Турция да е насочена към предприемачество и
хуманитарни действия, дълбоката основа на външнополитическите действия на страната са свързани
с военна сила, сигурност, дипломация и политика.
Именно тези аспекти се считат за основополагащи
във външната политика на всяка държава. Неочакваното в случая е, че вместо да бъдат назовани като
съществени, външнополитическият документ на
страната посочва други два аспекта като първостепенно важни към момента – икономика/инвестиции
и общество/управление. Причините за това несъответствие може да са различни. Първо, това може да
се дължи на общоприетото разбиране, че военното оцеляване и сигурността са приоритет на всяка
страна, а външнополитическите действия включват
предимно дипломация и международна политика.
Второ, това може да се дължи на опит да бъде представена страната в по-различна светлина. А именно, модерната инвестиция в хуманитарни действия,
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стремежът към обществено развитие и икономика
като инструменти на външната политика да извеждат страната към образ на модерна и прогресираща
държава.
Независимо от причината за разминаването факт
е, че в дълбочина приоритети за Р Турция в момента са военната сила, сигурността, дипломацията и
политиката. Това означава, че най-вече реакция от
Турция в зоната на споделено съревнование за влияние с Русия и ЕС – а именно, Черноморския регион, може да се очаква именно в тези две направления. Следователно, ако ЕС или Русия направят
постъпления за укрепване на влиянието си в страни
от Черноморски регион, които постъпления да са
свързани с военна сила, сигурност, дипломация и
международна политика, е много вероятно Турция
да реагира отрицателно, тъй като възприема тези
сфери за силно значими. Не би била изненадваща
реакция в системно захранване на кризи и конфликти в региона или в рязко подсилване на условията
за такива от страна на Турция, в случай че ЕС или
Русия заемат по-стабилни позиции в регионални
държави по отношение на военна мощ, сигурност,
дипломатически преговори или външнополитически съюзи.
Относително голямо е значението, което Турция
придава на обмена на чуждестранна информация и
общностите в чужди държави. Това са основните
специфично инструменти за външно политическо
влияние, които Турция като регионална сила би
могла да използва. Именно тези инструменти за
влияние, като елементи на силата в сравнителен
анализ с други регионални хегемони, показват отличителните характеристики на Турция. Опит за
монопол от друг хегемон над общностите, които Р
Турция смята за приоритетни в чужди държави, би
предизвикал остра реакция. Също така опит за прекъсване или контрол над каналите за чуждестранна
комуникация, достъпни чрез турските граждани в
чужбина, страната би била силно засегната. Затова
не е изненадваща намесата на Турция в подкрепа
на Азербайджан в конфликта в Нагорни Карабах.
Както и не би била изненадваща реакция на Турция
спрямо п-ов Крим, Молдова или Балканите в някой
бъдещ момент, въпреки че в момента основният
фокус на внимание за Турция са турската част на
о-в Кипър и трайните конфликти с Гърция в Средиземноморието.
Елементите на силата, свързани с икономика,
инвестиции, енергетика и климат, са от значително
по-слабо естество в съвременната външната поли-
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тика на Турция. Съответно в чуждестранни територии от общ интерес с други регионални хегемони, ако ЕС или Русия предприемат стъпки спрямо
икономически сделки, инвестиции или климат и
енергетика, малко вероятно е Турция да реагира
негативно. Дори напротив, по-скоро може да се очаква реакция за сътрудничество, ако тези действия
са от полза за Турция. Такива примери са руските
енергийни проекти и европейските инвестиционни
проекти в държавите от Черноморски регион.
5. Заключение.
В заключение, за да може да се посочи с категорична точност какви са линиите за реакция на
една регионална сила спрямо действието на други
регионални сили, трябва да се отчетат множество
вътрешни и външни фактори. Затова настоящата
оценка за приоритетите на Р Турция се отнася именно за настоящия момент, анализирайки последната
външнополитическа стратегия на страната от края
на 2020 г.
По предварително очертаните шест категории
на силата резултатите като процентно съотношение
на важността поставят на първо място икономика/
инвестиции и общество/управление, които са и заглавните елементи от документа „Предприемаческа и хуманитарна външна политика”. Следващи,
с относително близки резултати, са дипломация/
политика, военна мощ/сигурност, чуждестранна
информация. Със значително по-ниски стойности
са енергетика/климат.
Различно изглежда обаче анализът на съдържанието на шестте елемента в цялостната структура
на текста. Изненадващо анализът на тематично
съдържание според думите в шестте категории поставя на първо място традиционните за външната
политика на всяка държава военна мощ/сигурност
и дипломация/политика. Следващо място е за общество/управление и достъп до чуждестранна информация. И двата елемента са силно специфични
за Турция поради интересът на страната към общности в други държави. Турция установява трайна
връзка с такива общности чрез език, религия и историческо минало, както и чрез значителния брой
турски граждани в други страни. По-ниско в прироитетите остават икономика/инвестиции и енергетика/климат.
Изводите са, че от една страна Турция представя
себе си за държава, ориентирана в своята външна
политика към инвестиции и хора. Но на практика
съдържанието показва, че основни червени линии
за страната при съперничество с други регеионал-

ни хегемони за влияние в държави от Черноморския регион би било по признаците военна мощ/
сигурност и дипломация/политика. Тези са традиционните два компонента на външната политика за
всяка държава.
Но специфичните за Турция компоненти са следващите два – а именно, общностите зад граница и
обменът на информация. От една страна, това са съвременни турски граждани. От друга страна, това
са общности от местното население, с които Турция се свързва поради общи езикови, религиозни и
исторически признаци. Именно тези общности са
значителен инструмент на силата за Р Турция. Този
инструмент може да послужи за опит за промяна на
управлението на чужда територия чрез обществото, а може да послужи и за набавяне на актуална
чуждестранна информация.
Значителната важност, която Р Турция придава
на хората зад граница и на достъпа до чуждестранна информация, поставя тези два елемента на силата в особено рискова група. Следователно, ако друг
регионален хегемон се опита да повлияе на тях в
държави от общ интерес в Черноморския регион,
вероятната реакция на Турция би била в поддържане и ускоряване на регионални кризи и конфликти, за да може да запази своя монопол на влияние.
Съответно най-малко значими от шестте елемента
за въшната политка на Турция в момента са икономика/инвестиции и енергетика/климат. Затова опит
за влияние на друг от регионалните хегемони при
тези два елемента едва ли би предизвикал сериозна
реакция от страна на Турция. Дори сътрудничество
би било вероятно, както например се случва с Русия
по отношение на енергийната политика и с ЕС по
отношение на инвестиционни проекти.
6. Ограничения и препоръки.
Ограничения: Посочените резултати са оценка
за вероятно иницииране на кризи и конфликти при
съперничеството в държави от общ интерес. Отразяват единствено последната достъпна външнополитическа стратегия на Турция от декември 2020 г.
При промяна на приоритетите за всеки елемент на
силата в други стратегически документи, изготвени
впоследствие или при сравнение на минали стратегически документи, възможно е резултатите да
бъдат различни.
Препоръки: Изследването, което е в процес на
развитие, е сравнение на приоритетите в шестте
категории на силата за ЕС, Русия и Турция. Бих
предложила за следващо изследване дългосрочно проследяване във времето на видоизменяне на
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външнополитически стратегии съответно за ЕС,
Русия и Турция. Такова измерване би показало техните тенденции за постоянство и промяна на приоритетите. Също може да се приложи изследване на
шестте елемента на силата в страна, за влияние над
която трите се съревновават.
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SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
CROSSINGS TO THE SUSTAINABILITY PROMOTION IN
TOURISM
Prof. Milen Baltov, PhD
Burgas Free University
Introduction
In the last decade the established traditional maritime industries such as fisheries, tourism, and maritime
transport mingled with the new and emerging activities. They were mainly in the offshore renewable energy, the aquaculture, the seabed extractive activities,
and the marine biotechnology and bioprospecting. The
social entrepreneurship is embracing the variety of sustainable business models. Social entrepreneurship often is in the form of corporate intrapreneurship, when
it comes to the big enterprises. In both cases key are the
creativity and the innovation.
In this paper the approaches to sustainability challenges in the tourism will be under consideration towards the mainstream management knowledge on
business modeling. The study of business models are
intensive in the last 10 years. Several definitions of
business models have been proposed in the literature.
Some define the business model as a system of interconnected and interdependent activities that determine
the way the company does business with its customers,
partners, and vendors. More important will be to match
it to the challenges against the sustainability.
This paper is published and prepared during the research practice of the author at the Free University of
Brussels, financed under project “The Economic Education 2030” – OP “Science and Education for Smart
Growth 2014”
Considerations over the sustainability
The underlying economic conditions and the need
for growth, due to the growing population, have to include environmentally sustainable policies in order to
address the problem in accordance with a healthy environment. In an effort to face the needs of our society
we have to move from the idea of circular economy
towards sustainable economy. While circular economy
is an attractive policy which aims to keep products at
their highest utility through a positive developing cycle, a regenerative system has to do with rebirth of life
itself. Is a principle of ongoing self-renewal process,
which built relationships and allows socio-economic

and ecological systems to constantly evolve. A sustainable economy depends on renewable energy sources
and less materials are required. Contrary to this new
type of economy the conventional and green theory focus on economic growth as the only path to wellbeing.
Sustainability will become more efficient in a regenerative system. In the sustainable economy theory the aim
is to create a stable and healthy system including not
only green solutions but also humanistic and ecological values. In figure 1 these steps from conventional
to sustainable economy are presented, showing that regeneration goes far beyond sustainability.

Figure 1 Stages of development, from conventional to regenerative economy according to Fullerton,
(2015).
Sustainable economics is about an economic system
that works to regenerate capital assets. A capital asset is
an asset that provides goods and services that contribute to our well-being. Regenerative Economics focuses
on the planet and the goods and services it supplies. To
avoid social, environmental and economic collapse, the
world needs to move beyond the standard choices of
capitalism or socialism. The current system of conventional economic design where we produce, consume
and create waste, is placing us at the mercy of abrupt
climate change and social and ecological collapse. Regenerative systems, through their implicit design, do
just the opposite. They recover, restore, and regenerate.
In the regenerative sustainability we create synergies
that regenerate constantly the natural capital and services. The aim is to reuse the extracted resources, to recycle them in order to reduce the materials required. The
main idea is to replace production with sufficiency and
to extend the products service life by lessening waste,
reusing products that we can, recycling others, repairing the broken ones and remanufacturing the rest.
Defining new business models as the “search for
new logics of the firm, new ways to create and capture
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value for its stakeholders, and focusing, primarily, on
finding new ways to generate revenues and to define
value propositions for customers, suppliers, and partners”. And on other dimensions about the discovery
of fundamentally different business models in existing businesses. Overall, most scholars agree that the
business model emphasizes a system-level, holistic approach to explaining how firms do business, that is how
value is created and captured.
The missing centrality of profit generation in sustainable business models poses some several intriguing
questions for researchers, in an inquiry that requires
further exploration. Even the well-known strategic
management perspective on shared value creation,
with a simultaneous attention to economic and social
progress, acknowledges that the recognition of the
transformative power of shared value is still in its genesis.
Questioning the models to circularity and social entrepreneurship dynamics
Among the questioning points we mays tart with
the similarities and differences among business models with the main objective profit generation and business models with the main objective revolving around
multi-generational social and environmental issues. Although profit generation is not the only focus of social
entrepreneurs no initiative can be developed without a
financial budgets. Then the balance between financial
and non-financial bottom lines in the business models
of social entrepreneurs. The business models of social
entrepreneurs different from classic for-profit business
models, and certainly the considerations on which criteria could be described a business model of social entrepreneurs as successful. Speaking on the indicators of
success, among them the social entrepreneurs generate
and implement new business models; but also the definition of how evaluate these new business models, and
the impact of these new business models on society.
Considering the real picture on the field in the majority of countries, compliance with existing legislation
is the main driver of any action taken at the national
level. Targets seem particularly effective in energizing
policy development and guiding policy implementation. On the other side, the regional initiatives can take
advantage of physical proximity, reduced distances
and a strong incentive on the part of local stakeholders. When expanding the knowledge base for the circular economy, it is worth keeping an eye on emerging
regional and local initiatives. And it would be useful
to disseminate information on successful initiatives in
which the circular economy helps achieve other key
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policy objectives, such as those related to the climate,
competitiveness or employment agendas.
There is a series of critiques concerning the EU’s
models for sustainability in blue economy. They suggest that sustainability in blue economy model may be
scientifically flawed; Second critique originates from
the practical problem of optimizing production systems
to completely close material loops. In addition EU
policy based on sustainability in blue economy ideas
“may create expectations that will never be realized. It
sometimes conveys a misconception that there exists
an “easy path” to creating a growing economy with an
ever decreasing ecological footprint. It may also create
the expectation that this can be done on the basis of
market forces and voluntary actions only. It neglects
the unsolved energy and waste issues that result from
its implementation. It could weaken the necessary attention to regulatory issues” (A Review of the European Union’s Circular Economy Policy, p. 24).
Moving to a circular economy means systemic
change. There might be identified four key enabling
factors critical to the development of the circular economy:
– Policy and regulation: Policy and regulation, as
well as institutional settings will help to create stimulating environment that encourages direct change.
– Education, awareness and communication: Educational, awareness and communication campaigns
and sector networks can provide platforms to exchange
information, experiences and best practice.
– Technology and Innovation: Technological
progress will accelerate the development of the circular economy. Innovation in product and process design
will have positive impact on resource consumption,
waste production, etc.
– Collaboration :Delivering the circular economy
requires a lot of collaboration, especially at different
scale levels. Therefore it’s necessary to encourage initiatives at the national and international levels, as well
as initiatives at the local and regional levels.
Еnhancing the sustainability in the blue economy
All of these factors are mutually intervening and
reinforcing. E.g., policy and regulation set the framework for education and technology, while technology
and collaboration provide additional information for
policy and regulation in order to implement data driven
policy decisions. Finally, these changes could lead to
intelligent market incentives and increased financing.
Transition to circular economy involves substantial
costs in the short-run, but it is also seen as potential for
economic renewal.

КОНФЕРЕНЦИЯ`2021
Innovation should be regarded as the new business
model must enlarge the existing economic pie, either
by attracting new customers into the market or by encouraging existing customers to consume more. Thus
the essence of a business model is in defining the manner by which the enterprise delivers value to customers, entices customers to pay for value, and converts
those payments to profit. It is not yet well researched
or understood how alternative, often new, creative or
innovative sustainable business models function and
how their application in the real world evolve to create
value without predominantly generating only profit in
their ventures.
For optimal outcome and smooth transition to circular economy combination of top-down and bottomup approach is essential. All scale levels, depending on
their responsibilities, should be included in this systemic change (local, regional, national, global), taking
into account positive spillovers from one level to another. In addition to macro level, micro level (businesses) is critical. Due to the systemic nature of the change
diverse stakeholders should be included – that means
public and private sector; state, regional and local policymakers; big businesses and SMEs; NGOs; citizens.
Depending on time horizon (short-run or long-run), diverse steps to bridge the gap between state of the art
and vision, are available.
There are many different issues relevant for transition to circular economy but here we are dealing with
place, energy, water, carbon, resources, education, equity and wellbeing. Roughly, in economic terms we can
classify them in economic inputs (place, energy, water,
resources, education) and output (carbon, equity and
wellbeing). Steps for bridging the gap should follow
six guidelines of circular economy: regenerate, share,
optimise, loop, virtualise and exchange. The following
table presents key topics, guiding principles towards
circular economy, and short description of gap and possibilities for bridging the gap.
Тhe ‘blue’ economy represents 5.4 million jobs and
generates a gross added value of almost €500 billion a
year. Promoting the blue economy requires access to
affordable long-term financing at scale. The “million
dollars” question is like - What will drive towards the
tourism industry the most in the next 5-10 years? In the
line of I’ll rank as most important the Sustainability.
But as most accelerating the Artificial Intelligence application in the tourism. My favorite the ‘workation’
trend, and the highly massive one – the Social Media.
On the sustainability we just got the messages from
the COP26 meeting in Glasgow and changes are inevi-

table but not all of them depend on the factors inside the
tourist industry. Reducing the CO2 emissions related
with the flights fall quite in the hands of the engine and
airplane developers. Providing a variety of fast railway
options for the shorter routes to replace the short-distance flights pay in the playgrounds of the governments
and the infrastructure projects definitely the stakeholders in the tourism may bring. More sustainable routes,
with focus on national and regional travel.
Circular economy elements in the touristic service
– 0-plastics in the kitchen, bringing less luggage; using
local public transport. Sharing capacities and long seasons instead of overcrowded pick periods and then in
Bulgaria we have widespread use of wheat-made cups
instead of plastic, and the “blue label” introduced for
plastic free beach services.
Speaking on the artificial Intelligence application in
the tourism, it’s now and here. And proud enough we
my say that in our country Bulgaria, for the last couple
of years we had a tremendous move towards applying
the virtual assistants (popular as the chat-bots) at the
hotels. But mostly we consider the accelerating power
of the AI in pushing the tourism towards:
– Big data for all the activities and spending modes
of the tourists
– Marketing tools and targeting selected needs of
the customers
– AI in pushing the tourism towards
– Automation of the routine operations for the tour
agents and tour operators
Let us just imaging we are in the time, when a living person on the other side of the phone line is not
needed to make a reservation and find the best matching route and price. Similar with the desks at the receptions, same with the waiters at the restaurants. the
client might check-in and out, and select-pay-grab the
food and drink. And the people occupying the positions
may engage in much more creative activities – animation and socializing the visitors.
The ‘workation’ trend is the author’s favourite
among the trends of sustainability to tourism. When
previous expert government took office some 5 years
ago, they promoted in Bulgaria, the idea of short-termcity tourism, and in fact the attracted by the cheap flight
and convenient meeting points folks, proved to be exactly the combiners of working and vacation. Workation version in Edu-kation with a lot of lecturers and
students now enjoying both their mobilities and touring
at the cities and countries of their destination.
And the digital nomads as a special “tribe” of the
Workation - they are all around already – more and
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more on the Bulgarian Black sea coast – like in Burgas,
and in our mountains. The USA is still not outscored
with its 10 mil “nomads”, but the open borders within
EU, even now in the Covid waves are to change the
inflows.
On the social media, we must state - not only massive, but replacing more and more the “word of mouth”
approach of selling. Especially for the tourism with:
– Sharing the experience
– Following the ‘adventurers”
– And the tons of pictures of course
They create the contemporary heritage, not a privilege of few writers, but a creation virtually by everyone
with a device in a hand.
Conclusion
The social economy encompasses a variety of businesses. The organisations and legal forms, such as
non-profit associations, cooperatives, mutual societies,
foundations and social enterprises. They share the feature of systematically putting people first, reinvesting
most of the profit back into the organisation or a social
cause, and having a participatory form of governance.
They play an important role in job creation, work integration and inclusive and sustainable growth. They
operate in a large variety of economic sectors, such as
social services, health care, social housing, affordable
energy to the most vulnerable, recycling, retail, tourism, hospitality.
The EU has launched a large number of actions to
support the development of social enterprises and the
social economy under the 2011 Social Business Initiative (SBI) and the 2016 Start-up and Scale-up initiative.
With a lot of EC initiatives have called on the potential
of social economy, wil be focus of further research of
the author. This paper is published and prepared during
the research practice of the author at the Free University of Brussels, financed under project “The Economic Education 2030” – OP “Science and Education for
Smart Growth 2014”
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ДВА ЗАНАЯТА, СВЪРЗАНИ С
МОРЕТО. БУРГАС:ВЕНЕЦИЯ
– ЕДНО НА НУЛА
Проф. Диана Радойнова
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас
Резюме: Статията представлява сравнение
между съхраняването и предаването като живо
наследство на два традиционни занаята, свързани с морето: поставянето на дървени колове за
укрепването на брега във Венеция и плетенето на
рибарски мрежи в Бургас. Независимо от представата, че в Западна Европа се прави много повече,
отколкото в България, за опазването на културноисторическото наследство, оказва се, че бургаските институции са направили много повече, отколкото венецианските си „колеги”, за опазването на
старинния рибарски занаят.
Ключови думи: традиционни морски занаяти,
опазване на културното наследство.

Summary: The article is a comparison between
the preservation and transmission as a living
heritage of two traditional crafts related to the
sea: the placement of wooden stakes to strengthen
the coast in Venice and the weaving of fishing nets
in Burgas. Despite the notion that much more is
being done in Western Europe than in Bulgaria
to preserve the cultural and historical heritage, it
turns out that Burgas institutions have done much
more than their Venetian “colleagues” to preserve
the ancient fishing craft.
Key words: traditional sea crafts, preservation of
cultural heritage

При едно прибързано сравнение между Венеция и Бургас вероятно би могла да бъде приложима
една от любимите поговорки на баба ми: „Видяла
жабата, че подковават вола, и тя също си вдигнала
крака”. Действително, ако съпоставим световната
известност и историческите, културните и туристическите акумулации на двата града, нещата изглеждат по гореописания начин. Един бръснещ полет
върху знанията за двете пристанища очертава съществени разлики между тях. Венеция успява да се
възмогне до статута на град държава и Венецианската република е водеща сила в Средиземноморския свят в периода от началото на XIII до началото на XVIII век, докато Бургас и в този период, а и
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доста по-късно, си остава скромно име на картата
на Източна Европа. Венеция днес е една от водещите туристически дестинации на Стария континент
с регистрирани над 20 милиона туристи, посещаващи я годишно, докато Бургас вероятно достига
едва няколко процента от тази цифра.
Ако погледнем на нещата от една друга опция
обаче, ще видим, че двата града много си приличат
по нещо – онова, което Олимпия Вакари, една етноложка от Средиземноморския ареал, твърде точно
и сполучливо обозначава като „живеене чрез морето” (цит. по Бокова 2007 : 14). И двете селища възникват в непосредствена близост до морския бряг и
изконното, традиционно препитание на градските
им общности е чрез дейности, свързани с морския
поминък. И венецианската, и бургаската градска
общност създават във вековния си историко-икономически развой поминъчни практики, чрез които да
овладеят обграждащия ги ландшафт и неговите дарове и предават техниките и технологиите на тези
практики със средствата на традицията. Потомците и на двете общности днес вече не са зависими
пряко икономически от практикуването на тези старинни занаяти, но те (занаятите) имат определена
антропологична и културна знаковост за градовете,
за населението им и за посещаващите ги туристи.
Познаването на Бургас отдавна и опознаването
на Венеция отскоро ми дават възможност да сравня
два от техните знакови, традиционни занаяти, свързани с морето, да анализирам начините за наследяването и съхранението им и да направя изводи за
стойността им в общия фонд на културно-историческото им наследство. Става въпрос за плетенето
на рибарски мрежи в региона на Бургас и поставянето на дървени колове като начин за укрепване на
брега във Венеция.
Набиването на дървени колове непосредствено
до брега във Венеция е изконна техника за отвоюване на суша, създадена и утвърдена още от основателите на града. Знае се, че първите негови заселници, вèнетите (които впрочем са дали и името си
на селището), започват да стабилизират блатистия
терен около 118-те острова, съставящи венецианската територия, именно чрез набиването около
брега на bricolle – дървени колове. Това всъщност е
изключително трудно и изисква специална суровина и сложни технически процедури за постигане на
трайност и устойчивост. Дървените трупи се подбирали от елша (лат. Alnus) – дърво, известно със
своята водоустойчивост, поради богатото съдържание на смола. Потопено във вода с ниско съдържа-
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ние на кислород, то почти не загнива. Дори под въздействието на морската вода, богата на минерали,
то става твърдо като бетон и затова венецианците
го наричат каменно дърво. Елшовите трупи в миналото били доставяни с огромни салове - дзатери,
които влачели свързаните отсечени дървета.
Всяко дървено стебло трябвало да бъде с дължина не по-малка от 5 метра. Изборът на дължина не
бил случаен. Колът трябва да бъде забит в тинята
на дълбочина около 2,5-3 м. След това мястото се
укрепвало с последователно изсипване на огромни
количества редуващи се слоеве глина и пясък. Колът трябвало да се показва над водата поне още на
2 метра, за да може да се използва за привързване
на лодките и малките кораби дори и по време на
прилив. Самото набиване на коловете изисквало огромни физически усилия и умения, които притежавали само т.нар. паладáи – хората, които владеели
тази технология.
Това обаче не било всичко. Преди да бъде потопен във водата, всеки кол се обработвал дълги
седмици с последователно намазване с катран и
обтриване с пясък, за да се запълнят фините дървесни пори и да се изключи всякаква възможност
за проникване на вода в дървесината. Много точно
трябвало да се избере и моментът за набиването на
коловете и стабилизирането на почвата – във време
от годината и от денонощието, когато нивото на водата е най-ниско (Tenenti 1999).
В момента обаче туристическа Венеция разчита основно на двата най-популярни и сравнително
по-лесни за практикуване традиционни занаята:
изработването на арт-изделия от муранско стъкло
и на мерлетто – плетенето на дантели на остров
Бурано. Не може да се отрече, че общината полага
усилия за запазването и на едно друго традиционно умение – правенето и управляването на гондоли. В занаятчийския квартал „Гиудека” се предават
от поколение на поколение знанията за правене на
гондоли и на т.нар. долфини – специфичните носове на гондолите, които в съвремието имат стандартна конструкция и символика: шест зъба, сочещи напред и символизиращи шестте квартала на
Венеция, свързани от Канале гранде, а най-отгоре
– Шапката на дожа – специфичен орнамент, който
повтаря формата на специалната ритуална шапка,
която носели венецианските избраници за поста на
градски управители. На един от островите – Чертоза, пък има училище по навигация на плавателни съдове, в т.ч. и по управление на гондоли (Muir
2013 : 487-511).

За жалост обаче според самите венецианци занаятът на паладаите е в пълен упадък, поради изключителната му трудоемкост. В цяла Венеция в
момента има само пет и то много възрастни мъже,
които все още знаят как се обработват и набиват
дървените колове, които всъщност са основен елемент от уникалния културен пейзаж на града. Почти толкова лошо е и че на новите места, където е
необходимо поставянето на такива колове, старият
материал се подменя с пластмасови и циментови
колове. Това вбесява екологично загрижените венецианци, които твърдят, че настоящият кмет на града
Брунаро е загрижен само да напълни собствените
си джобове и нехае за проблемите на града.
Впрочем занаятчиите във Венеция са намалели
наполовина за последните 10 години, а и не само
те. Поради изключително сложната инфраструктура и почти пълната невъзможност за модернизация
на живота в самата Венеция населението ѝ се топи
с всеки ден. Младите не само че не са мотивирани
да усвояват сложните и трудоемки занаяти, особено онези, които не са свързани пряко с туризма, но
и въобще нямат желание да живеят в самата Венеция. Предпочитат да продадат за няколко милиона
подгизналите от влага, мрачни стари апартаменти
с плискаща се в основите им вода, без климатици
и асансьори, без право на придвижване с лек автомобил и дори с велосипед и с получените пари да
си купят разкошна къща с двор и басейн в близкия
град Тревизо, който е градът с най-много милионери на глава от населението в Италия.
Макар да нямат тези проблеми и възможности,
бургазлии също от векове живеят с морето. Рибарството е здраво свързано с още няколко традиционни занаята, които просто не могат един без друг
– лодкостроенето и плетенето на рибарски мрежи.
Преди повече от сто години правенето на лодки
било мъжко умение, а плетенето на мрежи – женско.
Това било така, защото жените, особено в гръцките общности, населяващи Българското черноморие,
стоели вкъщи и нямали друго задължение, освен да
домакинстват. Единственият начин да помагат на
мъжете в семейството било да плетат мрежи. Покъсно обаче и този занаят преминал в мъжки ръце, а
жените само изработвали конците за плетене. Тези
нишки трябвало да бъдат изключително устойчиви,
макар да се изпридали от памук. Затова трябвало да
се преде здраво, нишката да стане „изпечена”, за да
не се къса лесно.
Плетенето ставало изключително само на ръка,
като за оформяне на „окото” – дупката на мрежата,
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се използвали специални дървени „калъпи”. Колкото по-голям е калъпът – толкова по-голямо е „окото” на мрежата и за толкова по-едра риба е предназначена тя. Принципно за сафрид окото трябва да
бъде със страна около 18 мм, за чернокоп – 22-24
мм, за лефер – 34-36 мм, а за калкан окото е със
страна почти педя. След изплитането си мрежата
трябва да се „курдиса на горна и долна яка”. Това
означава да ѝ се поставят от едната страна по дължина оловни тежести, а от другата – коркови тапи,
за да може във водата мрежата да стои вертикално
изправена. В миналото вместо оловни тежести, на
долния край на мрежата се окачали големи железни халки. Има различни начини за плетене, но този,
който използват най-вече рибарите по нашето Черноморие се нарича „гръцката”. Изплитането само
на една мрежа е отнемало почти цяла зима, особено
за ситните мрежи.
Ако мрежата се скъса, тя трябва да се „мерметоса”, т.е. да се закърпи. Кърпенето ѝ се извършва с
игла за шиене на мрежи, наричана „лакèта”. Лакетите също са дървени и изработени от дрян по древна технология. За кърпенето на различни мрежи се
използват и различни по големина лакети. Този вид
ремонт става по два начина: единият е, като към
скъсаното място се пришива здраво парче мрежа.
Другият начин е чрез доплитане на скъсаното място, което също се прави много трудно. Първо се зачистват скъсаните краища на мрежата около окото.
След това се „хваща тек” – намира се удобно място,
което се захваща с иглата и по диагонал се изтегля
нишка към здраво око на мрежата. Това се прави
многократно, докато изцяло се закърпи скъсаният
участък.
Плетенето на мрежи се смятало за толкова важно
занятие, че дори за началото му имало специално
поверие: мрежа се заплита най-добре в понеделник
или в друг хубав ден, но в никакъв случай във вторник, който рибарите смятат за лош ден (впрочем не
само те. В българската фолклорна традиция го наричат вторник-неспорник).
Изкуството да се плетат мрежи бързо запада с
индустриалното производство на риболовни съоръжения. Памучните нишки постепенно се заменят
с пластмасова готова мрежа. Така този морски занаят е под угрозата да се загуби. Затова заслужава
приветствие инициативата на Бургаска община да
се създаде атракционен парк музей на рибарските
технологии в местността Ченгене скеле край Бургас. Всъщност по-правилно би било за обекта да се
използва днешното му наименование – Рибарско
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селище. Защото Ченгене скеле се е намирало на
около 500 метра югозападно от днешното селище.
Днес Рибарското селище, отъждествявано с Ченгене скеле, е разположено на западния бряг на нос
Чукалята, там, където река Отманлийска се влива
в морето.
Обектът Ченгене скеле е споменат за пръв път
в средата на ХVII в. от видния турски пътешественик Евлия Челеби. През 1656 г. той посочва остров
Света Анастасия и уточнява: „Отсрещната страна на този остров се казва Ченгене скеле, което е
оживено” (Евлия Челеби 2014 : 64). Като пристанище, по-удобно от Бургаското, го определя в 20-те
години на XIX в. и френският учен историк Сейже. В търсене на древни паметници на изкуството под закрилата на руските войски през войната
между Руската и Османската империя през 1829 г.
той обикаля днешния български черноморски бряг
и отбелязва: „През зимата Бургас не предлага никаква сигурност за кораби, които са принудени да
търсят такава във Форос, Чингани или най-вече в
Созополис” (Сейже 1981 : 148). Към края на XIX
в. обаче постепенно Ченгене скеле запада, вероятно
поради честите военни действия между Османската империя и Русия, а и поради постепенното издигане ролята на бургаското пристанище.
Едва в края на ХХ в. неговата звезда изгрява за
втори път. Бургаското пристанище се разраства и
в неговата територия вече няма място за малката
местна рибарска общност. Рибарите биват принудени да изпълнят решение на Градския народен съвет
от 1972 г. да махнат лодките си от пристанището
и да се преместят на Ченгене скеле. Дълги десетилетия обаче там няма никакви условия за техния
поминък. Един от първите заселили се тук рибари,
който днес е и основен гид на посетителите в музея,
Гошо Чикагото1, разказва за този период следното:
„То беше ужас! Вървяхме през едно блато километри, за да стигнем до лодките си. Мъкнехме туби
с бензин, такъми... А на връщане, за да стигнем до
шосето, натоварени с рибата – не питай!...”.
Чак в началото на 80-те години на ХХ в. започва постепенното създаване на необходимата инфраструктура на рибарското селище. Прокопава се
канал, който се запълва с бетон, оформят се лод1. Информаторът се казва Георги Димов, 67-годишен в
момента на проучването през октомври 2021 г., родом от
Бургас, потомък на стара рибарска фамилия. Но предпочита да го наричат с прозвището, с което е известен
на всички – Гошо Чикагото, защото е живял 4 години в
Чикаго..
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костоянки, изградени са два защитни вълнолома.
Рибарите постепенно струпват на мястото малки,
набързо изградени жилищни постройки: бараки,
бунгала и фургони. Изгражда се асфалтов път, прекарва се елзахранване, осветление и водоснабдяване. Следват дълги спорове от правен характер за
статута на селището, които са решени окончателно
едва в наши дни.
Днес там живеят кой повече, кой по-малко постоянно, около 1000 души рибари. От тях обаче
едва около 20 владеят старинния занаят за плетене на мрежи. Една мрежа в момента струва около
1000 лв. Затова онези, които умеят, плетат най-вече
за себе си или за близки и приятели, които заплащат труда, но при всички случаи им излиза по евтино. Тези, които умеят, обаче са възрастни мъже.
„На младите не им се хваща”, както казват старите
рибари.
Разбира се, в този текст се прави само кратко
маркиране на проблемите и фактите, свързани с
упоменатите два занаята, ползващи морето. И те,
както и всички останали традиционни занаяти, въплъщават основния възел от проблеми, поставени
във фокуса на антропологията – способите, чрез
които хората преобразуват природата в култура, начините, чрез които се свързват антропологичните и
ландшафтните феномени. В продължение на хиляди години традиционните занаяти са били най-важният фактор не просто за биологичното оцеляване, а за възпроизводството на човешките групи като
културни общности. Тяхната ценност днес се дължи, от една страна, на дълбоките им исторически
корени и на тяхната заслужаваща респект древност.
От друга страна, тези занаяти „нареждат” част от
пъзела на неимоверно богатата и разнообразна човешка култура. В същото време обаче упоението на
хората от технологичния им напредък може да се
окаже илюзорно и ефимерно. Човечеството може
да плати много висока цена за забравянето на тези
апробирани способи за оцеляване в един критичен
бъдещ момент.
Подчертавам – в случая не става въпрос за „мумифицирането” на предмети от наследството в музеи, а за съхраняване на „живото наследство”, разбирано като постоянно пресъздаване на знания от
общностите и групите в зависимост от тяхната обкръжаваща среда, тяхното взаимодействие с природата и тяхната история, които поддържат чувството
им за самобитност и за приемственост“ (Конвенция
2003: чл. 2, т. 1). „Живото наследство“ като понятие изразява процеса на създаване и представяне

на изпълнителски форми на културните наследства, процесите по възпроизвеждане и предаване на културни факти, на изпълнителски умения
(болд. мое – Д.Р.) (Бокова 2021: 220).
Без съмнение изключително важни са функциите на държавата и общината като институции,
иницииращи и провеждащи последователни политики за поддържане на националната идентичност
и включващите се в нея и обогатяващи я локални
идентичности, като се грижат за транслирането на
културната памет и на уникалните локални техники
за най-адекватно приспособяване и експлоатиране
на природните дадености за общностна полза.
Доколкото обаче традиционната локална култура култура е израз на креативността на местните общности и тяхна висша ценност, то „никакво
пре(по)даване на знания и умения за традиционни
занаяти не би могло да постигне своята цел, ако
обучаваният в съответната традиция не иска да
ги получи и активно не съдейства на обучителя в
процеса на обучение” (Кабаков 2021 : 78). Затова в
този случай трябва да се обобщи: направеното от
Бургаска община за съхраняването на един традиционен морски занаят заслужава приветствия и
определено е много по-адекватно на цивилизационните принципи и на европейското законодателство
от занемаряването на друг такъв морски занаят във
Венеция. Но предстои още много работа. Защото е
важно знанията и практическите умения, свързани
с този занаят не просто да се съхранят от вчера за
днес, а да се транслират към „утре” именно като
живо наследство, а не като мъртви музейни артефакти. Необходимо е материално стимулиране и
интелектуално акумулиране на компетенции сред
младата генерация, за да се предаде занаятът за
плетене на рибарски мрежи наистина като жизнен
в бъдещето.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ И ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА В ПЕРИОД ТРАНСФОРМАЦИИ ГЛОБАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ: ЧТО ЖЕ БУДЕТ В БУДУЩЕМ?
Вовченко Наталья Геннадьевна,
доктор экономических наук, профессор,
проректор по научной работе и инновациям РГЭУ
(РИНХ)
Вызовы, стоящие перед индустриальным сообществом, трудно переоценить. Меняется технологическая парадигма, изменяются модели управления
и общественные нормы, произошли масштабные
демографические сдвиги. Вследствие этого жизненный цикл профессий начал сокращаться. Более осмысленным становится не прогнозирование
конкретных профессий будущего, а формирование
набора компетенций и навыков у людей, освоив которые, они смогут закрепиться в той или иной деятельности будущего и быть готовыми к последующему переобучению. Утопии оказались гораздо
более осуществимыми, чем казалось ранее. Стоит
вспомнить произведения Николая Бердяева „Человек и машина”, Олдоса Хаксли „О дивный новый
мир”, Джорджа Оуэрела „1984”.
Все большее количество экспертов утверждают,
что уже в ближайшем будущем человечество столкнется с кардинальной сменой экономического и
общественного уклада. Эти изменения произойдут
под влиянием ускоренного развития технологий и
сопутствующих социальных изменений. В частности, основатель и президент Всемирного экономического форума Клаус Мартин Шваб в своей
речи 20 января 2016 года в Давосе подробно остановился на идее четвертой промышленной революции. По мнению Шваба, в ближайшем будущем
нас ожидают перемены такого масштаба и такой
сложности, каких человечеству еще никогда не доводилось испытывать. В долгосрочной перспективе
новый технологический переход может привести к
революционному прорыву в эффективности и производительности труда и росту экономики.
Перед обществом стоят амбициозные цели. В
нашей стране успешная реализация национальных проектов возможна исключительно через

тесное взаимодействие всех участников научнотехнологической сферы Российской Федерации,
направленное на создание благоприятных условий
для применения достижений науки и технологий.
В связи с этим определены приоритетные направления научно-технологического развития
Российской Федерации:
а) переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки
больших объемов данных, машинного обучения и
искусственного интеллекта;
б) переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике;
в) переход к персонализированной медицине,
высокотехнологичному здравоохранению и технологиям здоровьесбережения;
г) переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству;
д) противодействие техногенным, биогенным,
социокультурным угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму;
е) связанность территории Российской Федерации за счет создания интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем и т.д.
Переход к цифровой экономике существенным
образом меняет рынок труда: наряду с распространением информационных технологий во всех
сферах жизни цифровые навыки становятся критически важными с точки зрения работодателей.
Ожидается масштабная трансформация требований к специалистам, поскольку многие операции,
которые не были затронуты предыдущими волнами внедрения цифровых технологий, в ближайшем
будущем могут быть автоматизированы. Ключевой
компетенцией, определяющей конкурентные преимущества компаний будущего, становится аналитика больших данных. Умение работать с большими
массивами структурированной и неструктурированной информации позволяет компаниям повысить качество прогнозирования спроса, оптимизировать процессы и т.д.
Все современные приоритеты социальноэкономического развития России влияют и на систему образования.
Сегодня мы ставим амбициозную и непростую
задачу – определить тренды, влияющие на образование, выявить какие навыки будут востребованы в
XXI веке, понять процессы, меняющие общество, и
показать, как эти изменения коснутся конкретных
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людей на конкретных рабочих.
Существующие тренды, определяющие развитие образования и образ рабочего места в XXI веке,
целесообразно разделить на несколько категорий:
1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ
- Цифровизация всех сфер жизни – и это означает, что оцифрованных данных становится больше, интернет становится доступнее, а технологии
цифровизации осваивают всё новые области человеческой деятельности.
- Автоматизация и роботизация, иначе говоря,
развитие автономных систем, способных на сложные физические и когнитивные действия, трансформирующие роль человеческого труда во всех
секторах экономики.
2. СОЦИАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ
- Демографические изменения – это рост
продолжительности жизни, продолжающаяся урбанизация, растущая роль женщин в экономике и
изменение модели детства определяют новый социальный ландшафт;
- Становление сетевого общества: возникновение новых более гибких способов управления компаниями и сообществами дополняется развитием
сетевых технологий и распространением решений,
основанных на технологии blockchain.
3. ТЕХНО-СОЦИАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ
- Глобализация (экономическая, технологическая и культурная): производственные цепочки,
потребительские товары, научные знания и культурные коды возникают и существуют в сверхсвязном мире, где усиливается роль транснационального сотрудничества;
- Экологизация: растущее внимание к экологии
у потребителей и производителей товаров и услуг
сопровождается преобразованием самого понятия
экологичности и широким распространением экологических метафор в бизнесе.
4. МЕТАТРЕНД
- Ускорение: все перечисленные изменения
происходят под влиянием одного общего метатренда – возрастающей скорости изменений. Новые
технологические решения и социальные практики
возникают все быстрее. Этот метатренд не только
воздействует на обозначенные изменения, но и задает темпы обновления окружающего мира – темпы, к которым не готовы большинство ныне существующих социальных институтов.
Все тренды формируют устройство общества,
задают спрос на те или иные товары, услуги или
даже формы организации труда.
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Автоматизация, цифровизация и роботизация приведут к созданию киберфизических систем
массового производства с минимальным участием
человека.
Распространение блокчейн-технологий позволит избавится от посредников в большинстве сфер
человеческой деятельности.
Нейронные сети будут восполнять большинство рутинных когнитивных задач.
В условиях нарастающей цифровизации и автоматизации будут востребованы услуги, а которых
клиент получает настоящий живой контакт с человеком (человекоориентированный сервис).
При изобилии стандартных товаров будет расти
спрос на кастомизацию стандартизованных продуктов.
Благодаря развитию технологий возникает возможность полноценного локального производства.
Реакцией на технологические тренды является
расширение экономики знаний. Одно из ключевых отличий современных ведущих стран верхней
траектории развития от развивающихся связано со
структурой рынка труда. Более 25% работников в
этих странах работают по специальностям так называемой категории „Знание”. Доля работников
этой категории является сегодня одним из ключевых показателей глобальной конкурентоспособности стран, причем со временем значимость этого
фактора будет только расти. Ключ к экономической
конкурентоспособности России на глобальном
уровне – создание условий для увеличения доли
рабочих мест категории „Знание”.
В данном направлении с регионами работает
Агентство стратегических инициатив. Для обеспечения промышленности (экономики) высококвалифицированными кадрами Агентством стратегических инициатив был разработан Региональный
стандарт кадрового обеспечения промышленного
(экономического) роста — это стандарт современных практик, встроенных в систему управления
регионом, он предназначен для применения высшим должностным лицом субъекта Российской
Федерации, региональными органами исполнительной власти, отраслевыми, профессиональными
организациями, партнерствами и работодателями в
качестве руководства по реализации проектов внедрения модели кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в регионе.
Кадровый стандарт учитывает результаты реализации системного проекта Агентства «Подготов-
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ка рабочих кадров, соответствующих требованиям
высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования», результаты движения WorldSkills Russia, лучшие практики
кадрового обеспечения субъектов Российской Федерации. Все это определяет ответственность для
региональной системы образования.
В современных реалиях, образовательные учреждения должны превратиться в мини-экосстемы с
большим разнообразием образовательных программ и подходов.
Более того, образовательные «хабы» (школы и
университеты) могут стать лабораториями трансформации общества, где решаются ключевые вызовы индустриальной общественной модели. Изменения в образовании позволяют воплотить в
жизнь видение Дж. Дьюи (американский философ
и педагог 19-20 веков) столетней давности о том,
что «образование — это фундаментальный метод
социального прогресса и реформ». Наша цивилизация находится в эпицентре масштабного перехода
и учится справляться с вызовами жизни в технологически — насыщенном, богатом возможностями,
сложном и динамичном мире, что требует поиска
вариантов преодоления глобальных рисков существования человечества. Сеть образовательных
«хабов», управляемых в логике эволюционного поиска, может стать одним из решений, которые поддержат переход общества к процветающему эко —
социальному будущему. Соответственно, школы и
университеты могут сыграть несколько ключевых
ролей в таком процессе трансформации:
– Во-первых, они могут стать реинтеграторами
жизни сообществ;
– Они могут стать центрами социальной/общественной работы;
– Наконец, они могут стать пространствами
„создания будущего” и пр.
Все эти трансформации наделяют школы и университеты новой ролью „сообщества сообществ”,
существующего на пересечении сообществ учащихся и различных внешних сообществ (профессиональных, социальных, художественных, городских и т. д.). Школа и университет выступают
держателями пространства совместного творчества, коллективного обучения и инноваций.
Каждый участник экономики будущего будет существовать в мире, который окажется на порядок
сложнее, чем тот, к которому мы привыкли. Это
приведёт к появлению нового класса сложных задач, которые придется решать человечеству и его

отдельным представителям. Сейчас этот мир всё
чаще описывается термином VUCA. VUCA-мир
(англоязычная аббревиатура от слов volatility —
нестабильность, uncertainty — неопределенность,
complexity — сложность и ambiguilty — неоднозначность, двусмысленность.
Чтобы описать это состояние VUCA необходимо
учесть следующие данные:
– 90% информации в мире появились за последние 2 года;
– Ожидается, что средняя продолжительность
жизни детей, родившихся в 2007 году в США, Италии, Франции и Канаде, будет 104 года;
– Стоимость хранения 1 Гб информации с 1980
года снизилась в 1 миллиард раз;
– 75% населения планеты имеет доступ к мобильной связи, но не все из них имеют доступ к
чистой воде;
– Еще 10 лет назад не существовало как минимум 10 профессий, которые сейчас входят в число самых востребованных и высокооплачиваемых
(специалист по BIG DATA, APP-разработчик, оператор дрона и т.д.).
Знания, принадлежащие организации, в настоящее время становятся одним из важнейших
активов, вопросам развития и сохранения которых
менеджмент должен придавать приоритетные значения. Ключевое значение имеют знания как опыт
действия в конкретной ситуации, как практический
опыт, накопленный организацией и её сотрудниками. Ключевым вопросом становится использование, коммерциализация и капитализация накопленных знаний.
Наиболее выдающиеся организаторы и предприниматели придавали вопросам сохранения и
приумножения знаний приоритетное значение. Известна мысль Генри Форда – „единственной реальной защитой, которую может иметь человек в этом
мире, являются его знания, навыки и опыт…”.
„Утечка мозгов” – серьёзнейшая проблема для
России, возникшая на рубеже веков и продолжающаяся сегодня. По оценочным данным журнала
Business Insider, каждый год из России эмигрируют порядка 50 тысяч квалифицированных специалистов, а всего, по данным агентства «Росбалт»,
ссылающегося на данные Росстата, ежегодная эмиграция из России составляет порядка 200 тысяч человек, это люди с высокой квалификацией.
Сегодня мы сталкиваемся с тем, что «средний
уровень» высокотехнологичных, научных и исследовательских организаций в России, уровень веду-
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щих специалистов и заведующих лабораториями,
практически неконкурентоспособен на глобальной
арене. Носителями знаний становятся возрастные
сотрудники, уходящие на пенсию.
Мир, в котором мы начинаем жить, – мир высочайших скоростей и турбулентности. И, выбирая
себе будущую профессию, рискованно ориентироваться на то, что популярно сейчас. Через 5-10
лет, когда сегодняшние подростки начнут работать,
мир будет выглядеть совсем иначе. Некоторые специальности в сфере ИТ – например, менеджер социальных сетей, профессиональный блогер, разработчик приложений для iOS и Android – не были
известны в начале 2000-х, а теперь стали популярными и высокооплачиваемыми. Это ставит новые
задачи перед системой образования.
Международная компания Guthrie-Jensen (ГатриДженсен) привела свой перечень самых необходимых профессий на 2020 год. При этом анализировались данные не по какой-то определенной стране, а
во всем мире:
– аналитики баз данных;
– физиотерапевты и другие медицинские профессии;
– специалисты по маркетингу и продажам;
– менеджеры по работе с клиентами;
– консультанты по управлению организацией;
– программисты и IT-технологи;
– ветеринары;
– разработчики и дизайнеры продуктов;
– специалисты в сфере образования;
– робототехники;
– биологи и химики;
– аудиторы и бухгалтера.
Такой набор специальностей говорит о том,
что в мировом сообществе продолжается массовая
цифровизация. А также прослеживаются другие
общемировые глобальные тенденции:
– большая часть прибыли и доходов сосредоточена у тех, кто занимается продажами, поэтому
сотрудники для этой сферы по-прежнему остаются
востребованными;
– продолжается развитие биотехнологий;
– чем глобальнее цифровизация, тем сильнее
потребность в человеческих эмоциях и интуиции,
которые не поддаются машинной аналитике.
Поэтому в прогнозах приводят перечень специальностей, в которых продолжится вовлеченность
человека. А значит, спрос на специалистов в этих 6
сферах останется самым стабильным:
– медицина;
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– образование;
– недвижимость, промышленное и гражданское
строительство всегда будет востребовано, поэтому
обладатели дипломов промышленно-гражданского
строительства будут актуальны;
– домохозяйство, в том числе планирование бюджета, создание бытового комфорта, подбор места и
пространства для жизни семьи;
– гостеприимство — гостиничный, ресторанный,
туристический, развлекательный менеджмент;
– персональные услуги — няни, сиделки, личные водители и телохранители, духовные наставники, представители сферы искусства.
Самыми непопулярными профессиями для работодателей в РФ станут учителя средних школ,
работники нотариальной практики, библиотекари,
работники музеев и художественных галерей.
Если посмотреть не только в 2020 год, а оценивать перспективы, то гораздо интереснее увидеть то,
что прогнозируют мировые научные и исследовательские центры. При поступлении в вуз, абитуриенты осознают, что получить специальность за год
невозможно. На обучение уходит минимум 4-5 лет.
Приведем рейтинг самых престижных и высокооплачиваемых профессий будущего от российского
центра „Сколково”. Часть из них уже существует, а
другие обретут популярность через 5-10 лет.
1. Сити-фермер. Подобные специалисты широко востребованы в мегаполисах США и Японии. В
основе лежит идея оранжерей и садов на крышах
небоскребов, урожаи с которых смогут обеспечить
жителей продуктами питания.
2. Молекулярный диетолог. Похудение, набор веса и его удержание перейдет в область науки.
Программы будут оставлять на основе индивидуальных особенностей организма человека на молекулярном уровне.
3. Доктор-онлайн. Законодательство уже работает в этом направлении. Поэтому часть функций
врачей — визуальных диагностов, сможет быть
передана удаленным специалистам.
4. Управляющий космических путешествий.
Американцы прогнозируют появление комических
гидов, а в России будущее видят за специалистами,
которые будут помогать в организации полетов.
5. Лингвист цифровой информации. Задача
таких сотрудников в переводе роботизированной
информации на понятный человеку язык.
6. Реконструкторы. Основная цель таких сотрудников работа с архитектурными, монументальными и другими историческими объектами и под-
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держка их внешнего вида.
7. Проектировщик 3D-печати. Уже сейчас печатают стройматериалы и отдельные элементы. В
ближайшем будущем таким образом будут воспроизводить целые сооружения.
8. Инженер бытовых роботов. Представители
этой профессии уже востребованы, но часть домашних забот еще не передана роботам. Поэтому
направление перспективно, специалисты в этой области обязательно найдут работу.
9. Разработчик личной стратегии. Специалист
такой профессии поможет составить план карьерного роста и способы для его реализации.
10. Тренер по майнд или брейн-фитнесу. Его
задача создать стратегию развития личных когнитивных функций подопечного. Все выкладки делают исходя из особенностей психотипа и целей заказчика.
По мнению экспертов в образовании и других
сферах, включая бизнес, сегодня обычному человеку необходимо иметь ряд специальных навыков
и компетенций, помогающих найти свое место в
меняющейся реальности. Образовательная революция последних лет (появление онлайн-курсов и образовательных платформ) также сыграла свою роль
в этой дискуссии. С середины 2000-х гг. на разных
уровнях активно обсуждается концепция „навыков
XXI века” (21st Century Learning Skills), которая поможет реализовать свои жизненные цели, построить карьеру и эффективно реагировать на новые
вызовы.
Обобщить базовые навыки XXI века можно следующим образом:
– Концентрация и управление вниманием;
– Эмоциональная грамотность;
– Цифровая грамотность;
– Творческая креативность;
– Экологическое мышление;
– Кросскультурность;
– Способность к (само)обучению.
Геополитические, демографические и технологические тренды создают новую реальность для
рынка труда. Работники все чаще оказываются в
условиях неопределенности. Вертикальная иерархия становится бесполезной, горизонтальные взаимосвязи усложняются, усиливается значимость
коммерциализации идей и разработок. Для каждого
участника рынка труда расширяется зона ответственности – за результат, за себя, за команду. Все
большее проникновение алгоритмов и компьютерных решений будет вести к переориентации потреб-

ностей рынка труда на «человеческое в человеке»:
творческое начало, культурные аспекты, индивидуальные и коллективные ценности, а также универсальные «компетенции XXI века», которые не
смогут компенсировать цифровые технологии. Перечни подобных компетенций предлагаются в последние годы многими исследованиями и включают
схожий перечень навыков, необходимых для функционирования в новом контексте: нацеленность на
саморазвитие, организованность, навыки принятия
решений и достижения результатов, решение нестандартных задач, предпринимательские навыки,
адаптивность, навыки коммуникации, межличностные и межкультурные компетенции, эмоциональный интеллект, цифровые навыки и другие. Та или
иная компетенция может считаться универсальной,
если она требуется широкому кругу людей вне зависимости от сферы деятельности и профессии.
Например, предпринимательские компетенции, по
оценкам Global Education Futures, к 2025 году будут
необходимы минимум 30% населения в трудоспособном возрасте в связи с распространением тренда самозанятости и расширения индивидуальных
зон ответственности в рамках наемного труда. На
базе консенсус-мнения экспертов сформирована
Целевая модель универсальных компетенций 2025.
Развитие универсальных компетенций Целевой модели 2025 закладывает основу для конкурентоспособности стран, организаций и отдельных людей
в экономике знаний. Страны верхней траектории
развития сегодня закладывают фундамент для ее
формирования, выстраивая связи между потребностями бизнеса, государственными приоритетами и
системой образования.
Новые рабочие места будут возникать внутри
всех секторов экономики в тех видах деятельности, где требуется персонализированный подход к
производству продукта или оказанию услуги, где
задачи относятся к высшим когнитивным уровням
(способности анализировать, синтезировать, выносить самостоятельные суждения, создавать новое)
или требуют эмоциональной вовлеченности. Рассмотрим ряд новых сфер занятости, в которых с
наибольшей вероятностью в обозримом будущем
возникнет пространство для человеческой деятельности.
– Креативная экономика – подразумевает, что
основной фактор производства – это человеческое
воображение и способность создавать нечто новое
– музыку, видео, сценарии, сюжет для игры.
– Киберэкономика – индустрия, основанная на
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создании ценностей внутри цифрового мира – например, киберспорт, видеоблогинг, оказание услуг
в массовых онлайн-играх.
– Человекоориентированные сервисы – в ответ на рост роботизации, цифровизации и перехода
значимой части общения в виртуальную среду усиливается потребность в человеческом контакте, во
взаимодействии с человеком.
– Новый технологический сектор – новые
виды рабочей деятельности возникают в сфере внедрения и обслуживания новых технологий. Речь
идет о работе в новой медицине, робототехнике,
биотехнологиях, нейротехнологиях и работах по
обучению систем искусственного интеллекта.
– Экологическая сфера – постепенное внедрение ценности экологичности в производство и в
городскую среду создает новые возможности для
трудоустройства.
Подобное разделение достаточно условно, так
как некоторые виды работ возникают на пересечении нескольких сфер. Все эти секторы в той или
иной степени используют новые технологии или
предполагают творческий подход к решению задач.
Наряду с этими процессами происходит изменение отношений с «миром профессий». Если
в 20 веке жизненный цикл технологий был равен
жизни нескольких поколений людей, то в 21 веке
жизнь человека включает несколько технологических циклов. Похожие изменения происходят и в
профессионально-личностных траекториях: в прошлом веке часто встречались «профессиональные
династии», тогда как в наше время все чаще человек осваивает несколько карьер в течение своей
жизни.
Глобальные изменения в отношении к работе и
образу жизни означают растущий спрос на новые
индивидуальные и коллективные компетенции. В
сложном обществе исчезают универсальные знания
и способы действия, и гораздо важнее конкретных
компетенций становятся метакомпетенции – такие
как творческие способности, умение договариваться и сотрудничать, эмпатия и др.
„Компетенции будущего” (или „компетенции
XXI века”) направлены на удовлетворение необходимости изменить экономические и общественные
системы. Осваивая „компетенции будущего”, мы
можем стать более сложными людьми и сообществами, которые способны жить в новом сложном
обществе. Более того, развитие общества и экономики в направлении большей сложности будет про-
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исходить быстрее и окажется тем более устойчивым, чем больший процент населения в массовом
порядке сможет освоить эти компетенции будущего. Однако на сегодняшний день существует разрыв
между традиционными системами образования и
процессом обучения, который необходим для освоения „навыков будущего”.
В современной управленческой теории навыки
принято разделять на «мягкие» и «жесткие» (hard
skills и soft skills). Под жесткими навыками понимают способность работать с техникой и выполнять
конкретную работу, результат которой проверяем и
измеряем. К мягким навыкам относятся навыки,
проявление которых сложно отследить, проверить
и наглядно продемонстрировать, например, управление временем и способность эффективно взаимодействовать с людьми. Для организации обучения с
учётом изменений, происходящих в XXI веке, используется четырехслойная модель навыков, которая будет включает в себя следующие уровни:
(1) контекстные/узкоспециальные – это навыки, которые развиваются и применяются в конкретном контексте;
(2) кроссконтекстные навыки – навыки, которые могут быть применимы в более широких сферах социальной или личной деятельности;
(3) метанавыки – это прежде всего различные
режимы управления объектами в нашем разуме
или в физическом мире, близкие к тому, что Говард
Гарднер (американский психолог 20 века) называл
«множественными интеллектами» или „модальностями интеллекта”;
(4) наконец, на самом глубинном уровне находятся „экзистенциальные навыки”, которые могут быть универсально применимы на протяжении
всей жизни и в различных жизненных контекстах
личности. Они включают способность ставить
цели и достигать их (сила воли), самосознание/
способность к саморефлексии (осознанность, метапознание), способность учиться/разучиваться/
переучиваться (саморазвитие).

В качестве направления для улучшения
образовательной системы крайне важно при-

вивать детям навыки проектного подхода, развивать их адаптивные возможности. При этом необходимо оказывать поддержку не только учащимся с
высокой мотивацией, но и отстающим, так как при
серьезном внимании со стороны педагогов, психологов они имеют все шансы стать успешными. В
связи с этим все большее значение приобретает
персонифицированный подход к обучению.
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Сейчас мир меняется настолько стремительно,
что сложно заранее предугадать, какими навыками
должны будут обладать выпускники средней школы через 11 лет. Поэтому на первый план выходит
необходимость поддерживать активность ребенка,
развивать в нем интерес к познанию и способность
легко адаптироваться к изменениям. Большую роль
при этом играют вариативность и персонификация образования. И, как показывают исследования,
российские преподаватели осознают значение этих
принципов, в частности, при выборе учебных программ, а также учебно-методических материалов,
которые мы разрабатываем для школ.
Требует изменения и система оценки знаний
учащихся. Новые оценочные системы должны отражать не только результат обучения, но и мотивацию школьника, должны показывать уникальность
каждого ребенка и побуждать его к дальнейшему
развитию – вот что, по мнению участников Саммита
Global Education Leaders Partnership (GELP), нужно
учитывать педагогам, руководителям учебных заведений и регуляторам системы образования.
Также при трансформации системы образования
нужно дать больше права голоса учащимся, больше
возможностей для выбора, больше ответственности
в классе, в школе, в обществе. Новое образование
будет гораздо более разветвленным, формирующим ученическую самостоятельность. Что касается роли государства, то одна из главных его задач
связана с переходом к так называемому сложному
управлению системой, где государство играет ведущую роль – задает стандарты, оценивает качество
системы, и вместе с тем поддерживает распределенное партнерство с бизнесом, инвесторами, родительскими и городскими сообществами, которые
зачастую могут начать внедрение необходимых
улучшений быстрей, чем государство.
Ключевые изменения должны коснуться и длительности и интенсивности образования в жизни
человека:
– Невозможно подготовиться к жизни в условиях возрастающей неопределенности, поэтому образование должно происходить не в начале, а на протяжении всей жизни;
– Если образование длится всю жизнь, только
сам учащийся может определять направления своего роста, поэтому критично «учиться учиться»;
– Образование – это не только профессиональная подготовка, оно должно включать все сферы
жизни;
– Образование учитывает растущую продолжи-

тельность жизни („третий возраст”);
Качество самого процесса научения и связанные
с ним переживания (радость, любовь, доверие, принятие) должны вновь стать в центр образования;
– Интеграция образования и управления здоровьем.
Индустриальная образовательная система состояла из отдельных закрытых элементов (школа,
техникум, университет и так далее), которые минимальным образом были связаны друг с другом,
но при этом предлагали стандартизированную образовательную программу. Сейчас образование
трансформируется в связную экосистему, в которой будут сосуществовать разнообразные образовательные элементы, от крупных хабов до маленьких
центров. Она также может включать онлайн-курсы
и форумы, мобильные приложения и устройства,
приложения дополненной реальности, массовые
игры и множество других образовательных форматов. Новая экосистема будет возникать эволюционно, не уничтожая существующую, а вырастая
из нее, предлагая существующим институтам
новые роли и „экологические ниши”.
Школы, колледжи и университеты имеют хороший потенциал стать новыми образовательными
хабами, вокруг которых строится экосистема.
– У них уже есть специализированные пространства, подходящие для широкого набора индивидуальных и коллективных образовательных
активностей, а также специальное образовательное
оборудование.
– Они уже являются местом встречи различных сообществ, групп и индивидов, обладают богатством знаний и навыков.
– Они общественно признаны как «безопасная
гавань» или контейнеры, в которых могут проходить различные типы образовательных и социальных экспериментов.
Помимо школ и университетов, которые постепенно эволюционируют до «центральных узлов»,
помогающих в навигации по индивидуальному образовательному маршруту и предлагающих среду
для коллективного обучения, можно выделить три
сферы, которые станут неотъемлемой частью образовательной экосистемы:
– глобальные (онлайн) образовательные
платформы, которые станут основными поставщиками знания и контента;
– городские образовательные форматы, которые будут предлагать разные образовательные
услуги, поддерживающие участников непрерывно-
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го образования;
– сообщества практики, которые будут построены вокруг групп мастеров и станут опираться на
человеческое взаимодействие, сотворчество, передачу опыта и технологий.
На протяжении веков „индустриального” образования роль оценки или определения образовательного „успеха” заключалась, в первую очередь,
в разделении «талантливых» учащихся от „недостаточно талантливых”, не удовлетворяющих критериям „интеллектуально-управленческой элиты”.
Вероятно, пока структура общества остается иерархической, эта роль оценки будет сохраняться.
Однако при этом мы знаем, что зачастую несистемные с точки зрения классических образовательных
систем учащиеся становятся лидерами в жизни и
обществе: например, такие кумиры современного
общества как Билл Гейтс, Стив Джобс или Марк
Цукерберг не получили высшего образования,
но считаются одними из самых успешных людей
эпохи. Очевидно, что системы оценки, сформированные на основе представлений прошлого, могут
быть не самым удобным инструментом, чтобы готовить людей к будущему.
Конечно, оценка знаний и когнитивных способностей (таких как чтение, письмо, арифметика, запоминание фактов и дат, решение задач с использованием шаблонов) остается наиболее ясным и
простым способом определения образовательного
результата, и она наилучшим образом подходит для
различного стандартизированного и автоматизированного тестирования. Но многие из востребованных компетенций 21 века сложно или вовсе невозможно оценить с помощью традиционных методов
тестирования: например, социальный и эмоциональный интеллект, креативность, способность к
кооперации и совместному творчеству и т.д. Чтобы
создать внутри системы стремление формировать
данные компетенции, необходимо разработать системы их оценки с помощью новых динамичных
решений, а также новые методы фиксации результатов. Крайне важно переходить к формирующим
системам оценивания, конструктивно влияющим
на жизнь людей (особенно молодых), чтобы оценка
воспринималась ими как ценная и обнадеживающая
обратная связь. Оценки образовательных результатов должны развивать лучшие качества учащегося
и помогать ему продвигаться к собственным целям.
Важнее всего оценивать людей способами, которые не уничтожают любопытство, творчество и сотрудничество, а позволяют людям учиться на своих
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ошибках.
Итак, необходимо создавать новую систему индикаторов образовательного успеха, соответствующую потребностям 21 века. Нужно переопределить
связь между оценками человека и его способностями, чтобы она отвечала глубинным ценностям и
стремлению к самореализации в жизни, контекстам
жизни человека, а также потребностям общества и
всей планеты.
В целях определения перспективных задач и
передовых решений для обеспечения национальной безопасности, высокого качества жизни людей,
развития отраслей нового технологического уклада
в России реализуется Национальная технологическая инициатива. НТИ – это объединение представителей бизнеса и экспертных сообществ для развития в России перспективных технологических
рынков и отраслей, которые могут стать основой
мировой экономики. НТИ изначально строится как
широкое коалиционное действие, предполагающее
формирование проектных групп из технологических предпринимателей, представителей ведущих
университетов и исследовательских центров, крупных деловых объединений России, институтов развития, экспертных и профессиональных сообществ,
а также заинтересованных органов исполнительной
власти.
НТИ работает над развитием в России новых
рынков (Аэронет, Автонет, Маринет, Нейронет,
Хелснет, Фуднет и др.), основанных на прорывных
технологиях, к развитию которых можно привлечь
минимально-достаточную плотность талантов, для
развития которых ориентируются или создаются
инструменты поддержки, работающие в сервисной
модели.
– Рынки и ставки: приоритетные для НТИ рынки, сгруппированные по условной капиталоемкости
– необходимости ресурсной поддержки со стороны государства исходя из специфики экономикотехнологического уклада;
– Технологии и барьеры: ключевые научнотехнические направления, которые оказывают наиболее существенное влияние на развитие рынков
НТИ;
– Таланты и предприниматели: ключевые инструменты работы с талантами;
– Сервисы и сообщества: базовый пакет инструментов поддержки, от инструментов транслирования смыслов до инструментов инвестиционной поддержи.
Важна стратегия сквозных инициатив с упором
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и на региональное развитие. Региональный стандарт НТИ – это набор методических рекомендаций,
которые призваны упорядочить работу органов власти и предпринимательских сообществ в регионах
по сбору и апробации проектов НТИ.
В методических рекомендациях выделены пять
ключевых направлений работы по развитию НТИ
на региональном уровне: поток проектов, стимулирование спроса на продукты НТИ, выявление лидеров предпринимательского сообщества, создание
сервисов для бизнеса, работа с талантами. Также
описаны основные принципы формирования региональных «дорожных карт» НТИ – то есть пошаговых планов мероприятий, которые будет осуществлять регион совместно с РВК и Платформой НТИ.
Важное место в региональном стандарте занимает
описание лучших образовательных и исследовательских практик, которые уже используются наиболее активными субъектами РФ.
В настоящее время университеты и школы активно подключается к реализации проектов НТИ в
рамках своей деятельности.
Современные тренды влияют в том числе и на
формирование рынка труда, предполагается создание и продвижение сервисов, связанных:
– с решениями для бизнеса по вопросам поиска, подбора, оценки, профессиональной ротации
кадров,
– сервисами для профессиональной реализации
каждого гражданина на рынке труда,
– решений, нацеленных на системное совершенствование инфраструктуры рынка труда и систем
управления на рынке труда.
Скорость технологического развития и изменения демографической ситуации кардинальным
образом повлияли на рынок труда и требования к
навыкам и скорости их освоения. Линейный процесс получения образования уже не способен
удовлетворить потребности. Новые технологии
появляются так часто, что к моменту получения
диплома приобретенные в процессе обучения компетенции и знания специалистов уже устаревают. В
этих условиях становится очевидной потребность
в изменении парадигмы рынка труда – переходе от
подготовки кадров под задачи текущей экономики
к развитию человеческого капитала под задачи экономики будущего.
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Аннотация. За последнее десятилетие увеличилась антропогенная нагрузка на окружающую среду Черноморского региона. Экологические риски
влияют не только на экосистему Черного моря, но
и на благополучие населения. В Черноморском регионе функционирует Организация Черноморского
экономического сотрудничества (ОЧЭС), которая
способна противостоять текущим глобальным вызовам для сохранения природного потенциала и
обеспечения экологической безопасности. Сотрудничество между странами ОЧЭС должно способствовать устойчивому развитию региона и решению глобальных экологических проблем региона.
Черное море играет ключевую роль в устойчивом развитии региона. Экосистема моря обладает
богатыми природными ресурсами, особенными гидрологическими и экологическими характеристиками, уязвима к воздействию внешних факторов.
Серьезной проблемой в Черноморском регионе является изменение климата, влияющее на состояние
окружающей среды и благополучие населения. На
сегодняшний день в акватории Черного моря наблюдается более интенсивная изменчивость погоды, проявляющаяся в локальных циклонах. Из-за
климатических процессов происходит поднятие
донных загрязнений и, вследствие этого, ухудшение биохимических показателей морской воды.

Ведущую роль по обеспечению стабильности и устойчивости Черноморского региона
выступает Организация Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Основным
приоритетом ОЧЭС в области охраны окружающей среды является поддержание развития
регионального экологического сотрудничества
между странами-участницами. В экологической повестке на первом месте стоит сохра42

нение экосистемы Черного моря. Общая морская повестка дня для Черного моря (Common
Maritime Agenda for the Black Sea) направлена
на поддержание регионального сотрудничества
между странами ОЧЭС для развития «голубой»
экономики. В данном документе содержатся
следующие направления: здоровые морские
экосистемы; инновационная «голубая» экономика; инвестиции и т.д. [1].
В рамках Парижского соглашения каждая страна, с учетом национальных особенностей, может
формировать свои цели и обязательства самостоятельно, а также пересматривать значения показателей в сторону увеличения. Большинство стран
ОЧЭС, включая Россию, зафиксировали абсолютные цели (в процентах к базовому году), Северная
Македония и Грузия сформулировало свои обязательства по снижению парниковых газов относительно инерционного сценария (сценарные цели)
(рисунок 1). В ноябре 2021 года Турция приняла
законопроект о ратификации Парижского соглашения по климату, в дальнейшем цели соглашения будут пересмотрены.

Рисунок 1 – Формулировки целей и обязательств в рамках парижского соглашения среди стран ОЧЭС [2]
По данным Climate Action Tracker, «при реализации всех заявленных по состоянию на ноябрь 2020
г. национальных мер потепление к концу века составит 2,9°С (против 3,6°С в 2015 году)» [2]. Среди
стран ОЧЭС преобладают цели, соответствующие
потеплению более чем на 4°С и на 3°С – «критически недостаточная» и «недостаточная» для достижения целей Парижского соглашения (рисунок 2).
Не смотря на недостаточную «амбициозность»
климатической политики в каждой стране ОЧЭС,
страны-участницы применяют энергоэффективные
технологии, реализуют более чистое производство,
используют возобновляемые источники энергии
для сокращения выбросов парниковых газов.
В рамках экологической повестки во многих
странах правительства разрабатывают законопроекты по отказу использования традиционных энергоресурсов. В 2017 году создан «Альянс против
угля» (Powering Past Coal Alliance), объединяющий
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Рисунок 2 – Оценка соответствия климатических
целей стран ОЧЭС целям Парижского соглашения,
% [2]
41 страну, 41 регион и 55 компаний [3]. Среди стран
ОЧЭС в Альянс входят Албания, Греция и Северная Македония. Например, Греция планирует поэтапно отказаться от угольной электрогенерации к
2025 году, тем самым сократив изначальный срок –
к 2028 году. Крупнейшие греческие энергетические
компании переходят на ископаемый газ. Активный отказ от углеродных ресурсов повышает роль
стран-участниц ОЧЭС в создании низкоуглеродной
экономики. Основной причиной резкого отказа выступает «Зеленая» повестка ЕС.
Задача ОЧЭС заключается в предотвращении
существующих и возможных опасностей для экологической обстановки в Черноморском регионе
(рисунок 3).

Рисунок 3 – Цепочка управления экологическими
рисками
Оптимальный вариант – устранять риски до этапа смягчения, предотвращать у источника риска.
Любые экологические риски должны быть идентифицированы и сведены к минимуму с возможным
возмещением убытков пострадавшим сторонам.
Оценка должна проводиться с точки зрения рисков
для здоровья и окружающей среды. Для смягчения негативных последствий применяются любые
средства, в т.ч. финансовая поддержка со стороны
специализированных структур ОЧЭС. Контроль
включает в себя решение выявленных экологических проблем и постоянный мониторинг за окружающей обстановкой в Черноморском регионе.
Согласно Международной конвенции о защите
Черного моря, подписанная в 1992 году странами –
Болгария, Грузия, Россия, Румыния, Турция и Укра-

ина, «в целях достижения прогресса в деле защиты
морской среды Черного моря и сохранения его живых ресурсов, учитывая важное экономическое и
социальное значение и целебные свойства морской
среды Черного моря, будучи убеждены в том, что
природные богатства и условия для отдыха на Черном море можно сохранить прежде всего общими
усилиями причерноморских стран…» [4].
Финансовые учреждения играют значимую роль
в решении экологических проблем, обеспечивая
финансирование по смягчению последствий изменения климата и адаптации к низкоуглеродной экономике. Среди финансовых структур в Черноморском регионе особую роль играет Черноморский
банк торговли и развития (ЧБТР), учрежденный
странами-участниками ОЧЭС. В своей стратегии
ЧБТР обязуется взять на себя меры по предотвращению и снижению экологических рисков [5]. Банк
берет на себя обязательства по охране окружающей
среды и мониторингу всех операций, которые соизмеримы с их потенциальными рисками. ЧБТР обязуется раскрывать информацию об экологических
показателях своей деятельности и требовать от
своих клиентов вести открытый диалог с другими
участниками ОЧЭС.
Экологическая оценка финансируемых операций ЧБТР представлена по следующим вопросам:
- контроль над окружающей средой, выявление
экологических рисков от воздействия коммерческой и инвестиционной деятельности клиента и
управление им;
- меры по предотвращению и уменьшению уровня воздействия на окружающую среду, эффективное использование ресурсов;
- влияние на экосистему, в т.ч. на биоразнообразие и устойчивое использование природных ресурсов, механизмы смягчения воздействия;
- защита культурного наследия и т.д. [5].
В 2021 году ЧБТР представил свою новую долгосрочную стратегию в области климата. «Зеленая»
повестка в Черноморском регионе направлена на
повышение заинтересованности стран-участников
в формировании «зеленого» профиля операций с
учетом перехода к «зеленой» экономике в регионе.
В будущем ЧБТР планирует полностью отказаться от финансирования существующих или новых
горнодобывающих предприятий, но исключением
являются предприятия, реализующие проекты с
учетом улучшения показателей окружающей среды
[6].
Сегодня возрос спрос на финансирование охраны окружающей среды в Черноморском регионе.
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Как отмечет ЧБТР, «экологическое финансирование
демонстрирует большие перспективы в области сотрудничества, передачи и распределения рисков, а
также привлечения нового финансирования из-за
быстрого роста так называемого класса «зеленых
инвесторов», который активно ищет новые активы,
в которые можно было бы вложить средства» [7].
ЧБТР активно внедряет принципы ESG. В 2021 году
ЧБТР запустил первый выпуск облигаций ESG на
сумму 85 млн США [8]. Задача ЧБТР заключается
в оказании поддержки странам в преодолении последствий изменения климата и экологических рисков. Все это будет способствовать поиску новых
источников финансирования зеленых проектов.
ОЧЭС активно сотрудничает с международными финансовыми организациями. В рамках Общей
морской повестки дня для Черного моря (Common
Maritime Agenda for the Black Sea) Всемирный банк
участвует в инвестировании «голубой» экономики Черноморского региона. Программа «Голубое
море» (BBSEA) направлена на сокращение загрязнения в Черном море. В качестве инструментов
используются региональная аналитическая работа
(диагностика загрязнения и обобщение результатов в региональном отчете) и грант в размере 6,4
млн. долл. США. Однако программа будет осуществляться только в четырех странах, отвечающих критериям гранта – Грузия, Молдова, Турция
и Украина [9].
На примере возобновляемой энергии повысится
конкурентоспособность стран ОЧЭС на глобальном рынке «зеленой» энергетики. Среди ключевых
игроков ОЧЭС выступает Россия. Правительство
РФ поставило цели по обеспечению к 2035 году
6% в потреблении за счет ВИЭ, по сравнению с
текущим показателем 0,5%. Перспективным направлением является ветроэнергетика. Уже сейчас
в России совокупная мощность ветряков оценивается в 1,4 гигаватта [10]. На юге России действуют
пять ветроэнергетических станций общей установленной мощностью 660 мегаватт. В 2021 году Ростовская область стала лидером ветроэнергетики и
самым активным регионом по вводу объемов мощностей ВИЭ в первом комплексном инвестиционном региональном рейтинге в области ВИЭ. Таким
образом, согласно новой стратегии низкоуглеродного развития РФ, «к 2050 году выбросы парниковых
газов должны быть снижены на 79%, а достижение
полной углеродной нейтральности запланировано
к 2060 году» [10].
На базе ОЧЭС возможно добиться краткосрочных и долгосрочных результатов по сниже-
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нию вредного воздействия на окружающую среду,
при этом обеспечивая благополучие населения в
странах-участницах. Целью стратегического развития ОЧЭС по предотвращению изменения климата является существенное укрепление взаимного
сотрудничества между участниками, чтобы эффективно принимать меры по преодолению экологических последствий и согласованно вырабатывать
климатическую повестку в Черноморском регионе.
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ИЗВЕСТИЕ ОТ ХV ВЕК
ЗА ЗАЩИТНАТА ПРЕГРАДА
НА ИЗТОЧНИЯ БРЯГ
В АНХИАЛО
Милчо Скумов

Д

обивът на морска сол е традиционен поминък за Поморие (Сн. 1). Най-старите известни документи за солници в Анхиало и за търговска
дейност със сол са от XIV в.1 През XVIII век пътят за Анхиало се е наричал „тузлу йолу” (път на
солта).2 В различни публикации от края на XIX и
началото на XX век се споменава, че солниците в
града са от незапомнени времена. Всички описания
на Анхиало след Освобождението не пропускат да
отбележат наличието на солници и солодобив като
важен отрасъл на местната икономика.3

Сн. 2. Карта на Анхиало от 1911 г. Централен държавен архив, ф. 1001К, а.е. 505, л. 5.
Сн. 1. Солниците в Поморие. Снимка: Петър Калъчев. Архив: Музей на солта.
Освен необходимите за всички морски солници
благоприятни природо-географски условия солниците в Поморие се нуждаят от защита при силни
морски бури и последвалите наводнения. Отделени
от морето с тясна пясъчна ивица (Сн. 2), солниците са застрашени от опустошителни наводнения и
разрушения. Огромните вълни, причинени от продължителни североизточни ветрове, навлизат в езерото и солниците, засипват ги с пясък, разрушават
1. Гюзелев, В., П. Петров, Христоматия по история на
България, т. 2. С., 1978, с. 265, 266, 294.
2. Ризов, Б. Солниците при гр. Поморие. В: Географски
преглед, кн. 4 – 5, с. 20.
3. Иречек, К. Пътуване по България, София, 1974, с.
852; Страшимиров, А. Съчинения, т. 7. 1963, София, с.
283 – 294; Марица (Пловдив), бр. 389 от 25 май 1882 г.

басейните, каналите, съоръженията за прехвърляне
на солената вода, размиват и унищожават събраната на купчини сол. Големи са пораженията на къщите и покритите имоти на гражданите, вълните
системно разрушават брега и отнемат значителни
части от сушата. Особена опасност са продължителните три и повече дни североизточни ветрове,
които предизвикват образуване на големи вълни
до 7–8 бала.4 Такива мощни бури са известни като
„провеза” (Сн. 3).
За укрепване на морския бряг и защита от наводнения до Освобождението в района на Поморие
са използвани прегради, разположени надлъжно на
морския бряг: дървени и дървено-каменни стени,
каменни диги и зидове. На пясъчната ивица между
солниците и морето е изградена дървено-каменна
преградна стена. Известна като „сет” (сѣть), стената е описана в множество документи като най-ста4. Интегриран план за управление на защитена зона
„Поморийско езеро“, София, 2009 г., с. 27
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Сн. 3. Морска буря (провеза) в Поморие. 8 февруари
2012 г. Снимка: Георги Димитров.
рото съоръжение за противодействие на морската
стихия, изградено по време на османското владичество.5 През 1675 г. съществуването на преградата
е точно документирано: морска буря е разрушила
„загражденията на солниците” откъм града и солта
е унищожена.6 В преписка от 1710–1712 г. (Сн. 4)
пише, че солниците и град Анхиало „открай време
са били укрепявани откъм изток със защитни стени,
подлежащи на ежегодно поддържане и поправки”.7
Съоръженията на морския бряг в Поморие, изградени за защита от наводнения, включително стената
„Сетя”, са представени на научната конференция
„Морето – граница или врата” през 2011 г.8 Повод за
настоящото съобщение е публикуваният през 1985
г. текст на френски портолан от ХV век, в който е
дадено описание на Анхиало и неговото пристанище и сравнението му със снимки от началото на ХХ
век, което позволява да се предложи ново датиране
на защитната преграда на източния морски бряг в
Анхиало. Допълнително са показани и резултатите
от нови наблюдения и измервания на терен.
5. Доклад за общото състояние на Бургаски окръг през
1889 – 1890 г., Бургас, 1890 г., с. 50; Юркевич, М. В.
Двадцатилетные итоги Княжества Болгарии. 1904, с.
158; Иванов, С. Анхиалско езеро. Морска библиотека,
Варна, 1922, бр. 2, с. 17; Протокол № 50/7 декември 1931
г. на Анхиалския градски общински съвет, ДА – Бургас,
ф. 212К, оп. 1, а.е. 21, л. 1 сл.
6. Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”,
Ор. отд., ф. 140, а.е. 1; Преводът на този и следващите
цитирани османотурски документи са на доц. д-р Стефан Андреев.
7. Пак там, Бр. 1/1, л. 1 – 6.
8. Скумов, М. Укрепителната преграда „Сетя“ на източния бряг в Анхиало/Поморие. Доклади от научната конференция „Морето – граница или врата“, Бургас, декември 2011 г., с. 19 – 23.
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Сн. 4. Лист от преписката от 1710 – 1712 г. Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“,
Ориенталски отдел, Бр 1/1, л. 3.
Преградата представлява дървено-каменна конструкция, за изграждането на която са използвани
„колове, греди, камъни и храсти” (Сн. 5). Числени

Сн. 5. Напречно сечение на защитната преграда.
Фрагмент от скица на анхиалските солници. 5
януари 1890 г. Архив на БАН, ф. 165К (Карел Шкорпил), а.е. 791.
данни за размерите на защитното съоръжение се
намират в скица на Карел Шкорпил от 1890 г.9 Това
са два реда плътно наредени един до друг колове с
дължина 3,87 м, забити в пясъчния бряг с височина
над повърхността на земята 2,60 м. Разстоянието
между редовете е 1,50 м. В горния край коловете са
укрепени с греди, заковани по дължина и напречно по широчина на стената. Такъв тип укрепващи
9. Архив на БАН, ф. 165к (К. Шкорпил), а.е. 791.
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греди се наричат разпънки (напречна греда, напречник) или обтяжки (обтегачи). Те придават устойчивост на градежа в надлъжно и в напречно направление. Пространството между двата реда колове е
запълнено с камъни, нахвърлени (Сн. 6) или в някаква степен наредени (Сн. 7) върху пясъка. Освен
тези материали при строежа на защитната стена са
използвани и храсти. Наредени между камъните, те

Сн. 8. Остатъци от колове на защитната стена,
експонирани в Музея на солта. Снимка: Милчо Скумов.

Сн. 6. Остатъци от защитната стена. Нахвърлени камъни между двата реда колове и извън тях.
27 януари 2012 г. Снимка: Милчо Скумов.

Сн. 7. Остатъци от защитната стена. Наредени камъни между двата реда колове. 25 февруари
2012 г. Снимка: Милчо Скумов.
служат като свързващ елемент за по-голяма здравина на съоръжението. Подобна система за укрепване
се прилага и на други застрашени места от морския
бряг до началото на 20 век.10
Измервания на място и експонираните в Музея
на солта в Поморие остатъци от дървените колове
на защитната преграда (Сн. 8) потвърждават основните параметри, описани в историческите докумен10. Архив на БАН, ф. 165к (Карел Шкорпил), а.е. 791.

ти. Редуват се по-дебели колове със среден диаметър 26 см и по-тънки – 13 см, като на всеки 8 тънки
има един от дебелите. Долната част е намазана със
смола, вероятно катран, според описанията от документите.
Възможност за ново датиране на защитната преграда дава публикуването на френски портолан,
съставен вероятно между 1464 и 1475 г., в който е
дадено описание на морския път от Цариград до
Калиакра с описание на Анхиало и неговото пристанище. Сравнението на този текст и неговото тълкуване от авторката със снимки от началото на миналия век позволява да се предложи ново датиране
на защитната преграда на източния морски бряг до
Анхиало.11
В описанието за Анхиало документът съдържа следния текст: „И като си при Анхиало и стигнеш до носа, който от изток изглежда като ограда,
след това ще го видиш (пристанището, б.м.) близо
до Анхиало”. Едно от предположенията на Е. Тодорова за използваната в оригинала дума pronys е
от старофренското prone със значение „решетка,
ограда” – дървена ограда от набити в морето колове, сигнализиращи за опасните за мореплавателите
плитчини.
В действителност това, което е било наблюдавано от морето откъм изток, е изглеждало като ограда, но е било защитната преграда на източния бряг.
Една снимка с надпис на гърба от 30-те години на
11. Протоколи № 57/27 септември 1897 г. на Анхиалския
градски общински съвет, ДА – Бургас, ф. 212К, оп. 1,
а.е. 1, л. 38 – 39; № 37 от 14 юли 1906 г., ДА – Бургас, ф.
212К, оп. 1, а.е. 3, л. 23 – 30.
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Сн. 9. Изглед към стената от запад (фрагмент). Без дата. Снимка: Петър Калъчев. Архив на Община
Поморие.
ХХ в. показва стената, гледана от запад, която наистина изглежда като ограда (Сн. 9). Изводът е, че описанието във френския портолан от периода между 1464 и 1475 г. е най-старото засега известие за
съществуване на защитната преграда на източния
бряг на Анхиало, с около 200 години преди известното досега.
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БЪЛГАРСКИТЕ МОРСКИ
ФАРОВЕ – ТУРИСТИЧЕСКИ
ОБЕКТИ И ЧАСТ ОТ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО
НАСЛЕДСТВО НА ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН
Б. Бенова

Р

езюме: Българските морски фарове като
елементи от историята, архитектурата и географията на Черноморието са обект на проучвания
от любители и специалисти в различни области на
науката и изкуствата. Значима част от тези съоръжения са на повече от сто години, а обликът и местоположението им често ги превръщат в популярен
обект за разглеждане и заснемане. Достъпът до
пристанищните навигационните светлини е свободен, а до тези на територията на военни зони – само
със специално разрешение. Фаровите кули са интересни елементи от ландшафта и имат потенциал и
на дестинации за екологичен туризъм по суша и по
море в рамките на ограниченията в достъпността и
видимостта им. Като част от културното наследство
на България, освен обекти в работата на краеведи
и историци, навигационните светлини по нашето
Черноморие са популярни и сред архитекти, мореплаватели и други професионални съсловия.
Abstract: Lighthouses in Bulgaria, as part of the
Black Sea’s history, architecture and geography, are
a subject of research by amateurs and specialists in
various fields of science and art. Many of these aids to
navigation are more than a hundred years old, and their
age, appearance and location often make them popular
landmarks for viewing and photography. There is free
access to the harbor navigation lights, while a special
authorization is required for those in military zones.
Light towers represent attractive scenery elements and
have a potential as destinations for eco-tourism by land
or sea, respective of their visibility and accessibility.
As part of Bulgaria’s cultural heritage, navigation
lights are not only the subject of historians’ research,
but also popular amongst architects, mariners and other
professionals.
Въведение
Настоящият доклад представя част от изследва-

ния на автора по темата за морските фарове, започнали през 2007 г. с велосипедно пътешествие по
Българскотo Черноморие с цел заснемане и описване на всички български навигационни светлини [2].
Работата на автора продължава и досега с ежегодни
фотографски проекти, пътешествия по фаровете в
различни държави, чиито резултати биват представяни с авторски публикации и интервюта в медиите, на фотоизложби, на специализирани конференции и други научни и културни събития в страната
и чужбина.
Фарове и навигационни светлини по Българското Черноморие – местоположение и факти
В наши дни българските морски фарове и навигационни съоръжения се намират под юрисдикцията на Министерството на отбраната (МО). Хидрографската служба на Военноморските сили (ВМС)
осъществява безопасността на корабоплаването
както с традиционните средства за навигационно
осигуряване – фарове, навигационни знаци, буйове
и др., така и чрез GPS [8]. Служители на ведомството дежурят на фаровете, намиращи са на територията на военни поделения на МО. Според Закона за
морските пространства, вътрешните водни пътища
и пристанищата на Република България за изграждането и поддръжката на навигационните съоръжения отговаря Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура” [4].
По протежението на Българското Черноморско
крайбрежие има няколко десетки навигационни
светлини и фарове от различно значение и интерес
[6]. Настоящият доклад проследява по-значимите
от тях от север на юг [7], започвайки с най-известния и най-стар български фар – Шабленския. Осемстенната конструкция (сн. 1) е уникална не само за
българското, но и за цялото Черноморие. Кулата на
фара е официално открита през 1856 г., а някои източници [1] я датират към 1765 г.
Фарът на нос Калиакра (сн. 2) е строен след катастрофалното земетресение от 1901 г., станало причина за срутването на първата постройка от 1866 г.
При градежа на настоящия фар са използвани камъни от стените на предшественика му.
Известната като „Летящата чиния” навигационна светлина в Каварна (сн. 4) е поставена на вълнолома през 1987 г. на мястото на предходната решетъчеста конструкция, а през септември 2018 г. е
заменена от семпла метална кула (сн. 5).
В Балчик има две навигационни светлини. Тази
на яхтклуба (сн. 7) е поставена през 1999 г. Другата,
на вълнолома (сн. 8), датираща от 1991 г., е трето
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поред съоръжение, заменило първоначалния румънски фар от 1936 г. и последвалата го през 1949 г.
българска ажурна метална конструкция.
Фарът на нос Екрене (сн. 3) бе единственият
същински фар, изграден изцяло през социализма –
между 1959 и 1961 г., когато започва да свети. Построен върху активно свлачище, още през 1970 г.
фарът е прорязан от опасна пукнатина, а през 2005
г. е спрян от експлоатация, като оптиката е съхранена в едно от поделенията на ВМС. През октомври
2012 г. при поредно активизиране на свлачището
изоставената и вече порутена сграда потъва в морето.
Кръглата каменна фарова кула на кея на резиденция „Евксиноград” (сн. 6) е издигната скоро
след изграждането на пристанището през 1910 г.
Навигационната светлина е автоматизирана, конструкцията впечатлява с архитектурни детайли, но
понастоящем е занемарена.
На 15 август 1863 г. във Варненския залив е
светнал за първи път не само най-старият фар на
нос Галата, но и пристанищният фар на Варненския нос – червена постоянна светлина, разположена в основата на бъдещия вълнолом, чийто строеж е
започнат през 1895 г. През 1903 г. в края на всеки от
трите мола са поставени и въведени в експлоатация
пристанищните фарове – три идентични метални
кули. Съоръженията на входните зелена (сн. 11) и
червена (сн. 12) светлина функционират и досега, а
през 1986 г. кулата от вълнолома (сн. 9) е заменена
с нова, два метра по-висока (сн. 10). На нос Галата съжителстват най-новият български фаров комплекс, открит през 2001 г. (сн. 14) и повредената от
свлачищата сграда на неговия предшественик (сн.
13), строен през 1912 г. Първият известен ни фар на
Галата, изграден през 1863 г. и спрян от експлоатация след пускането на неговия наследник през 1913
г., е просъществувал непокътнат до 1968 г., когато
жилищното помещение е разрушено с цел построяването на негово място на панорамен ресторант.
На 27 февруари 1998 г. най-старият фар на Галата
заедно с част от ресторанта потъва в морето при поредното от характерните за района свлачища.
Навигационната светлина при устието на р. Камчия (сн. 15), поставена върху ажурна конструкция, е
светела от 1932 до 2000 г., с пауза от 1948 до 1952 г.,
поради липса на фаропазач, а в последните години
служи само като дневен навигационен ориентир.
Кулата от дялан камък на нос Свети Атанас (сн.
16) е еднотипна с тези в Несебър и на Маслен нос,
строени по същото време. Фарът е пуснат в експло-
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атация през 1932 г. и свети до 2004 г., когато е демонтирана фаровата глава.
Фарът на нос Емине (сн. 17) е пуснат в експлоатация на 15 декември 1880 г., а през 60-те години
на миналия век е електрифициран и са построени
допълнителни жилищни помещения. Навигационното съоръжение се намира в границите на военно
поделение заедно с една от важните метеорологичните станции на БАН.
В Несебър старата фарова кула (сн. 20) е идентична с тези на нос Свети Атанас и Маслен нос,
светва за първи път през 1932 г. Издигнатата при
построяването на вълнолома през 1954 г., активна
и досега, навигационната светлина (сн. 21) е семпла решетъчеста конструкция, преместена на настоящото си местоположение след удължаването на
вълнолома през 1978 г.
Масивната каменна кула на фара на рифа пред
Поморие (сн. 19) е изградена през 1933 г. Газовата
оптика е заменена с електрическа през 60-те години, а в наши дни съоръжението е автоматизирано.
Пристанище Бургас е районът с най-голям брой
навигационни светлини по Българското Черноморие. Главният фар (сн. 23) е монтиран през 1899 г.
в края на източния мол. Кулите на зелената (сн. 22)
и червената (сн. 24) входни навигационни светлини, поставени през 1900 г., са идентични с тези на
пристанище Варна. По-малки метални стълбове и
конструкции обслужват различните зони на пристанищния комплекс – стария рибарски кей, пасажерския терминал, корабостроителницата (сн. 25), като
няколко от тях се зареждат от слънчеви панели.
В Бургаския залив се намира остров Света Анастасия, носещ името на манастира, изграден там
още през Средновековието. Първите сведения за
наличието на сигнален огън на острова датират отпреди четири века. Различни конструкции и фенери
се сменят преди модернизирането на съоръжението
и поставянето на първата оптика през 1888 г. Настоящата фарова сграда (сн. 27) е пусната в експлоатация на 13 юни 1914 г.
В пристанището на Созопол двете бетонни кули
на входните навигационни светлини (сн. 30), строени модернистично през седемдесетте години на
миналия век, дълго време бяха занемарени и не светеха. Едва с осъвременяването на марината те възвърнаха своя вид и функционалност на пристанищна сигнализация. Третата навигационна светлина в
пристанището на Созопол, известна като „мигалката” (сн. 29), датира от 1932 г. Вълнолом свързва
този фар с брега, а оптиката, поставена през 1973 г.,
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функционира и досега.
На остров Свети Иван дежурните фаропазачи
все още обитават жилищните помещения от времето на първия фар, строен през 1888 г., а настоящата
кула на навигационното съоръжение (сн. 28) датира
от 1911 г. Съседната постройка е действащият и в
наши дни наутофон (сирена за мъгла).
Първите сведения за наличие на навигационна
светлина на Маслен нос са от втората половина на
XIX век. През 1930 г. е построен фарът (сн. 31),
който работи и до днес – каменна кула, идентична с
тези в Несебър и на нос Свети Атанас. През 1937 г.
в съседство е издигната каменна постройка с бронзова камбана, изпълняваща функциите на присъстващия при други фарове наутофон.
Фарът на вълнолома в Приморско (сн. 32) е пуснат в експлоатация на 13 април 1945 г., а при електрифицирането му през 1958 г., е добавен още един
постамент, за да се увеличи височината на огъня.
Навигационна светлина, обслужваща местното корабоплаване, има и на кея на резиденция „Перла”,
северно от Приморско.
Фарът, пуснат в експлоатация на 1 ноември 1936
г. в Царево – бяла цилиндрична каменна кула с решетъчеста надстройка (сн. 33), бе разрушен и срутен в морето при силна буря през февруари 2012
г. Същата съдба сполетя и съседната навигационна
светлина, поставена през 1929 г. на скалите срещу
нос Кастро в кв. „Василико”. Чак на 26 юли 2014 г.
е пуснато в експлоатация настоящото съоръжение –
бронзова скулптура, носеща фаровата глава (сн. 34).
Нова навигационна светлина е поставена и на скалите при нос Кастро. Неочаквано за незапознатите
с лоцията на района, е наличието на навигационна
светлина във вътрешността на града, на покрива на
ведомствен почивен дом (сн. 35). Автоматична и от
значение само за местното корабоплаване, тя е поставена през 80-те години на ХХ в., а понастоящем
фаровата глава е демонтирана и вероятно ще бъде
включена като експонат в музейна сбирка.
Фарът на Ахтопол (сн. 36) е влязъл в експлоатация на 25 юли 1932 г. Четири години по-късно е
увеличена височината на огъня, за да не могат вълните да достигат и покриват оптиката с лед през зимата. Понастоящем съоръжението е автоматично, с
електрическо захранване по кабел от брега. Това е
последната, най-южна навигационна светлина по
протежението на българския черноморски бряг.
Българските морски фарове като обекти на
културен и туристически интерес – видимост и
достъп.

Голяма част от фаровите кули в България са изградени на вълнолом или на друго място, достъпно
за посещение и за заснемане отблизо. Същинските
фарове – постоянно обслужвани и обитавани, се
намират на територията на действащи военни поделения, където няма свободен достъп за цивилни.
За посещения и за заснемане на тези фарове е необходимо специално разрешение от Министерството
на отбраната, което може да се издаде на всеки български гражданин в отговор на писмено заявление
до Генералния щаб. Някои от фаровете в България
могат да се доближат, разгледат и заснемат отвън
без достъп до самото съоръжение, докато други са
разположени без видимост към тях откъм сушата
[3].
Фар Шабла е ограден така, че може да бъде разгледан и сниман, а до него е оформен парк за почивка с геометрични и скулптурни елементи. В Деня
на отворените врати, ежегодно провеждан около 18
август – Международния ден на морските фарове,
гражданите могат да посетят първия етаж от сградата, придружени от дежурния фаропазач.
На нос Калиакра съжителстват туристическа
забележителност – крепостта, и обект от стратегическо значение – военното поделение, в чиито
граници се намира фарът. Поради надморската височина видимост от морето към него има само от
голямо разстояние, а по суша гледката е ограничена
от сградите на военното поделение.
На нос Галата, в продължение на десетилетия
преди да бъде погълната от свлачището, стогодишната кула на най-стария фар е служила за склад,
вместо да бъде превърната в паметник на културата
и съхранена. Същата заплаха понастоящем грози
старата фарова сграда, видима от някогашната тераса на ресторанта, където въпреки опасността от
срутване, често се събират хора.
Пристанищните светлини на Варна са популярен
обект на заснемане. Главният фар – на вълнолома,
както и зелената входна навигационна светлина, са
достъпни за разходки. Отсрещната – червената, е
на военния кей, в зона, забранена за граждани. Предходният главен фар в наши дни е част от експозицията в двора на Военноморския музей (сн. 9).
Фарът на Евксиноград се вижда от съседния
плаж, а посещенията на територията на комплекса
са регламентирани и възможни с предварителна
уговорка с администрацията на резиденцията.
След откриването в последните години на древни артефакти в района на град Бяла кулата на някогашния фар на нос Свети Атанас вече не е на
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територията на военно поделение и представлява
туристическа атракция в зоната на археологическите разкопки. Откакто фарът не свети, оптиката му
се съхранява в музея в Бяла.
Територията на военното поделение около фара
на нос Емине е обширна и това го прави още потруднодостъпен за доближаване и заснемане. Теренът е стръмен и опасен, особено при характерните
силни поривисти ветрове. Ежегоден културен фестивал в съседното село Емона дава възможност на
повече хора да видят фара, макар и от разстояние.
В Несебър конструкциите и на двете навигационни светлини са достъпни за разглеждане и заснемане отблизо. Изграждането на новите вълнолом и
навигационна светлина прави старата фарова кула
ненужна, като и досега тя е занемарена и изоставена.
Заснемането на фара на рифа на Поморие изисква дългофокусни обективи от сушата или преодоляване с плавателно средство на разстоянието от
няколко кабелта, което го дели от брега. На постамента, до самата кула, имат право да слизат само
отговарящите за поддръжката на съоръжението.
В зоната на порт Бургас се намират голям брой
навигационни светлини, като тези на основния вълнолом са достъпни за разходка и заснемане. Разрешение за достъп до всички останали може да се
получи от пресцентъра на пристанището с предварителна заявка. Каменната колона с фарова глава в
близост до портала на пристанищния комплекс не е
действаща навигационна светлина, а „паметник” на
фар (сн. 26). Друг подобен обект е т.нар. „Кула на
фаропазача” на входа към Морската гара – служебна сграда, без светлина, но с архитектура, наподобяваща фар.
През 2001 г. остров Света Анастасия получава
статут на паметник на културата, част от който е
единственият в България островен манастир – „Света Анастасия Фармаколитрия”. Целият остров в последните години е превърнат в туристически обект,
а община Бургас организира редовен транспорт с
кораб до острова, където има пристан, ресторант,
леглова база за нощувки и се провеждат различни
културни събития. Намирайки се във военна зона,
фарът, заедно с прилежащия му терен, е отделен от
посещаемата част на острова с ограда, но остава
удобен за заснемане. На 15 август се чества празникът на острова и се провежда Ден на отворените
врати за посещение в кулата на фара под контрола
на дежурния фаропазач и служители от съседната
Военноморска база „Атия”.
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Допреди десетина години зелената и червената
входни навигационни светлини в Созопол бяха изоставени и занемарени. Понастоящем, след осъвременяването и разширяването на марината, обслужваща нарастващия брой яхти, двете кули са
боядисани и поддържани. Третата навигационна
светлина е недостъпна по суша, тъй като целият остров Свети Кирик, свързан чрез кей с града, е военна територия. Рушащата се сграда на някогашното
Рибарско училище също попада в забранената за
достъп зона. Предстои стартирането на проект, който предвижда островът и сградата да се превърнат в
център за изкуство и култура.
Остров Свети Иван може да бъде посещаван от
граждани до залез слънце. Редовен транспорт до
там няма, а туристическите корабчета, които правят
панорамни разходки пред Созопол не се отбиват на
острова, въпреки че кеят позволява приставането
на малки лодки, джетове и каяци. Фарът е достъпен
за гледка и снимки от самия остров. Доскоро в двора му дежурните развъждаха и обучаваха пощенски
гълъби, някои от които са призьори от международни състезания по ориентиране. На острова могат да
се видят останки от тракийски светилища, дървен
кръст е издигнат в памет на загинали през Втората
световна война руски войници, а в съседство е малкият остров скалà Свети Петър.
Фарът на Маслен нос съседства с базата на Института по океанология към БАН. В района има голям брой интересни обекти за разглеждане под вода
– потънали кораби с разпилените им товари, останки от крепостни стени, оръдия, много котви и други
по-дребни „съкровища”. Самият фар, навътре в територията на военното поделение, е недостъпен, но
видим от околните скални възвишения.
Фаровете на вълноломите в Приморско и Царево са достъпни за разходка и заснемане. Популярен обект за фотографиране е новата навигационна
светлина в Царево – бронзова адаптация на кариатидна женска фигура, находка от Свещарската тракийска могила. Още преди създаването ѝ, проектът
на статуята предизвиква остра полемика заради
своята (не)достоверност, (не)пристойност, цена и
ефективност като навигационно съоръжение.
Ахтополската навигационна светлина е вероятно най-фотографираният български фар. Местоположението му върху скалите в края на вълнолома го
прави недостъпен при вълнение, но при всякакви
метеорологични условия е подходящ за снимки.
Постройки, наподобяващи фарове, са популярни
в международен план в областта на туризма и хоте-
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лиерството. Те присъстват като атрактивна архитектурна форма и търсен ефект, комбиниращ символ
и естетика. Тези конструкции и сгради имат право
да излъчват само слаба, декоративна светлина, особено ако са на самия бряг, за да няма риск да подведат мореплавателите. Такива псевдофарове (faux
lighthouses), макар и малко на брой, съществуват по
Българското Черноморие, тъй като този тип фасадни решения привличат туристите и особено чужденците. Висока четвъртита конструкция с обособено
фенерно отделение и подвеждащо ярки светлини е
част от голям хотелски комплекс в Ахелой (сн. 18).
Имитации на фарове има също на Златни пясъци,
като пристройка на ресторант на Кабакум, както и
в един от големите голф курорти по северното ни
крайбрежие, кръстен с названието на навигационното съоръжение.
В XXI век, с постоянното усъвършенстване на
технологиите, част от навигационните светлини по
нашето Черноморие са изведени от експлоатация,
като често това води и до физическото им разрушаване. Възможно е същата съдба да сполети в бъдеще и много от тези, които са от значение само за
местното корабоплаване. Същинските фарове, бидейки на територията на военни поделения, вероятно и занапред ще са извън тази опасност, но и те са
застрашени както от природните стихии, така и от
човешката и административната небрежност.
Популяризиране на българските морски фарове – интердисциплинарни перспективи.
Съвременните глобални навигационни технологии все повече изместват морските фарове от
възловата роля, която са имали преди масовизирането на дигиталните комуникации през XXI век.
Напредъкът и в съпътстващи инженерни области
като автоматизация, електрическо захранване, алтернативни енергийни източници, осветление и др.
спомага за усъвършенстването и постигането на автономия на навигационните светлини [5]. В много
държави това позволява фаровете да се превърнат в
музеи, жилищните им помещения да функционират
като хотелски стаи, в самите кули да се провеждат
частни или публични събития като сватби, корпоративи, изложби, концерти. Има страни, в които
фаровете финансират поддръжката си чрез таксата
за посещение или са паметници на културата и бенефициенти на фондове за опазване на културното
наследство. Съществуват и частни фарове, чиито
собственици са длъжни да осигуряват достъп за
стопанисването на навигационното оборудване, а
могат да използват останалата част от сградата по

свое усмотрение като жилищна, търговска, леглова
или развлекателна площ.
В България подобни практики са неприложими, защото същинските фарове са на територията
на военни поделения. При все това има различни
варианти за популяризирането им като обекти на
културно-историческото наследство.
В сферата на образованието, фаровете биха могли да получат внимание като важни елементи от историята, архитектурата и техническото развитие на
страната, да бъдат включени по увлекателен начин
в обучението на началния и средния курс.
Разработването на туристически маршрути,
включващи интересните за разглеждане и заснемане фарове, би позволило повече хора да се запознаят с тези елементи от морската ни история. Това
също би поощрило екологичния и по специално
велосипедния туризъм, особено ако се оформи специализирана „фарова” велоалея. На общинско ниво
занемарените фарови конструкции биха могли да
се ремонтират и вплетат в архитектурния облик на
локациите, да се превърнат в популярно място за
снимки, запазена марка и реклама на селищата, където се намират.
Информационни ресурси: физически – в непосредствена близост до всеки фар, както и интерактивни онлайн-приложения, биха породили интерес
у хората, които не са запознати с фаровете, а също
така биха увеличили популярността на дестинациите, където се намират навигационните съоръжения.
Както в много други, предимно европейски, държави, фаров „паспорт” с печати за събиране, подобен
на този за 100-те национални туристически обекта,
би могъл да въодушеви децата, а и възрастните, да
обиколят и опознаят всички наши навигационни
светлини.
В много държави фарът е символ, удобно усвоен от бизнеса под формата на сувенири, картички и
други материали. България е морска страна и лесно би могла да поощри присъствието на фаровете в
различни търговски продукти, рекламни изображения и стратегии.
В световен план, в сферата на културата, морският фар е често използван декор за филми, литературни произведения, концерти и други събития,
сюжет за фотографи и визуални артисти. Българските фарове започват постепенно да увеличават
своята популярност като обекти на изобразителното и други изкуства, да вдъхновяват творци и от
други области.
В общонационален план има смисъл да се по-
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пуляризират фаровете, особено в българските селища, които нямат излаз на море, за да се приобщават
хората към морската идея и да се развиват полезните връзки между история, география, туризъм и
култура, в контекста на съвременните технологии
и комуникации. Увеличаването на популярността
на българските морски фарове в рамките на страната със сигурност ще доведе до засилен интерес
към тях и в международен план. Това би могло да
е стъпка в посока осъществяването на различни
форми на културен обмен с останалите държави
от Черноморския регион с цел утвърждаването му
като зона на мир и сътрудничество във всички области на обществения живот.
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СОЗОПОЛИС В НАЧАЛНИЯ
ПЕРИОД НА ОСМАНСКОТО
НАШЕСТВИЕ НА БАЛКАНИТЕ (СРЕДАТА НА XIV В.)
Захарий Дечев

Р

езюме: В настоящия текст се разглеждат
някои исторически събития, отнасящи до
отделните завоевания на град Созополис непосредствено преди завладяването му от Османската империя. Промяната на управлението и преминаването
на черноморския град от едни ръце в други оказва
своето негативно влияние за местното население. За
Созополис се борят и воюват византийци, българи
и турци. През времето на Второто царство черноморският град се смята за традиционно български с
преобладаващо българско население. Нападението
и завладяването на града от Амадей VI Савойски и
неговият кръстоносен флот оставят своя отрицателен отпечатък, а последващото османското завоевание окончателно променя статуса на града.
Ключови думи: град, Созополис, Византия,
България, Османска империя, военни действия, настъпление.
Abstract: This text examines some historical
events which refers to the separate conquests of the
town of Sozopolis immediately after its seizure by the
Ottoman Empire. The change of the government and
the passing from hand to hand of the Black Sea town
exerts a negative influence on the local population.
Byzantines, Bulgarians, Turks struggle and make wars
for Sozopolis. In the Age of the Second Bulgarian
Empire, the Black Sea town is traditionally considered
Bulgarian with a predominantly ethnic Bulgarian
population. The assault on the town and its seizure
by Amadeus VI, Count of Savoy and his crusade fleet
leave their negative mark thereon and the subsequently
occurred Ottoman definitely changes the town status.
Key words: town, Sozopolis, Byzantium, Bulgaria,
Ottoman Empire, military actions, offensive.
Османското настъпление и завоевателни действия на Балканите започват в средата на XIV в. От
нашественици, търсещи грабежи и похищение, те
преминават към постепенно завладяване на териториите на балканските държави и Византия. През
1345 г. при османския бей Орхан I (1326-1362 г.),
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син на първия владетел на османската династия
Осман I Гази (1281-1326 г.), пристигат пратеници
от Йоан VI Кантакузин (1347-1354 г.), който е влиятелен военачалник, близък на покойния Андроник
III и претендира за имперския трон. Те се споразумяват и благодарение на войските на османския
владетел завземат всички тракийски черноморски
градове с изключение на Созопол. На следващата
година (1346 г.) Йоан Кантакузин влиза в Константинопол и е коронясан за съимператор заедно с
Йоан V Палеолог (1341-1391 г.) с помощта на Орхан I бей, който се жени за дъщеря му Теодора и
така укрепват съюза си.
Началната стъпка на османското нашествие е
положена от турците през 1352 г. с превземането на
малката стражева крепост Цимпе на полуостров Галиполи (дн. в Турция). Като „съюзници” на Йоан VI
Кантакузин срещу съюзените сили на Йоан V Палеолог са българският цар Иван Александър и сръбският крал Стефан Душан в битката през октомври
1352 г. при Питион (на турски Кулели Бургас, дн.
преименувано с. Питио до брега на р. Марица до
Димотика в Гърция). Османската войска е предвождана от сина на Орхан I – Сюлейман, който не склонява да се оттегли от крепостта и така тя остава безцеремонно в ръцете на османците като обещание за
оказаната решаваща помощ в битката при Питион.
Това е първата крепост, завладяна от тях в Европа.
След силното земетресение през 1354 г. и разрушените стени на крепостта Галиполи османският
завоевател Сюлейман се възползва, като завзема и
съседните градове. След абдикацията на Йоан VI
Кантакузин от византийския престол през м. декември 1354 г. османският господар Орхан не се
счита обвързан в съюз с Византийската империя и
предприема военни действия. През 1359 г. (според
някои изследователи около 1365 г.) завладява крепостта Дидимотихон (дн. гр. Димотика в Североизточна Гърция) в Беломорска Тракия. Завладява и
някои съседни градове и селища, прониква в Гюмюрджина и Ксанти, където по това време живее
изцяло българско население. Българските земи в
Южна Македония са заплашени от османския завоевател.
След като османските войски стъпват на Галиполския полуостров (1354 г.), надвисващата опасност от нашествие над Балканите е очевидна. Византийският император Йоан V Палеолог, виждайки
тази заплаха, тревожно започва да търси съюзници
и отправя послания към западния свят за подкрепа
против османските нашественици.

КОНФЕРЕНЦИЯ`2021
През лятото на 1364 г., въпреки тежката криза, в
която изпада Византия и затрудненото положение,
в което се намира България, между двете държави
избухва поредната, но и последна в историята българо-византийска война. Византийският император
предприема военни действия и прави опит за възвръщане на градовете и пристанищата по Черноморието южно от Стара планина, владени от българите. „А българският цар Иван Александър, загрижен
за териториалното разширение и укрепване на властта си, по примера на всички заслепени балкански
владетели не съзира заплахата на османското утвърждаване на Балканския полуостров. Той също
предпочита да се съюзи с войнствените пришълци,
за да урежда с тяхна помощ политически сметки с
вековния неприятел на България — Византийската империя. Турски наемници воюват в армията на
българския владетел, когато той неочаквано напада
през 1364 г. затруднената Византия. Византийците
събират сили и надвиват, като отнемат от българите
черноморското селище Месемврия”.1
Император Йоан V Палеолог решава да превземе и „освободи” българските черноморски градове
и крепости, но най-вече да си отвоюва загубените
градове Созополис, Анхиало и Месебрия, които от
1331 г. са овладяни от българите и са в пределите
на България. „Разбира се, независимо от съществуването на гръцки етнически елемент, населението
в преобладаваща си част е българско, а областта на
Черноморието до Агатопол (Ахтопол), включително през времето на Второто царство, се смята за
традиционно българска”.2
Масираните византийски военни действия са по
суша и море. Първоначално подетата офанзива се
оказва успешна. Василевсът превзема Анхиало, но
не успява да влезе в обсадения по море и суша град
Месемврия. Независимо че полуостровът е блокиран и откъснат от света, върху провлака (откъдето
днес се влиза в града) византийците изграждат висока бойна кула пред крепостната стена. Цар Иван
Александър насочва подкрепления в помощ на обсадения град и местното население, защищаващо
се в крепостта, но не успява да разкъса блокадата.
Царят изпраща отново по-голяма войска, събрана
1. Цветкова, Б. Паметната битка на народите (Европейският югоизток и османското завоевание – края на XIV
и първата половина на XV в.). II преработено издание.
Изд. „Г. Бакалов“. Варна. 1979., с. 106.
2. Павлов, Пл., Ив. Тютюнджиев. Османските завоевания и „държавата на духа”. Изд. „Абагар”. Велико Търново. 2017., с. 65.

в Тракия, от българи и турски сили (привлечени с
пари и наети от българския цар), след което византийците се оказват в затруднено положение. Местното население продължава съпротивата и отказва
да се предаде. Византийските войски са принудени
да се оттеглят. „Между двете воюващи страни било
постигнато примирие. Йоан V Палеолог заповядал
да бъде разрушена издигнатата кула и се върнал
безславно в Цариград. В български ръце останали
важните крепости Агатопол (Ахтопол), Созопол,
Анхиало, несебър, Емона и Козяк”.3
През 1364 г. воюващите страни са помирени.
След преговори е сключен поредният мирен договор. Иван Александър принуждава императора да
се оттегли, с което статуквото на България се запазва (крепостите и пристанищата от Варна до Ахтопол остават в български ръце). България запазва
територията на южночерноморските градове и крепости Ахтопол, Василико, Урдовиза, Созопол и Анхиало, но Месемврия преминава под византийска
власт. Българският цар се задължава да компенсира
Византия за тази война (да плати за действия, насочени против неговата държава). Необичайно, но
българският цар приема да заплати разноските на
византийската войска за войната. Вероятно причините за странното поведение на българския цар да
се сближи със султан Мурад I (това предизвиква
международен отзвук, особено в католическа Европа) са, за да предпази границите си от надигащата
се унгарска (маджарска) войска на север, а на юг
и изток – от Византия, и едновременното воюване
на два фронта. „Така се стига до малко познатия,
поради липсата на извори, българо-османски съюз,
сключен някъде около същата година (1364 г.). Какви са били клаузите му, остава неизвестно, но той
временно преустановява пряката османска заплаха
за България”.4 Този съюз се оказва изключително
кратък за отношенията между двете страни, тъй
като след 1369 г. османската агресия трайно се консолидира в българските държавно-политически
граници.
Неслучайно цариградският патриарх Филотей I
Кокинос (1353-1355 г.) напомня в едно свое писмо
на българския цар Иван Александър за спазване на
светостта на договора от 1355 г., а предприетите
действия не са в полза на двете християнски дър3. Гюзелев, В. Очерк върху историята на град Несебър в
периода 1352-1453 г. ГСУ. ФИФ. Кн. III – История. 1970.
СУ „Св. Климент Охридски“. София. 1972., с 59.
4. Тютюнджиев, Ив. История на българския народ XV –
XVII в. Изд. „Ровита”. Велико Търново. 2017., с. 55.
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жави. Тези обвинения не бива да се приемат безрезервно, тъй като историческата вина за османското
нашествие на Балканския полуостров и в Европа
се носи от византийския престол. Увлечена във вътрешносубективни крамоли, ежби и междуособици,
византийската държавна власт категорично допринася за попадането ѝ в ръцете на неверниците.
В периода 1365-1367 г. се разиграват събития на
Балканския полуостров, които са свързани както с
историята на България, така и с историята на южните причерноморски градове. Тези събития се отразяват и имат важни последици за Созополис. Разпокъсаната България става жертва на политическите
отношения между Византия и Запада. През пролетта на 1365 г. унгарците нападат Видинското царство, управлявано от Иван Страцимир (1356-1396
г.), като пленяват семейството му и го отвеждат в
плен. Те превземат Видин и създават Видинското
банство като своя военноадминистративна единица. Наетите османски войски от цар Иван Александър се възползват от предизвиканата ситуация за
България и след битката при Несебър продължават
военната си експанзия в българските земи на юг от
Балкана. „Лично Мурад I предвожда похода на изток към Черно море. Според Питчър той превзема
Созопол и пристанищата от Бургаския залив в 1365
г. Според други исторически документи войските
на „Зеления граф” (Амадей Савойски) в 1366 г. заварват в мандренското езеро, очертаващо северните граници на Странджа, турска флота. Амадей Савойски, който действа като византийски съюзник,
превзема Созопол. Мурад по това време се отправя
на север и превзема Айтос и Каринова (дн. Карнобат) през 1366-1367 г. и си осигурява контрол над
източнобалканските проходи”.5 През същата година
(1365 г.) османците завземат много селища в Тракия, като Димотика и Чорлу, с което териториалното им владение на Балканите се увеличава.
Османските завоеватели се оказват съвсем близо
до стените на столицата Константинопол и заплахата става все по-тревожна. „Смутеният византийски
господар Йоан V Палеолог – пише Б. Цветкова, поема далечно пътешествие, за да търси помощ. Величието и недостижимият престиж на гордата някога
империя са принизени, един византийски василевс
тръгва из Европа да търси милостиня. Какво по-яр5. Черкезова, М., Ст. Райчевски. Историческа и XIX до
началото на XX в. – В: Странджа, материална и духовна
култура. БАН. АИ „Проф. Марин Дринов“. София.
1996., с. 7.
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ко признание за безвъзвратния залез на най-могъщата политическа сила в Европейския югоизток!
Но унгарският владетел Лудвиг, от когото Йоан V
търси подкрепа, има свои грижи и съвсем не иска
да се обвърже с обещания. Османците са далеч от
неговата държава, едва ли той се опасява, че някога
ще стигнат дотам”.6 Тяхното условие безспорно се
отнася до пълно църковно подчинение на Империята, което обезкуражава василевса. Тръгвайки по обратния път (1365 г.), след неуспешните преговори с
унгарците, пред императора се изпречва нова беда.
Достигайки до гр. Видин, който е под режим на унгарска окупация, е задържан от българите. Българският цар отказва да даде пропуск на императора
(може да се предполага, че на отиване към Буда е
разполагал с подобно разрешение).
Според В. Гюзелев (1972) причината за проявената от българска страна враждебност спрямо византийския император била обусловена не толкова
от конфликта между двете държави, избухнал през
1364 г., колкото поради обстоятелството, че византийският император е бил третиран като унгарски
съюзник. Задържането му е послужило като повод
за възобновяване на българо-византийския конфликт за причерноморските градове.7
Най-вероятната причина за задържането, отбелязва Б. Цветкова (1979), е „да се разплатят, поради
загубата на Месемврия. В Цариград управлява Йоановият син Андроник, който умишлено бездейства и пренебрегва бащината си беда, за да овладее
напълно за себе си императорския престол. По това
време на Балканите се появяват кръстоносни бойци, предвождани от савойския граф Амадей VI”.8
Византия не била в състояние да води самостоятелна борба срещу търновския цар Иван Александър.
Затова в нея тя успешно включила кръстоностната
армия на Зеления граф, която по това време се намирала в столицата (от началото на м. септември
1366 г.).
Италианският граф Амадей VI Савойски (Зеленият граф), 17-ти граф на Савоя (1343-1383 г.), е
братовчед на византийския император Йоан V Палеолог (1341-1391 г.), който е син на император Андроник III Палеолог (1325-1341 г.) и византийската
императрица Анна Савойска (1341-1347 г.), дъщеря
на граф Амадей V Савойски (1285-1323 г.).
През 1366 г. граф Амадей VI (графът е привърженик на кръстоностните походи) потегля с мор6. Цветкова, Б. Пос. съч., с. 106.
7. Гюзелев, В. Пос. съч., с . 59.
8. Цветкова, Б. Пос. съч., с. 107.
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ския си флот на битка срещу агресивните мюсюлмани. „От Венеция към Цариград граф Амадей VI
Савойски е потеглил на 16 юни 1366 г. с флота, която се състояла от 6 генуезки галери”.9 Пристига във
византийската столица на 4 септември 1366 г.
С малкия си флот той изненадващо атакува Галиполи. Първо успява да превземе (на 26 август
1366 г.) и отнеме, след отпор от османците, голямата крепост на полуостров Галиполи (Тракийски
Херсонес) в Южна Тракия, миещ бреговете си във
водите от западна страна в Егейско море, а на изток – в пролива Дарданелите (Хелеспонт). Графът
веднага възвръща крепостта в ръцете на Византия.
Загубата на тази крепост за османската власт в Европа е неоспорима. Този първи удар му осигурява
безопасно придвижване към Черноморието.
След това „спасителният” флот в този импровизиран „кръстоносен поход” се насочва към затруднената византийска столица и оттам потегля към
Черно море през Босфора с 14 кораба войска (04.
октомври 1366 г.). Неочаквано италианският рицар
се обръща срещу българите (не застава срещу турците), за да окаже помощ на пленения император и
да отмъсти на българския цар за съюзните му отношения със султана.
Кръстоностният флот в похода срещу България
наброява близо 20 кораба, 14 от които графът наема
в Цариград.10 Корабите са снабдени с артилерия (с
това оръжие не разполага все още никоя балканска
държава) и 1700 войници (италиански, английски и
френски рицари). И така военно-кръстоностните му
действия и удари се насочват към България и нейните черноморски крепости, а не срещу мюсюлманите в Тракия (антитурският поход се превръща в
антибългарски). До края на м. октомври, след добре
организирани обсади, рицарите превземат първоначално крепостите Ахтопол, Созополис и Скафида
(от това пристанище войската отплава към Месемврия). След това Месемврия (който принадлежал на
българския цар), Анхиало, Емона и Козяк. „Амадей
VI завзема Созопол и унищожава турските кораби,
закотвени в Бургаския залив. Една след друга падат
крепостите Месемврия, Анхиало, Емона, Козяк.
Варна отчайва кръстоносците, те повеждат прего9. Гюзелев, В. Средновековна България в светлината на
нови извори. Изд. „Народна просвета”. София. 1981., с.
211.
10. Гюзелев, В. Chronicon Mesembriae (Бележки върху
историята на Българското Черноморие в периода 13661448 г.). ГСУ. ИФ. Кн. III. Т.LXVI. 1972-1973. София.
1975., с.159.

вори с българите, без да успеят да овладеят града.
Въоръженото вмешателство на Амедей VI улеснява
освобождението на задържания във Видин византийски император. Лишен от средства и сили, савойският граф е заставен да приключи с тия резултати своя поход“.11
Според сметководната книга на Антоний Барбериус (подробен разказ за събитията в Савойската
хроника с неизвестен съставител) първо е завладян
Ахтопол (българите оказали сериозна съпротива).
Созополис е превзет на 17 октомври 1366 г. от флотата на Амадеевите рицари.12 Месемврия е превзета
на 21 октомври, а в Анхиало на 22 октомври е настанен военен гарнизон. Графът решава да предаде
във владение на Византия превзетите и опустошени
от войската му южночерноморски градове и крепости.
Месемврия след превземането ѝ от западните
рицари е подложена на ограбване, а защитниците
на града на поголовно изтребление, тъй като избили или ранили голям брой от Амадеевите войници.
Оставането в крепостния град на Амадеевата войска се наложило поради това, че било необходимо да се излекуват от раните си неговите рицари.
Всичко, което било намерено от тях в различни магазини, складове и домове, било ограбвано от тях и
препродавано отново на местните жители. Взетите
суми били предавани на касиера Антонио Барбериус (Барбери), който старателно записвал постъпленията.13
Нападението на Амадей VI Савойски над Българското Черноморие е свързано с оказване на натиск над българския цар Иван Александър да освободи пленения от него през 1365 г. император Йоан
V Палеолог, който е затворен във Видин, а малко
след това в крепостта Калиакра. Също така в тези
градове има българска администрация, тъй като
са в границите на българската държава (Второто
българско царство). Цар Иван Александър е принуден да преговаря. Спорната точка в преговорите
се съсредоточава около положението на българските причерноморски градове (Созополис, Анхиало,
Месемврия, Емона) с настояване те да преминат
11 Цветкова, Б. Пос. съч., с. 107.
12. Гюзелев, В. Chronicon Mesembriae (Бележки върху
историята на Българското Черноморие в периода 13661448 г.). ГСУ. ИФ. Кн. III. Т.LXVI. 1972-1973. София.
1975., с.160.
13. Гюзелев, В. Очерк върху историята на град Несебър в
периода 1352-1453 г. ГСУ. ФИФ. Кн. III – История. 1970.
СУ „Св. Климент Охридски“. София. 1972., с . 61.
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отново в български ръце. „С посредничеството на
деспот Добротица е постигнато своеобразно споразумение – Йоан V получава правото да се върне
безпрепятствено в столицата си, Южното Черноморие е дадено на Византия, а империята поема финансирането на действията за освобождаването на
Видинското царство. То пък трябва да бъде извършено от влашкия воевода Владислав Влайку, който
да го върне под властта на Иван Страцимир... Макар и трудно споразумението, доколкото може да се
съди от хода на действията, и Унгария проявява в
известна степен „добра вола” за възстановяването
на статуквото от 1365 г.”.14 От един запазен унгарски документ се разбира какво е постигнато в споразумението за черноморските градове. „В писмото си до унгарската кралица Елизабет от 15 април
1367 г. „банът на България” и Видин Петер Химфи
известил, че влашкият воевода Влайко (Владислав)
получил 180 000 флорина от византийския император Йоан V Палеолог, като се задължил да отвоюва
от унгарците Видин и да го предаде на търновския
цар Иван Александър. В замяна на това последният
се задължил да предаде на византийците „причерноморските градове Варна, Несебър и Анхиало”.
Очевидно е, че българският цар решил да пожертва причерноморските градове, за да може да спаси
от унгарското владичество Видинското царство на
своя син Иван Страцимир“.15
Одесос (дн. гр. Варна), която също е обещана, не
е предадена на императора. Тя устоява на топовните удари и Амадей Савойски не успява да я превземе. На 18 ноември 1366 г. той снема обсадата и се
завръща в Несебър, където престоява дълго време.
Варна остава във владение на Търновското царство
и по-точно в пределите на Добруджанското деспотство на болярина Добротица (1347-1385 г.).
След като преговорите в Търново приключват на
21 декември 1366 г. с българския цар, византийският императорът е освободен, който по това време се
намирал в Калиакра – столицата на Добруджанското
деспотство. Амадей Савойски изпраща екскорт от
галери, който да придружи императора до Месемврия, като отплават от Каликра на 19 януари 1367
г. На 9 януари 1367 г. италианският граф се е намирал в Созополис, като същевременно прекратява
военните действия. На 20 януари 1367 г. бил вече в
Месемврия, където посрещнал император Йоан V
14. Павлов, Пл., Ив. Тютюнджиев. Османските завоевания и „държавата на духа“. Изд. „Абагар“. Велико Търново. 2017., с. 71
15. Гюзелев, В. Пос. съч., с . 63.
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Палеолог, и в града се състояла първата им среща.
Към края на м. януари 1367 г. двамата от Месемврия пристигнали в Созополис. В периода от 23 януари до 15 февруари 1367 г. императорът и Амадей
VI Савойски престояват в града. Тук двамата водят
непрестанни преговори за бъдещото състояние на
завладяните от Амадей VI черноморски градове. На
9 март 1367 г. се споразумяват Месемврия да премине във византийски ръце. Императорът отплавал
за града, където обложил населението му с нов поголовен данък, за да изплати обещаните на Амадей Савойски 15 000 флорина, за да бъдат покрити
разходите му по корабите. „Данъчното ограбване с
взетите огромни суми от месемврийските граждани
са „красноречиво свидетелство за пищния стопански разцвет на града по времето, когато той се е намирал в пределите на България (1332-1366 г.). Със
заграбването на паричните и други ресурси на жителите на Несебър е бил нанесен чувствителен удар
върху неговото по-сетнешно стопанско развитие”.16
На 23 април 1367 г. Зеленият граф и византийският
император отплават от Месемврия и заедно се връщат във Византия. Така приключва военният поход
на италианския граф Амадей VI Савойски срещу
България.
Българският цар се принуждава по силата на
водените преговори (през 1367 г.) да отстъпи освен Месемврия и другите черноморски крепости
и градове – Скафида, Пиргос, Анхиало, заедно със
Созополис, и така те преминават под властта на
Византия. Според някои изследователи цар Иван
Александър се съгласява и споразумява срещу 150
000 флорина да не воюва с Византия за превзетите
южночерноморски градове. С тези пари царят осигурява наемането на влашка войска, за да освободи
превзетия от унгарците град Видин. През 1369 г.
градът е освободен след една тежка война между
българи и унгарци. Също така византийският император подпомага възстановяването на Иван Срацимир (1356-1396 г.) на престола и възвръщането на
Видинското царство от окупацията на унгарците и
техния крал Лайош I Велики (1342-1382 г.).
Според договореното между двете държави крепостите Козяк (дн. гр. Обзор) и Емона се връщат на
България (това се случва, след като Йоан V се връща във Византия). От 1357 г. те са вече в ръцете на
българския болярин Добротица (1347-1385 г.), владетел на Добруджанското деспотство и крепостта
Калиакра. Той отдавна отделя двете крепости Емона и Козяк като владение от църковното управление
16. Пак там, с . 64.
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на Търновската патриаршия и ги прехвърля на подчинение на Варненския митрополит (1369 г.), който
от своя страна в този период е под омофора на Цариградския патриарх. Съгласно това споразумение
Византия и Добруджанското деспотство се сближават, а Патриаршията необезпокоявана придобива
правото да попечителства всички черноморски селища. Това е известно от едно синодално решение
на Цариградската патриаршия от юни 1372 г., която
нарича Добротица „най-щастливия деспот”. Митрополитът на Месемврия и ипертим и проедър на
Анхиало кир Антоний повдига пред Патриаршията
въпроса за църковната юрисдикция на крепостите
Емона и Козяк. След като преминали във владение на деспот Добротица, те били поставени под
архиерейския надзор на варненския митрополит.
Архиереят настоява те отново да му бъдат върнати и да се възстанови справедливостта, защото те
от старо време принадлежат на Месеврия. Синодът
след проучване на поставения въпрос признал правотата на искането и решил да възстанови старото
положение. Двете крепости били отново върнати на
митрополита на Месемврия.
Походът на Амадей VI Савойски е в полза на
Византийската империя и на добруджанското деспотство, които разширяват териториите си, като отнемат голяма част от черноморските градове и крепости от Търновското царство. В резултат на това
отношенията между двете държави се изострят
още по-повече.
След споразумението Созопол продължава да
бъде под византийска власт и при управлението на
престонаследника Андроник IV Палеолог (13761379 г.). От тук нататък историята и участта на
средновековния Созополис от 1367 г. до 1453 г. ще
бъде тясно преплетена в политическо и църковно
отношение със съдбата на византийската столица.
Б. Димитров (2009) пояснява, че след успешната
„сделка”, твърде показателна за нравите на управляващия Балканите политически елит, императорът я оформя като отделно феодално имение с име
„императорска област Загора” – (апанаж, б.м. З.Д.).
Областта включва крайбрежната ивица от Несебър
до Ахтопол. Дълбочината ѝ в континента засега
е неизвестна – може би до меридиана на Тунджа,
както в VIII-IX в. Дадена е като личен фиод (прония, б.м. З.Д.) на свой близък роднина. За последно
император Константин XI Палеолог или Драгаш
(1449-1453 г.) я дава през 1452 г. на трансилванския
войвода, унгареца Янош Хуниади (1387-1456 г.),
който обещава помощ срещу турците, подготвящи

последната обсада на Константинопол. Янош Хуниади остава само на книга последният християнски
владетел на Загора, тъй като не успява да пристигне
с войската си в този регион.17
След 1367 г. император Йоан V Палеолог предал
областта на юг от Балкана във владение на малкия си
син Михаил Палеолог. Според сведението на кратка византийска хроника през м. ноември на 1373 г.
той станал зет на деспот Добротица. Този династичен брак е сключен благодарение на установените
добри връзки между Византия и Добруджанското
деспотство. Освен това двете страни имали обща
граница, а империята утвърждавала по този начин
своите позиции в Черноморската област.
От 1362 г. Османската империя се оглавява от
султан Мурад I (1362-1389 г.). Той е третият син на
султан Орхан Гази (1324-1362 г.). За първи път той
се обявява за османски султан. Енергичната личност на Мурад I Хан, известен с прозвището Худавендигяр – „Богоподобни” и често наричан „Аморад”, се превръща в своеобразно олицетворение на
завоеванието на Балканите и на българските държавни територии. „Мурад I (1362-1389 г.) дава нов
импулс на османската експанзия през следващите
три десетилетия. За разлика от своя баща Орхан и
брат си Сюлейман той си поставя ясна и достижима
историческа цел – не само да завладее Балканите,
но и да превърне новите земи в интегрална част от
своята държава, като ги направи ядро на Османската империя”.18 Султанът не спазва договорните споразумения с българския цар и продължава завоеванията си по българските земи, като покорява цяла
Тракия. С навлизането на османците в Източна Тракия затрудненията с българските граници са преодолени. Завоевателните им действия се преместват
към Стара планина и се насочват към Търновското
царство. Споразумението (съюзът) от 1364-1369 г.
е за твърде кратко време и то остава в миналото.
Не случайно Д. Радойнова (2010) отбелязва, че съдбата на градовете по Западното черноморско крайбрежие е сходна при нахлуването на османските
войски.19 Тези тежки събития за държавата ни са
свързани по време с края на царуването на Иван
Александър и началото на царското управление на
17. Димитров, Б. История на Созопол. Изд. „Акшаена2007“. София. 2009., с. 150-151.
18. Тютюнджиев, Ив. История на българския народ XV
– XVII в. Изд. „Ровита“. Велико Търново. 2017., с. 54.

19. Радойнова, Д. Гърците по Българското Черноморие. История и култура. Изд. „Бряг”. Бургас.
2010., с. 14.
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Иван Шишман.
Османското завоевание променя обстановката
на Балканите, а завладените земи под техния ятаган продължават да се разширяват. България не успява да провежда независима външна политика и
започва да губи територии. Набезите на османците
имат разрушителен характер, местното население
се избива или отвлича в робство, изгарят се къщите
му, сриват се до основи християнските светини, а
православните духовници са жестоко измъчвани и
убивани поголовно.
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ЧЕРНОМОРСКИЯТ ГРАД
СОЗОПОЛИС С ПРОМЕНЕНО ИМЕ ПРЕЗ ОСМАНСКИЯ
ПЕРИОД
Захарий Дечев

Р

езюме: През Средновековието черноморският Созополис е един от най-будните и престижни търговски градове. Османското завладяване на града оставя своите черни следи и прекъсва
естественото му средновековно развитие. Голяма
част от местното население е изселено в завладяната византийска столица Константинопол. Изворовите данни за този период са ограничени, което
не ни позволява да проследим този процес в пълнота. Името на Созополис през вековете претърпява множество езикови промени. Със завладяването
от Османската империя на селищата по днешните
български земи местните им названия са променени. Името на града също е промено и от старогръцкото име Созополис преминава към турцизираното
Соьозеболу, въпреки немюсюлманското население,
живеещо в него.
Ключови думи: Черноморие, град, селище, Созополис, Соьозеболу, население, насилие, Османска империя.
Abstract: In the Middle Ages the Black Sea town
of Sozopolis is one of the brightest and the most
prestigious commercial towns. The Ottoman seizure
of the town leaves black traces therein and interrupts
its natural medieval development. A great part of the
local population is deported to Constantinople, the
conquered Byzantine capital. The data sourced from
that period are limited which does not enable us to
trace back that process in its completeness. The name
of the town: Sozopolis undergoes numerous linguistic
changes throughout the centuries. After conquering
of the settlements situated on the territory of today`s
Bulgarian lands by the Ottoman Empire, the local
names of the places go through changes. The name of
the Black Sea town also undergoes a change: from the
Hellenic name of Sozopolis it turns into the Turkish
originated one: Soyozebolou, regardless of its NonMuslim inhabitants.
Key words: Black Sea Coast, town, settlement,
Sozopolis, Soyozebulou, population, Ottoman Empire.

Падането на Созополис под османска власт не
бива да се разглежда изолирано от превратната
робска съдба на българския народ. Историческото
развитие на града за няколко века ще бъде преплетено много тясно с историята на Османската империя. Турското завладяване донася низ от страдания,
разруха, ужаси и страх, потурчвания и потъпкване
на вярата на православните християни. Със силата
на оръжието (по военен път) се налага ислямската
вяра и култура, които са дълбоко чужди по дух и
традиция на населението в българските земи. Така
се прекъсва естественото средновековно развитие
на българската християнска цивилизация, култура,
език и книжовност.
Безспорно тези процеси имат своето отражение
и в градския живот на православните созополчани,
които запазват в отделните столетия своята относителна независимост като един от най-прелестните
елински градове по Черноморието. Созополчани,
приели християнската вяра и издигнали Христовия
кръст, още в първите християнски векове (през Късната античност) утвърждават полиса си като ранно
селище на християнството (може да се предполага,
че християнството трайно прониква в Созопол още
в края на I век) с издигнатите храмове и манастири и поддържаното високообразовано византийско
духовенство. С непрекъснати достолепни църковни
традиции, продължаващи и през средните векове,
християнското созополско население неизменно
ще продължи да подчертава първостепенното си
духовно и културно значение на града.
Непосредствено преди окончателното османско
завладяване на Созопол, като един от най-престижните и издигнати черноморски градове, става
притегателен център за много аристократични фамилии, бягащи от Константинопол. „Първата вълна
заселници, която през XV в. достига до Созопол се
свързва с бягащите от византийската столица аристократи, които търсели спасение от настъпващите
турски войски в укрепените крайбрежни селища.
Наред с тях тук се установява и значителна част
от тогавашния константинополски книжовен елит,
съсредоточавайки се в манастира „Св. Йоан Продром”, разположен на отстоящия на една миля северно от Созопол едноименен остров, и в подопечните му манастири, скитове и църкви, намиращи се
както на територията на града, така и в съседство.
Появата на византийските книжовници тук активизира местния книжовен и образователен живот
и подпомага превръщането на Созопол в едно от
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основните духовни средища по нашите земи”.1 Редица знатни родове и представители на византийската аристокрация се установяват за постоянно
местожителство в Созопол и тук намират своето
спасително убежище малко преди разгромяването
на Византийската империя.
В продължение на три дни, непосредствено след
превземането на Константинопол в средата на XV
в. от османската войска, населението в старата имперска столица е подложено на зверски убийства,
жестоки грабежи, яростно плячкосване и пленничество на множество християни. Имперското величие на „града на царете” е сринато. Столицата
Константинопол понася тежки поражения и е изцяло обезлюдена от извършеното масово клане на
градското християнско население. Това се случва с
личното разпореждане на султан Мехмед II Завоевателя (1444-1446/1451-1481 г.) и обкръжението му,
който завладява византийската столица и управлява
в този период империята. Обезлюдяването на града
не трае дълго, той „става главен обект на преселване по принудителен начин на християнско население от всички краища на завладяната територия.
Това население впоследствие бива подложено на
ислямизация и асимилация“.2
Според последните византийски хронисти малко след падането на Константинопол под кървавия
ятаган на османлиите (1453 г.) султан Мехмед II
Завоевотеля разпорежда голяма част от жителите
с византийски корени и благородническо потекло
в днешните черноморски градове Мидия, Ахтопол, Созопол, Поморие и Несебър, както и от други
градове в Източна Тракия (Силимврия, Хераклея,
Орестиада), да бъде преселена в новия главен султански град.3 Султанът настоява в Константинопол
(Истанбул) да се заселят търговци и занаятчии, богати гръцки (византийски), български и еврейски
семейства от Морея и Егейските острови, малоазиатските градове, от българските земи (градове и
села от Източна Тракия) и Черноморието и пр. Още
през 1454 г. в обезлюдената византийска столица са
преселени жители от различни градове на Балканския полуостров. В последващите десетилетия на
1. Щерионов, Щ. Гърците по българските земи през
XVIII-XIX век (до 1878 г.). Историко-демографска характеристика. Изд. „Фабер”. Велико Търново. 2008, с.
260.
2. Райчевски, Ст. Източна Тракия. История, етноси, преселения. XV-XX век. Изд. „Отечество“. София. 1994., с.
16.
3. Петров, П. По следите на насилието. Изд. „Наука и
изкуство” София. 1972., с. 22.
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XV в. са извършени масови принудителни преселения на християнско етническо население (българи
и гърци) в града (и прилежащите му райони), който
се превръща в новата столица на Османската империя.
Този времеви промеждутък от османски завоевания и първи десетилетия на робство се свързва с
масовите изселвания, преселения и отвличания на
мирно християнско население, насила откъснато от
родните му места и заселването му в Цариград или
Мала Азия. „Съгласно османските закони на град,
оказал съпротива, мъжкото население се избива
или продава в робство, а старците, жените и децата се разселват във вътрешността на Мала Азия”.4
Принудително са прехвърляни (изселвани) и млади
хора (семейства с техните деца), от които зависи
бъдещото възпроизводство на столичното население. Колкото са повече, толкова по-голям е естественият прираст. Така тези жители (немюсюлмани)
стават едни от първите новопоселници в столичния
център на новата империя, за да възвърне градът
отколешните си (вековни) позиции на административно-търговско средище. Но, от друга страна, това
се отразява на демографията в родните им селища,
от които те са насилствено изселени.
От Созопол, както и от други черноморски селища, са изселени представители на някои гръцки
аристократични фамилии, установили се в града,
преди всичко занаятчии и търговци, които трябва
да възобновят социално-икономическия живот в
столицата.
Към средата на XV в., по време и след османските военни действия, участта на местното созополско
население е тежка и то претърпява големи загуби
(материални, демографски и духовни). Созополското население „мъже, жени и деца са изселени в
Мала Азия и продадени в робство. Това е едно от
поредните обезлюдявания на града от коренното му
население, съставено от българи и византизирани
славяни от странджанския хинтерланд”.5
Заедно с всичко това настъпва времето и на изселването (депортирането) на созополчани (както
и на християнско население от другите черноморски градове) от родния им град (и преселването им
във византийската столица и Мала Азия), след като
османците стават господари на земята им. Тези негативни събития нанасят големи поражения и довеждат до рязка демографска промяна на християнското население в града. От тази криза местните
4. ДА – Бургас. Ф. №1165., оп. 1., а.е. 283., л. 25.
5. ДА – Бургас. Ф. №1165., оп. 2., а.е. 37., л.
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жители много трудно се съвземат и трудно стабилизират своя демографски потенциал.
Резултатите от етнодемографските изследвания
на историците показват, че до края на XV в. и в началото на XVI в. изключително слабо са населени
Югоизточна Тракия, Странджа (страда от силно
обезлюдяване) и селищата по Южното Черноморие. Интересно е да се отбележи, че според запазените османски документи от този период (края
на XV в.), Созопол си остава „най-многолюден по
югозападното Черноморие и може да се похвали по
това време с не по-малко от 400-500 християнски
къщи, съсредоточени в около 30 градски махали“.6
Като се базираме на статистическия материал в османските регистри, виждаме, че въпреки претърпените загуби (избити, депортирани, продадени в
робство и пр.), т.е. нанесените сериозни демографски катаклизми, християните в града запазват своите позиции и продължават да преобладават (имат
числено превъзходство) над мюсюлманите колонизатори. Бързото възстановяване на християнското
население след османското завоевание можем да
си обясним с утвърдения вековен градски начин на
живот (личностен и социален) на местните жители,
но най-вече на засилването на миграцията от селото към града (с издигане на българския елемент в
града) като част от наложените цялостни социалноикономически процеси.
Запазените тимасарски регистри и описи от края
на XV в. в други селища от днешните български
земи потвърждават, че към Истанбул са отвеждани и
преселвани много православни християнски семейства. Те са принуждавани насилствено да напуснат
родния си край, за да попълнят оредялото столично население и набързо да възобновят нарушената
демографска динамика на човешка популация в
града. „Тези принудителни преселения на завареното християнско население от новозавзетите територии към земите, където османската власт вече
е започнала да изгражда своите устои, например в
столицата и в другите големи военно-стратегически центрове, довеждат до механично смесване на
групи население от различни краища на страната.
Откъснати от традиционната си среда, от обичайната си стопанска дейност и от етнокултурната си
общност, тези групи население трудно съхраняват
своята самобитност, влизат в културен обмен със
сродни групи и стават жертва на асимилационни
6. Грозданова, Ел., Ст. Андреев. Българите през XVI век.
По документи от наши и чужди архиви. Изд. „Отечествен фронт“. София. 1986., с. 195-196.

процеси”.7 Много от новопреселените жители покъсно сменят християнската си вяра с мюсюлманска, потурчват се и се присъединяват към чуждата
народност, загубвайки постепенно своето българско (народностно) самосъзнание. Това е само част
от предвидената асимилаторска политика на османските завоеватели.
На тези нови поселенци – отбелязва В. Гюзелев
(1972), турските власти дали домове според предишното им имуществено положение и сан, а също
така и земи за обработване. Някои от тях, които
успели да се приспособят към новия ред, придобили в скоро време богатства и почетно положение в
Константинопол. След покоряването на градовете
и крепостите в Източна Тракия, Причерноморската област и на византийската столица най-бързо
общ език със завоевателите намерило търговското
съсловие: то строяло къщи, създавало търговски
сдружения, продължило връзките си с венецианците и генуезците – изобщо водело интензивна и не
твърде често обезпокоявана от турците дейност.8
Трябва да се отбележи, че изворовите данни са
ограничени (за съжаление не разполагаме с побогата информация) по този въпрос (за масовото
изселване на християни) за разглеждания период.
Недостатъчната наличност на източници ни позволява да проследим само този процес (събитията са
драматични) и да очертаем общата картина на настъпилите демографски промени. След средата на
XV в. голяма част от християнското население по
черноморското крайбрежие (и от други краища на
българската етническа територия) насила е изселено в разорения и почти обезлюден Константинопол.
Основната причина за демографската стагнация
(намаляване броя на населението) в черноморските градове през XV в. е насилственото депортиране
(външна миграция на местните жители), извършено от османските завоеватели.
Името на Созополис през вековете претърпява
множество езикови промени. Още през XII в., преди да бъде завладян града от Османската империя,
в някои арабски извори и портулани името Созополис започва да се обозначава с арабската транскрипция Сузубули, Сурубули и Шурубали.
Арабският географ и пътешественик Абу Абдал7. Райчевски, Ст. Източна Тракия. История, етноси, преселения. XV-XX век. Изд. „Отечество“. София. 1994., с.
18.
8. Гюзелев, В. Очерк върху историята на град Несебър в
периода 1352-1453 г. ГСУ. ФИФ. Кн. III – История. 1970.
СУ „Св. Климент Охридски“. София. 1972., с. 83-84
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лах Мухамед ибн-Мохамед ал-Идриси (1100-1165
г.) в своята „География”, или „Книга за развлечение
за копнеещия да преброди страните”, написана през
1153 г. (привлечен в двора на сицилийския крал Рожер II – 1130-1154 г., където написва географския
си труд), споменава името на града Сузубули (дн. гр.
Созопол). Градът е включен в групата на онези известни селища, които са „забележителни центрове и
прочути градове” в Румелия (Тракия).9 В секция VI
4 „Описание на пътя от град Константиния по морския бряг до устието на реката Дану, дето се намира град Мирис” той пише „От Басилику (Василико,
дн. гр. Царево) до град Сузубули (дн. гр. Созопол)
на морето има 25 мили...”.10 Пътешественикът Абу
ал-Идриси е един от първите автори, който през XII
в. транскрибира от гръцки на арабски език името
на Созополис като „Сузубули”. Това показва, че селището (с изменено наименование) продължава да
съществува на същото място като „прочут” черноморски град на територията на Втората българска
държава, както и в следващата историческа епоха
на османското господство.
Б. Недков (1960) отбелязва, че наред с правилната арабска форма Suzubuli се среща и изопачената
Surubuli. Турската форма на името на града е Сизеболу.11
В Пизанския портулан (лоция) „Компас за корабоплаване”, отразяващ част от наблюденията на
италианските мореплаватели в началото на XIII в.,
Созопол е отбелязан с името „Сизополи”. Съставеният първоначален текст на италианската лоция на
Средиземноморския басейн е около 1250 г., докато
частта за Черно море е прибавена през 1296 г. с неговото описание и на градовете по крайбрежието.
За Сизополи (дн. гр. Созопол) пише, че има „добро
пристанище за лодки” и се намира на 20 мили на
северозапад от Гатополи (дн. гр. Ахтопол).12 В един
анонимен венециански портулан (познат по гръцки препис) с описание на българския черноморски
9. Недков, Б. България и съседните й земи през XII век
според „Географията“ на Идриси. Изд. „Наука и изкуство“. София. 1960., с. 71, 77, 99
10. Гюзелев, В. България е огромна област и многоброен народ. Земя на блажени. Средновековни географски
съчинения за българските земи и българите (IV-XIV в.).
Изд. „Парадигма“. София. 2012., с. 187.
11. Недков, Б. България и съседните й земи през XII век
според „Географията“ на Идриси. Изд. „Наука и изкуство”,. София, 1960., с. 132.
12. Димитров, Б. България в средновековната морска
картография XIV-XVII век. Изд. „Наука и изкуство“. София. 1984., с. 32-33.
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бряг с неизвестна датировка, но открит и издаден в
XVI в., градът продължава да се назовава с името
„Сизополи”.13 Вероятно венецианската първооснова
е съставена не по-късно от края на XIV в.
В. Миков (1943) пише, че петвековното турско
робство променя не толкова етнографския характер
на българските земи, колкото селищните и местните названия. И с право може да се отбележи, че
няма кът от нашето отечество, в който да не се среща поне едно название от турски произход, дори и
никога там да не е имало турско население. Още
със завземането на Балканския полуостров турците започват да променят названията на селищата,
реките, планините и пр. Тази промяна става главно по три начина: първо, чрез осмисляне или чрез
приспособяване на имена по турски изговор; второ,
чрез превеждане; трето,чрез пълно заместване на
старите названия с имена от турски произход. Имената с турски изговор можем да разделим на три
малки групи: първо, напълно видоизменени; Второ, названия, в които някоя от средните срички или
мека съгласна е променена с твърда съгласна или
е изпусната някоя гласна; Трето, имена, чиито наставки завършват на -ча, -че, -ша и -джа.14
Само три десетилетия след завладяването на града от Османската империя (към края на XV в.) има
много исторически доказателства, че използваното
име в османските документи е фонетично транскрибирано (презаписване на звуковата стойност на
буквите и произношение на думата). От старогръцкото име Созополис преминава към турцизираното
Соьозеболу. Промяната се извършва, защото думите, съдържащи гръцкото „П” (беззвучна), при
произношение на турски преминава в „Б” (звучна).
Турцизираното наименование на града като вид
селищно име със старогръцки корен и произход е
видоизменено и приспособено съобразно турския
му изговор. През този период тази промяна е найголяма в названията на средновековните български
селища и местности. Османските завоеватели възприемат завареното гръцко наименование на селището Созополис, като го нагаждат и видоизменят
по свойствения начин на говора си Соьозеболу (с
13. Димитров, Б. България в средновековната морска
картография XIV-XVII век. Изд. „Наука и изкуство”. София. 1984., с. 34; Гюзелев, В. България е огромна област
и многоброен народ. Земя на блажени. Средновековни
географски съчинения за българските земи и българите
(IV-XIV в.). Изд. „Парадигма“. София. 2012., с. 403-404.
14. Миков, В. Произход и значение на имената на нашите
градове, села, реки, планини и места. Изд. “Хр. Данов“.
София. 1943. с. 92, 94.
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промяна на гласната в средната сричка, която преминава от о в е) и техния строеж на думите в езика
им. Освен това наставката -ис е заменена според
турската (арабско) фонетика със суфикса -олу, което допълнително допринася за цялостната промяна
на името.
Пристанищният черноморски град Созополис
по време на целия османски период е познат както
с новото си име Соьозеболу, така и с неговото видоизменение като: Сизеболу, Сизеболи, Сюзеболу, или
Сьозеболу, съобразно арабското му говорно произношение.
Новото име Соьозеболу е отбелязано през 1485
г. в един от най-ранните запазени документи – дарителски акт (вакъфнаме) от времето на султан Баязид II Вели (1481-1512 г.) и след това името на „касабата Соьозеболу” е потвърдено във вакъфнамето
от 14. 08. 1493 г.
Пътешественикът Евлия Челеби в своя пътепис
записва по време на пътуването си през 1656-1657
г. името на града като Сьозеболу.15
В някои изготвени морски карти, издадени
между XIV-XVIII в., градът се отбелязва и с имената Sizopoli, Sissopoli, Sisopoly, Siƒopoli, Siꭍopoli,
Sixopoli, Sinopolis, Siꭍopolis, Siopolis, Grisopoli,
Sesobol/Сезобол или Satzaboli/Зацаболи. Имената на
града са отбелязват различно и това се дължи на самото произношение.
В „Умалена карта на Черно море в служба на
кралските кораби” на Жан Никола Белен от 1772
г. градът е вписан с характерна османска транскрипция на името Souzeboli.16 Всички тези имена
съществуват паралелно както с първото име Аполония, така и с второто име Созополис и това е отбелязано в много портулани, атласи, морски карти
и документи от Късното средновековие. В европейската картография в началото на XIX в. Созопол
продължава да се отбелязва едновременно с двете
си наименования.
В „Генералната карта на Влахия, България и Румелия” от 1828 г. на щабния инженер географ на
руската армия генерал Хатов градът е записан с две
имена: Sosopoli [Sisebole].
В картата на „Нова България” от 1877 г. на професора от Берлинския университет по история, из15. Евлия Челеби. Пътепис. Превод Страшимир Димитров. Институт за балканистика при БАН. Изд. „Отечествен фронт”. София. 1972., с. 41.
16. Стоименов, Д. Атлас – Българските земи в европейската картографска традиция (III-XIX). Изд. Тангра. София. 2008., с. 207.

вестен със своите исторически карти за отделните
епохи, Хайнрих Киперт (1818-1899 г.) Созопол е записан с двете наименования - Sozopolis и Sizeboli.
В картата на Европейска Турция от 1782 г. на венецианския издател на карти и атласи Антонио Зата
Созопол е записан с името Sizeboli.17
Прави впечатление, че Созополис е с тюркизирано име, въпреки немюсюлманското население,
живеещо в него. С това име градът остава известен
в продължение на много години, тъй като е повсеместна промяната на имената на всички територии,
завладени през XV в. от османските нашественици. В причерноморските селища този процес е изключително изразен. Всички пристанищни градове
по Черноморието имат наложени турски имена от
османската администрация. Безспорно това е следствие от предприетата османска политика всички
селища в империята да имат турски имена. Созопол остава в пределите на Османската империя до
Освобождението на България през 1878 г. и Съединението на Княжество България и Източна Румелия
през 1885 г. След Освобождението се възвръща старото средновековно наименование на града, като се
налага българската езикова форма - Созопол.

17. Орачев, Ат. България в европейските картографски
представи до XIX век. ИК. „Борина”. София. 2005., с. 65,
108-109, 116-117.
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СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИ
ПРОЕКТИ
Стела Найденова
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”
През последните години европейското сътрудничество беше изправено пред нови неочаквани
предизвикателства. Постигнатите резултати, следствие на много съвместни усилия на страните, бяха
поставени пред нови и неочаквани трудности.
Първата беше свързана с обявяването на световната пандемия от COVID-19 през пролетта на 2020
г. Организациите от различни държави бяха поставени в невъзможнсот да изпълняват заложените в
проектите си дейности, поради ограниченията, наложени от новия световен ред в здравната сфера.
Наложи се преосмисляне на приоритетите, реорганизиране и отлагане на изпълнението на заложените цели.
Две години по-късно, в самия край на пандемията, станахме свидетели на нови неочаквани
ограничения, свързани с кризата в Украйна. Форсмажорните обстоятелства поставиха украинските
организации пред невъзможност да финализират
дейностите по проектните си предложения. Това
естествено оказа влияние и върху активностите и
на останалите им партньори.
С тези предизвикателство се сблъска и СНЦ „Зелени Балкани” в рамките на проект „Екологично
съзнание и поведение за спиране на замърсяването
в значими влажни зони на Черноморския басейн”
- BioLearn BSB142, финансиран по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020”. Проектът подчертава
основните проблеми със замърсяването, застрашаващо много важни места за биоразнообразие на
Черноморския регион, а именно влажните зони.
Партньорството се установява от 6 организации,
отговорни за управлението, популяризирането и
опазването на ценната природа на Черноморския
басейн – Областно управление Енес (Турция), Дирекция на националните паркове на Одрин (Турция), Неправителствена организация „Агрикола”
(Украйна), Фондация „Кавказ. Околна среда” (Грузия), СНЦ „Зелени Балкани” – Стара Загора (Бъл-
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гария) и Национален парк „Делта Еврос” (Гърция).
Те обединяват усилията си, комбинират ресурси и
знания за реализиране на общи дейности, насочени
към привличане на вниманието на местните общности и туристите към негативните резултати, които техните ежедневни дейности имат към местната
екосистема, свързана със замърсяването на водите
чрез незаконно използване на площи от водосборни
басейни, изоставяне на стари разкъсани мрежи във
водните басейни, безразсъдно използване на найлонови торбички или нерегламентирано изхвърляне
на земеделско, химическо и риболовно оборудване
на територията на тези много важни влажни зони.
Само три от дейностите, свързани с управлението на проекта, бяха проведени в реални условия. На
встъпителната среща между партньорите, която се
проведе в град Енес, Турция, всяка от партньорските организации успя да участва чрез свои представители с общ брой на участниците 16.

Друга заложена цел беше анализиране на текущата ситуация относно разпределените количества
и видове отпадъци в целевите влажни зони. Всеки
от партньорите разработи подробен доклад.
Срещата на Управителния съвет, домакин на която трябваше да бъде НПО Агрикола” от Украйна,
трябваше да се състои в Одеса на 26 февруари 2021
година, но се проведе изцяло в онлайн среда. Всяка
от организациите участва активно, формата не повлия негативно на проведената дискусия, но естествено загубите бяха на емоционално ниво – липсата
на физическа комуникация не можа да бъде компенсирана от дигиталните уствойства.
Втората среща на Управителния съвет по план
трябваше да бъде организирана от СНЦ „Зелени
Балкани” в град Бургас в периода 22-24 ноември
2021 година. НПО „Агрикола” от Украйна и Фондация „Кавказ. Околна среда” от Грузия участваха
онлайн, поради факта че техните държави бяха в
червената ковид зона в този период. Участниците
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от Национален парк „Делта Еврос” от Гърция бяха
на границата да не успеят да пристигнат в Бургас –
Гърция влезе в червената зона на 23 ноември, ден
след тяхното пристигане. Несигурността по отношение на рестрикциите и ограниченията, свързани
с пътуване зад граница и условията за провеждане
на масови мероприятия, костваха наистина много
усилия и емоции от страна на организаторите.
В обсъждането на напредъка на проекта, за предизвикателствата, трудностите и възможните решения взеха отношение всички организации. Представителите на Областно управление Енес и Дирекция
на националните паркове на Одрин от Турция, Национален парк „Делта Еврос” от Гърция и домакините от СНЦ „Зелени Балкани” – Стара Загора посетиха изложбата на 3D модели на морски обитатели,
подложени на въздействието на замърсяването на
Черно море, организирана в рамките на проекта,
разположена в Научен център „ПланетУм”, Укритието за наблюдение на птици на Атанасовско езеро,
което се намира на прелетния път на птиците „Виа
Понтика”, както и Музея на солта и Посетителския
център на Поморийското езеро. Гостите имаха възможност на терен да се запознаят със силата на антропогенния натиск върху значимите влажни зони.
Друга дейност, която се повлия силно негатив-

но от ограниченията, свързани с пандемията, беше
организирането на международни семинари между
партньорите на проекта. Те бяха проведени изцяло

онлайн на 15-16 октомври 2020 година, организиран от Национален парк „Делта Еврос” в Гърция
и на 19-20 ноември 2021 година от СНЦ „Зелени
Балкани” в България.
Организаторите и от двете страни бяха подбрали
участници, които представиха проблемите на влажните зони в техните региони на изключително високо експертно ниво, но възможностите, които предлага дигиталната комуникация отново не можеше
да се сравни с живия контакт с природата, за да се
оцени въздействието на човека върху местообитанията и живите организми. Въпреки това участниците успяха да обединят своя положителен опит и
начините за справяне с неблагоприятното влияние
на локално ниво, за да стигнат до значими изводи
на международно ниво, макар и в черноморски аспект и обобщаване на добри практики, които могат
да послужат за устойчиво управление на значими
влажни зони. Те бяха обощени и отпечатани на 6
езика – „STOP LITTER SAVE NATURE – Ръководство за най-добрите образователни и обучителни
практики които имат за цел да намалят количеството на речните и морски отпадъци”.

Една от ключовите дейности по проекта беше
изготвяне на общ подход за обучение на различни
целеви групи за повишаване на знанията си за опасността от пренасяните по реките и морски отпадъци
за биоразнообразието. С общи усилия експертите
от петте държави съставиха образователни книжки
за ключови компоненти на околната среда. Следващият етап беше обучението на обучители, чрез които интересно поднесената информация да достигне
до деца на различна възраст. Тези обучения също
бяха силно повлияни в негативна посока от пандемичната обстановка. Екипът на СНЦ „Зелени Балкани” предпочете индивидуален подход към всяка
отделна група обучаеми. Екипите от представители
от малките населени места се обучаваха в Бургас, а
тези от града – сред природата.
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не”. В България той бе организиран от Читалище
„Просвета–1888” – Поморие. Получени бяха 240
творби от всички краища на страната и бяха раздадени много награди.
И за да има наистина полза в посока намаляване на замърсяването, беше организирана кампания
„Чисти води – чисто Черно море” за почистване на
черноморски плажове в близост до защитени влажни зони. В България това бяха плажовете до Атанасовско и Поморийско езеро.

Кризата в Украйна доведе до невъзможност на
екипа от НПО „Агрикола” да осъществи обученията. Предвид големия брой украински жители, които
бяха приети и настанени в България, бе обсъждана
възможността да се проведат обучения в България,
но пред украински граждани. Информацията, която
се съдържа в обучителните книжки, е представена
и под формата на уеббазирана игра на 6 езика, което допълнително провокира интереса в детската
публика.
За да стигне информацията за екологичното състояние на целевите местообитания до широката общественост, в проекта беше заложено всяка партньорска организация да организира заснемането от
професионални фотографи на значимите за нейния
регион влажни зони и по-конкретно видимите с невъоръжено око екологични проблеми. Най-добрите
фотографии бяха представени във всяка от държавите партньорки с пътуваща изложба и мобилен
обучителен център.

Децата от петте държави, участнички в проекта, също показаха съпричастност към екологичните
проблеми, като участваха в конкурс за детска рисунка „Опазвам биоразнообразието от замърсява-
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Екипите от различните държави използваха времевите участъци на свободно предвижване по време на пандемията, за да популяризират резултатите
от проекта основно чрез интерактивната изложба
на 3D модели на морски обитатели, повлияни от
антрапогенното замърсяване на морските екосистеми, както и информационен киоск. Експонатите
бяха изложени в Природонаучен музей – Бургас,
Информационно посетителски център „Приморска
Странджа” на ДПП „Странджа” в град Ахтопол,
„Санта Марина” – Созопол, Научен център „ПланетУм”, Посетителски център на Поморийско езеро,
Културен център „Морско казино” и „Флора” – Бургас и бяха разгледани от хиляди посетители. При
удължаването на проекта бе заложено изложбата да
посети и Гърция, и Турция, където отново бе посрещната с много голям интерес.
Кошчета за отпадъци бяха разположени в различни образователни центрове за поощряване на
разделното събиране – Университет „Проф. д-р
Асен Златаров”, СУ „Иван Вазов“, ОУ „Александър
Георгиев – Коджакафалията” и Център за млади таланти.
Напредъкът по проект BioLearn беше представян на семинари, свързани с екологичното състояние на Черно море и прилежащите значими влажни
зони, за да стигне информацията до по-широката
общественост.
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Заключителното мероприятие по проект „Екологично съзнание и поведение за спиране на замърсяването в значими влажни зони на Черноморския
басейн” – BioLearn BSB142 бе междунарнодна
конференция на тема Protection and conservation
programs in threatened wetlands of BSB - what we
know about the pollution and what we have to convey
to the younger generations. Участие взеха всички
партьори с изключение на тези от Украйна. Те не
успяха да се вкючат и онлайн, но изпратиха много
силно въздействаща презентация, която представи
последствията, които оказват негативно въздействие върху местообитанията и биоразнообразието
на местно ниво и върху околната среда в глобален
мащаб.

Съвременните условия ни поставят пред все
по-непреодолими препятствия. Но каквото и да се
случва около нас, най-важното е да запазим мира и
хармонията между нас и природата!
„Морето, великият обединител, е единствената
надежда на човека. Всички сме в една лодка” – Жак
Ив Кусто, океанограф.
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ЧЕРНО МОРЕ – ЗОНА НА
МИРА. СЪСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВИ, ЗАПЛАХИ.
„КРИМСКАТА ПЛАТФОРМА” – РИСКОВЕ И/ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЪЛГАРИЯ
Женя Илиева

Б

езспорно е, че Черноморският регион е изключително важен за нас. Той е „Домът” на
България, кварталът, в който градим добросъседски
отношения, разчитаме на помощ и подкрепа, полагаме общи грижи за благосъстоянието и обмисляме
перспективите му и същевременно уважаваме съседите си и ценим тяхната идентичност, самостоятелност и неприкосновенност.
Невъзможна е реализация на проектите – обмислени, съществени, нужни за развитието на науката,
образованието, културния обмен, ако няма политическа воля за осигуряване на мирна обстановка за
осъществяването им.
Страната ни трябва да заложи в своите външнополитически приоритети съхраняването на потенциала на България като многостранен политически
партньор и на Изток, и на Запад. Мирната ни територия трябва да се използва единствено за съзидателна, мироопазваща дейност. Черно море и Черноморският регион трябва да бъдат разглеждани като
важен потенциял за развитие на България.
Правителствената позиция по отношение на този
тъй съществен за страната ни въпрос е определен във
визията на МС за статута на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество: „България
разглежда участието си в тази най-представителна
и институционално развита организация в региона
на Черно море като предпоставка за постигане на
икономически растеж, конкурентоспособност и
просперитет. То представлява съществен елемент от
регионалната политика на страната ни за укрепване
на доверието, стабилността и сигурността в
региона. Нашата страна е активен член на ОЧИС
и е ангажирана в процесите за реформиране и
адаптиране на организацията към съвременните
предизвикателства”.
В този контекст би било добре недвусмислено,
с отчитане на възможни неблагоприятни за страната ни последствия, да бъде определно участието на
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България и заявената категорична позиция от името
на официалните власти на страната ни в Крим, по
време на „Кримската платформа”, форум, организиран от Украйна, в опит да преодолее политическата си немощ при решаването на собствените си
вътрешнополитически проблеми, превръщайки ги
в проблем на международната общност.
Възниква въпросът трябва ли България да поставя интересите на украинския елит над собствените
си национални?
Безусловно официалната позиция на България,
относно присъединяването на Крим към РФ, е еднозначна. Българското правителство осъди анексирането на Крим през 2014, предприето от РФ,
но при това осъзнава статуквото в Черно море и
разбира, че Руската федерация не е заплашвала и
не заплашва страните от НАТО и ЕС. Българският президент декларира: „анексирането на Крим
е в нарушение на международното право. Това е
ясно изразена позиция на Република България във
всички международни организации. От юридическа гледна точка Крим принадлежи на Украйна и
страната ни е заявила многократно подкрепата си
за нейния суверенитет и териториална цялост”.
Същевременно, както президентът Румен Радев
подчерта в предизборния дебат, „в момента” Крим
се контролира от Русия и е повече от ясно, че този
проблем не може да се реши по силов път. Неведнъж, както и на дебата, държавният глава е изразявал загриженост от това фактическо положение,
което води до напрежение в международните отношения и особено в Черноморския регион, който
има пряко отношение към сигурността на България
и нейните съюзници.
Политическият пиар и военните авантюри на украинските власти не може да са по-важни от нашите
национални интереси и от стабилността в региона.
В тази връзка провокациите като тази, която извърши Defender край нос Фиолент, водят до ескалация
на напрежението и представляват риск от директен
сблъсък между ядрени държави и едва ли съответстват на националните интереси на България, както
и на интересите на ЕС и НАТО.
Кризата в Украйна трябва да се решава на базата на Минските споразумения в съответствие с
резолюцията на ООН, и за съжаление, украинската страна изцяло саботира участието си в Минския
процес.
Не е тайна, че различните страни в ЕС и НАТО
имат различни подходи към Русия. Сред тези западни страни има група, която Макрон неотдавна на-
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рече „параноици и русофоби”. Именно тази група
държави наскоро провали предложението за нормализиране на отношенията с Руската федерация чрез
среща на върха ЕС–РФ.
Трябва ли България да се присъединява към това
нерационално агресивно малцинство (Полша, балтийските страните, Румъния) или мястото на нашата страна е сред тези страни от ЕС и НАТО, които
се стремят да провеждат балансирана политика по
отношение на Русия?
България има своите национални интереси в
Черноморския регион, а именно предсказуемост
и стабилност в региона, както и големи икономически проекти със стратегическо значение за цяла
Европа, включително Украйна, такива като Турски поток. Трябва ли да се договаряме с големия
геополитически играч, който, дори и да не споделя
нашите „демократични” ценности, си остава наш
регионален съсед и делови партньор, с когото да си
разваляме отношенията без причина е неразумно.
Още повече че сме обвързани по произход, общо
минало, общи културно-исторически корени, признателност. Не трябва ли да се договаряме и да си
сътрудничим с РФ в тези области, където това е възможно?
Не трябва ли въпросът за геополитическата ориентация на България да бъде поставен не като въпрос „Или Изток, или Запад”, оставящ ни в полето
на конфронтацията, а като позиция „И Изток, и Запад” с отчитане на националните ни интереси като
сътрудничество?
Как България да реализира конкурентното си
преимущество, което се характеризира в съчетаването на едновременно добри отношения с ЕС, Русия, Турия и САЩ? И да бъде по-силна, ако успее
да поддържа стабилна политика на изток и запад,
на север и юг, запазвайки национален суверенитет
и достойнство, национални и европейски интереси,
опазвайки територията си за мирно и устойчиво
развитие.
Днес международните отношения необратимо се
трансформират от еднополюсен към многополюсен
модел. Постепенното отслабване на еднополюсния
модел е съпроводено с огромно напрежение във
взаимоотношенията между Запада и Изтока; между света, който нарича себе си евроатлантически,
и Русия.
България има излаз на едно уникално море. Черно море е водният ни път към света във всички посоки. Черноморското крайбрежие е територия на
развитие на българската икономика, на българския

туризъм, на научния и културния обмен.
За съжаление, всички, безспорно нужни и важни
инициативи на предимно неправителствени организации, ще останат само пожелателни, ако Черно
море се „напълни” с военни съдове, които поддържат високо ниво на напрежение, въвличайки всички държави с излаз на Черно море в потенциален
въоръжен конфликт, който е в резултат на чужди
вътрешнополитически (Украйна) и външнополитически (НАТО и САЩ) интереси.
Тази територия ни е нужна свободна от всякакви
предпоставки за военни действия – учения, бази,
полигони, както по суша, така и по море. Черноморският регион се нуждае от силна българска политика за ново развитие и перспективи без чуждо
военно присъствие.
За съжаленние, и след преговорите за коалиционно
мнозинство на 47-то НС външната политика на
България изглежда ще остане без промени – съобразяваща се с интересите на геополитическите
сили, които ни управляват. Ние ще продължаваме
да бъдем „достойни и уважавани членове на ЕС и
НАТО”, готови да изпълняват команди в една чужда
на страната ни геополитическа игра. Нещо повече,
искайки още по-силно чуждо военно присъствие,
ние сами се превръщаме в прифронтова държава в
горещия Черноморски регион.
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ЧЕРНОМОРСКИ ХОРИЗОНТИ’ 22
БЪДЕЩЕ ЗА ЧЕРНО МОРЕ – БЪДЕЩЕ ЗА ЕВРОПА
НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

ПОД ПАТРОНАЖА НА ВИЦЕПРЕМИЕРА И МИНИСТЪР
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ Г-Н ГРОЗДАН КАРАДЖОВ

РЕЗОЛЮЦИЯ

Е

вропейският ден на морето е ежегоден повод
за преглед на политиките, свързани с морските пространства, оценка на резултатите и определяне на текущите задачи за постигане на дългосрочно поставените цели.
Морските политики обединяват всички страни от
ЕС, макар не всички от тях да имат излаз на море.
Моретата изпълняват много роли в живота на
европейските граждани и се свързват с почти всички сектори на икономическото развитие.
В основата на морските политики стои стратегията за син растеж, изградена върху интегрираната
морска политика и превърнала се в една просперираща зона на икономическото развитие.
Присъединявайки се към общите принципи на
политиките в морското дело и рибарството, които
се осъществяват на ниво ЕС, оценяваме значението на националните политики в областта на синята
икономика и необходимостта те да бъдат усилени и
подкрепени с нова енергия.
Отчитайки значимостта и перспективите пред синия сектор, намираме за необходимо да се осъществи пълно прилагане на принципите на синята икономика при отчитане на националните специфики.
Оценявайки опита на редица европейски морски
държави, считаме за необходимо засилване на интеграцията между институции, чийто отговорности
са свързани с Черно море, както и между различните икономически сектори, образованието, науката
и културата.
Използвайки вече постигнатите общоевропейски
модели на работа, създадения Механизъм за взаимодействие в Черно море, както и някои други документи, отразяващи морските политики, намираме за
перспективно създаването на Национална интегрирана морска стратегия, която ще осигурява взаимодействие и интеграция в регионален, секторен, образователен и научен план и ще осигури синергичен
ефект за реализиране на българския син растеж.
В основата на идеята за създаване на Национална интегрирана морска стратегия стои Инициатива-
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та за сътрудничество между трите морски области
на България – Бургас, Варна и Добрич, съпроводено с партньорството на местните власти, което ще
създаде нови перспективи пред Българското Черноморие и ще повиши конкурентоспособността му.
За прилагане на интегрираната морска политика
и осигуряване на син растеж в България Националната Кръгла маса препоръчва:
– Създаване на национален координационен център за взаимодействие в областта на синята икономика, който да реализира интеграцията между различните видове власти, институции, сектори и да
обезпечи постигането на целите на синия растеж.
– Координационният център да се организира
към вицепремиера и министър на регионалното
развитие и благоустройството.
– В състава на координационния център да се
привлекат експерти и представители на всички министерства с отговорности към Черно море, бизнес
сектори, университети, НПО.
– Координационният център да разработи проект на Национална интегрирана морска стратегия,
който да бъде предложен за обществено обсъждане
и утвърден по съответния национален механизъм.
– На базата на Националната интегрирана морска стратегия да се актуализира законодателството,
свързано с морето.
– Да се разработи единна платформа „Бъдеще за
Черно море”, чрез която да се създаде национална
база данни, която да служи за ефективно реализиране на политиките за син растеж.
– Да се създаде Оперативна програма „Морска
синергия”, която ще подобри взаимодействието
между бизнеса, образованието и науката.
Участниците в Националната кръгла маса намират за възможно и предлагат на вицепремиера и
министър на регионалното развитие и благоустройството Координационният център да заработи не
по-късно от края юли и първият доклад за неговата
дейност да бъде изготвен до 31 октомври – Международният ден на Черно море.
От участниците в Националната кръгла маса
„БЪДЕЩЕ ЗА ЧЕРНО МОРЕ - БЪДЕЩЕ НА ЕВРОПА”.
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УВАЖАЕМИ МИНИСТЪР КАРАДЖОВ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЛЮБЧЕВА,
ГОСПОДА КМЕТОВЕ,
КОЛЕГИ ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Радвам се да видя толкова много хора, обединени
около темата Черно море. Интересът към морските
територии винаги е бил и днес остава сериозен. Моретата са играели водеща роля в развитието на европейската култура и история и днес продължават да
са важна част от политиката на ЕС. Оценяването на
факта, че развитието на държавите зависи от дейността на пристанищата, водния транспорт, търговията по море, е важна предпоставка за съвременното развитие не само на националните икономики,
но и на участието на държавата в междудържавните
отношения. Именно затова ни е необходима собствена национална черноморска политика. Имаме
нужда от нов поглед и перспективи за социално
икономическо и технологично развитие, свързано
с Черно море. Имаме нужда от нов импулс в съхраняването на черноморската култура, културно историческите коридори, изследванията. Иновациите и
технологиите, свързани с Черно море, са ключови
за синия растеж, който трябва да разглеждаме не
само формално, а да го включим сериозно в нашия
дневен ред. Европейският ден на морето, който се
отбелязва в цяла Европа, е повод отново да повдигнем и обсъдим всички тези въпроси.
Надявам се, всички днес тук споделяме необходимостта именно от един интегриран дневен ред за
Българското Черноморие. Да го поставим и да го
следваме заедно с обединени усилия и експертиза,
водени от желанието за постигане на напредък.
Нека си пожелаем този дебат днес да не остане в
тази зала. Да даде резултат, от който се нуждаят не
само морските области на България. Ние тук имаме
готовността да бъдем активна част от работата, която трябва да се свърши, от пътя, който трябва да се
извърви, за да има успех.
Благодаря на министър Караджов за вниманието, с което се отнесе към поканата и се надяваме
съвместната ни работа да продължи с един работещ механизъм за интегриране на всички усилия и
възможности за осигуряване на син растеж на България.
Стойко Танков
Областен управител, Област Бургас
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ИНТЕГРИРАНА МОРСКА
СТРАТЕГИЯ НА БЪЛГАРИЯ.
НЕОБХОДИМА ЛИ Е?
Проф. д-р Маруся Любчева

И

нтересът към морските територии винаги
е бил и днес остава сериозен. От зората на
човешката цивилизация хората са се заселвали около големи водни басейни по различни причини –
водата осигурява благоприятни условия за живот,
бързо придвижване, усещане за свобода. В много
страни животът започва от крайбрежните райони,
викингите са известни мореплаватели и са се заселвали основно в крайбрежните зони, в Средновековието заради морето се издигат Венеция и Генуа и
за повече от два века са водещи морски държави в
средиземноморския басейн. За моретата са се водили войни по суша и по вода, изграждали са се
флотилии, част от които за военни действия, други
за търговия, която по море се е осъществявала полесно. Моретата и океаните са осигурявали и осигуряват високо ниво на свързаност, ресурсност и
препитание, поради което всяка държава проявява
стремеж да получи излаз на море. Битките за моретата са не по-маловажни от битките за сушата, но
все пак не всички държави имат привилегията да
бъдат „морски”. България също не прави изключение – голямата река Дунав и делтата ѝ към Черно
море открива перспективата на новата държава.
Моретата са играели водеща роля в развитието
на европейската култура, идентичност и история
и днес продължават да са важна част от политиката на ЕС. Морските зони на Европа днес заемат
впечтляващи територии. От 27 страни – членки на
ЕС, 22 имат излаз на море (море като събирателен
израз на морета и океани). Оценяването на факта,
че бъдещето и развитието на държавите зависи от
дейността на пристанищата и водния транспорт,
търговията по море е важна предпоставка за съвременното развитие не само на националните икономики, но и на участието на държавата в междудържавните отношения. Морската държава по-лесно
търгува по море и плавателни реки, защото по този
начин се избягват митата и бавенето по митниците
за проверки. Държава, която има достъп до водните
басейни, може да поддържа търговски отношения с
повече държави по света.
Бъдещето на Черно море чрез създаване на Интегрирана национална стратегия стъпва на вече
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утвърдени стратегически документи. Ние имаме
ва разположение „Бургаската декларация” от 2018
година, приета в Бургас по време на отбелязването на същия този Европейски ден на морето, както
и следващия документ – Букурещката декларация
„Към Общ дневен ред на Черно море”. Документи,
изготвени с подкрепата на Черноморския механизъм на взаимодействие, установен от ЕК. България
като морска държава и член на ЕС изпълнява задълженията си по тези и други документи. Но следва да
отиде и малко по-далеч и да установи собствена национална черноморска политика, от която безспорно се нуждаем. Имаме нужда от нов поглед и перспективи за социално икономическо и технологично
развитие, свързано с Черно море. Имаме нужда от
нов импулс в съхраняването на черноморската култура, културно-историческите коридори, които са
част от туристическия сектор и опазването на културното разнообразие. Изследванията, иновациите
и технологиите, свързани с Черно море, са ключови
за синия растеж, който трябва да разглеждаме не
само формално, а да го включим сериозно в нашия
дневен ред. Морските ресурси са важен елемент от
общата ресурсност на държавата.
Интегрираната морска политика е добър инструмент за морските политики на ЕС. Създаването на
собствен инструмент не само ще подобри изпълнението на европейските политики. То ще подобри
нашите собствени модели за целенасочено и ефективно използване на морските ресурси тук у нас.
Това ще създаде възможност за осъществяване
в реален план на сътрудничество между институции на различните видове власти, бизнес структури, образователни и научни учреждения, граждански сектор по проблемите на Черно море. Вече е
извървян сериозен път в усилията на различните
участници в процеса на взаимодействие, за да се
изработят принципите и стандартите, които съвременното състояние на Черно море и визията за развитие на Черноморския регион изискват.
Всяко усилие в национален план за подреждане
на приоритетите, както и проектите, изпълнявани
по Черноморско направление, предпоставят изключителна интеграция в различните области, за да
стане възможно пълното взаимодействие в интерес
на екосистемата, на икономиката и на хората. Бъдещето на Черно море зависи от всички дейности,
които се осъществяват във и около него, зависи от
всяка човешка дейност, от знанията и уменията, с
които подхождаме към него, от технологиите, които
ползваме, от натоварването, което му причиняваме
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с морски и неморски дейности, от стремежа да владеем над него, вместо да се съобразяваме, за да го
използваме разумно и целенасочено.
Черно море все още се нуждае от нашите грижи
и организиране на нови модели на работа и взаимодействие по всички направления.
Един интегриран Дневен ред за Българското Черноморие ще отговори, ще създаде среда за силен син
растеж чрез интегриране на усилията на административните структури, бизнеса, науката и образованието, гражданския сектор, което ще даде тласък
за развитие на икономиката, в т. ч. на изследванията, морския транспорт, туризма, пристанищните
дейности, търговията, рибарството, аквакултурите
и др. Партньорството между бизнеса и науката ще
изведе иновациите във всички сектори на водещо
място, което ще резултатира в нови инвестиции и
превръщане на морския сектор в доминиращ отрасъл за морските региони. Превръщането на досега
установените по различни проекти партньорства в
устойчив и работещ модел ще съдейства за обмен
на информация, трансфер на ноу-хау, както и в налагане на нов модел на мониториране на морската
околна среда. Ние имаме своята история в опита да
се създаде Интегрирана морска стратегия на България. От 2013 година до този момент изминаха 9
години – почти юбилей. Но идеята не е остаряла
и ние сме свидетели, че продължават да „битуват”
недоразумения между сектори, бизнеси, структури.
А днес над Черно море надвисват и други проблеми. Трябва да търсим заедно нови решения, с които да компенсираме всеки дефицит. Да намерим
инструменти за модернизиране на отношението ни
към Черно море като уникална екосистема, която се
нуждае от закрила като източник на ресурси, които
трябва да бъдат извлечени и използвани умно, като
зона за модерен туризъм и рекреация, като територия, на която се срещат образование, наука, бизнес и култура от най-високо ниво. Интелигентните
пристанищни градове, пристанищата, дигиталните
технология, морските клъстери и хъбове, иновационните центрове – много са новостите. Много са
възможностите. Необходимо е само да ги доподредим така, че да постигнем максимален синхрон в
морските дейности.
Европейският ден на морето, който се отбелязва
в цяла Европа, е повод отново да разсъждаваме по
всички тези въпроси. Нека си пожелаем този дебат
днес да не остане в тази зала. Да даде резултат, от
който се нуждаят не само морските области на България. Но работата трябва да се свърши от тях и на

техен терен, за да има успех.
Благодаря на министър Караджов за вниманието, с което се отнесе към поканата и се надяваме
съвместната ни работа да продължи с един работещ механизъм за интегриране на всички усилия и
възможности за осигуряване на син растеж на България.
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РЕГИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ НА БАН И РОЛЯТА ИМ ЗА
РАЗВИТИЕ НА ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН
Проф. д-р Севдалина Турманова
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас
Председател на СНЦ „Регионален академичен център на БАН” – Бургас

Р

езюме. Регионалните академични центрове в
страната създават възможности за прилагане
на интердисциплинарен подход в научните изследвания, образованието и най-вече ефикасни приложни резултати, обслужващи бизнеса, общинските и
национални управленски организации и институции. Една от основните дейности на Сдружение
„Регионален академичен център на БАН” в Бургас
е да участва при разработването на методи и технологии за отделяне и преработване на полимерни
замърсители от морската среда за опазване на Черноморския регион. Понастоящем се извършва проучвателен мониторинг за замърсяване с полимери в
черноморски екосистеми и прилежащи акватории.
Наблюдавани са три екосистеми, свързани с Черно
море, тип езерна – Бургаско езеро, тип речна – река
Китенска, и тип морска – Бургаски залив. След първичното визуално проучване и отчетените данни е
проведено последващо изследване на морското
дъно с подводно превозно средство с дистанционно
управление ROV в акваторията на Бургаския залив.
Изследването цели да се локализират зоните за натрупване и да се предостави възможност за обратно
проследяване на транспортните схеми и източници.
При проучването се следват насоките за мониторинг, залегнали в ръководството за мониторинг на
морските отпадъци в европейските морета.
Abstract. Regional academic centers in the country
create opportunities for applying an interdisciplinary
approach in research, education and, above all, efficient
applied results serving business, municipal and
national management organizations and institutions.
One of the main activities of the Association "Regional
Academic Center of BAS" in Burgas is to participate in
the development of methods and technologies for the
separation and processing of polymer pollutants from
the marine environment for the protection of the Black
Sea region. Exploratory monitoring of polymer pollution
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in Black Sea ecosystems and adjacent water areas is
currently being carried out. Three ecosystems related to
the Black Sea were observed, lake type - Lake Burgas,
river type - Kitenska River and marine type - Burgas
Bay. After the primary visual survey and the reported
data, a subsequent survey of the seabed was carried out
with an ultra-portable underwater inspection robot mini
ROV in the water area of Burgas Bay. The research
aims to locate areas of accumulation and provide the
ability to trace back transport patterns and sources. The
survey follows the monitoring guidelines set out in the
Marine Litter Monitoring Guide in European Seas.
Българската академия на науките извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Институцията участва в развитието на световната наука
и съдейства за увеличаване на духовните и материални ценности на нацията ни. Главна цел на Националната академична мрежа е създаване на условия
и предпоставки за пълноценно сътрудничество
между звената на БАН и висшите училища, академичната общност, индустриалните организации и
общинските ръководства в съответните региони и
административни области в Република България.
Създадени са Регионални академични центрове
(РАЦ) в Пловдив, Варна, Стара Загора, Сливен,
Бургас, Добрич, Габрово, Шумен, Плевен, Велико Търново, Русе, Благоевград, Разград, Монтана,
Враца, Казанлък, Смолян. Меморандуми за научнотехническо сътрудничество с НАМ са подписали
и общинските ръководства на градовете Гюргево,
Драма, Серес, както и университетът в град Ниш и
Тракийският университет в Одрин.
Целта на създадените РАЦ в страната е да се утвърдят като средища, които създават възможности
за прилагане на интердисциплинарен подход в научните изследвания, образованието и най-вече ефикасни приложни резултати, обслужващи бизнеса,
общинските и национални управленски организации и институции.
Основните насоки на взаимодействието и сътрудничеството между обединените на доброволен
принцип партньори в РАЦ са определени в сключените между тях и Ръководството на БАН меморандуми и споразумения за сътрудничество. В тези
документи са отразени специфичните за региона
интереси и потребности на партньорите на РАЦ,
особено на общините, посочени са конкретни теми
и цели на сътрудничество, както и правата и задълженията на участниците.
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– интегрирано развитие на градските, селските и
Сградата на БАН
крайбрежните райони;
в София
– трансгранично и транснационално сътрудниСдружение с чество;
нестопанска цел
– туризъм (екологичен, здравен, културен и др.)
в
обществена и уелнес;
полза
„Регио– химически продукти и технологии
нален академи– информационни и комуникационни технолочен център на гии, услуги и далекосъобщения;
БАН” е учреде– морска екология, аквакултури и рибовъдство;
но в Бургас на
– биотехнологии, биохрани и биопродукти;
11.06.2020 г. и
– мехатроника; енергетични технологии и биое правоприем- горива;
ник на първия в
– хуманитарни и социални науки;
страната ни Регионален академичен център на БАН
– медицина, обществено здраве и здравни грив Бургас, учреден през 2010 г. Сдружението е впи- жи.
сано в публичния регистър на юридическите лица с
За постигане на поставените цели сдружението
нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията ще подготвя и провежда изследвания, проучвания и
на 31.07.2020 г. Учредители на новото научноиз- анализи, свързани със научното и социално-иконоследователско звено станаха БАН, представлявана
от председателя акад. Юлиан Ревалски, чл.-кор.
Екатерина Бъчварова, директор на Института за
изследвания на климата, атмосферата и водите при
Българската академия на науките, проф. д-р Атанас
Палазов от Института по океанология на Българската академия на науките, проф. д-р Ивайло Димитров, заместник-директор на Института по полимери при Българската академия на науките, проф. д-р
Бойка Мирчева, директор на Кирило-Методиевския
научен център при Българската академия на науките, доц. д-р Десислава Панева-Маринова от Института по математика и информатика на Българската Учредяване на сдружението
академия на науките, проф. д-р Магдалена Митко- мическото развитие, създава, координира, управлява, ректор на Университет „Проф. д-р Асен Злата- ва и осъществява мониторинг на проекти, програми,
ров” – Бургас, проф. дпн Галя Христозова от БСУ, консултира и подпомага други публични и частни
д-р Милен Николов, директор на РИМ – Бургас, и организации във връзка с изготвянето на анализи,
кап. Жорж Дерелиев, председател на Търговско-ин- научни изследвания, подготовката и изпълнението
дустриалната камара.
на проекти. Основните цели и дейности на СдруДейността, която развива сдружението, е в об- жение „Регионален академичен център на БАН” –
ществена полза в посока за регионално, национално Бургас са:
и транснационално развитие, включително с фокус
– Да съдейства при разработването на експертивърху тематични области съгласно стратегически зи, становища и други експертни оценки по проекдокументи „Иновационна стратегия за интелигент- ти на нормативни актове, регионални, национални
на специализация и основните типове инвестиции и международни стратегии и проекти и да иницииза Югоизточен район”. Приоритетните области за ра, разработва и участва в научноизследователски и
развитие на сдружението са:
научно-приложни проекти.
– наука, иновации и модерни технологии – креа– Да спомага и разработва регионални прогнози
тивни и рекреативни индустрии;
и оценки за състоянието и качествата на компонен– мобилност и регионална свързаност;
тите на околната среда, на биологичното разнообра– инвестиции в човешки ресурси;
зие; мониторинг на околната среда и на природните
– нисковъглеродна икономика, зелени инвести- ресурси в региона, защита на населението и криции, кръгова икономика;
тичната инфраструктура и управлението на риска
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от природни бедствия и аварии.
– Да съдейства и участва в развитието на технологични центрове, бизнес инкубатори и технологични паркове за трансфер на технологии и да
участва при разработването на методи и технологии за отделяне и преработване на полимерни замърсители от морската среда.
– Да разработва и внедрява информационни и
комуникационни технологии с оглед прилагането
на компютърни системи, мрежи и платформи за
креативните и рекреативните индустрии.
– Да съдейства при разработването и внедряването на микрокомпютърно управление на технологичните процеси.
– Да стимулира образователни и квалификационни програми, да насочва потоците от знание и подобрява синергията между научните изследвания и
техните приложения.
– Да участва при разработването на програми и
проекти, свързани със социално-икономическото
развитие, образованието, опазването на околната
среда и устойчивото ползване на природните ресурси на територията на община Бургас и Югоизточния район.
– Да насърчава включването на академичните и
образователни среди към решаване на социалните
проблеми на обществото.
– Разработване и прилагане на национални и
международни стратегии в сферата на науката и
образованието и изграждане и поддържане на бази
данни за научните и академични общности в област
Бургас;
– Организиране на многостранни дейности за
изграждане на капацитет на местно ниво с умения
за планиране и реализация на интегрирани проекти
чрез: изследвания, анализи, обучения, консултации
и експертна помощ, както и организиране и участие във форуми и събития, свързани с осъществяването на политики с фокус върху приоритетните
области.
– Изграждане на партньорства между обществени и научни организации, правителствени институции, медии, местни общности и бизнеса за провеждане на добри практики и трансфер на иновационни
идеи за интелигентно и климатично неутрално развитие на целевата територия.
– Предприемане на други подходящи инициативи и мерки за развитие, подпомагащи и защитаващи
интересите на сдружението и неговите членове.
Една от основните дейности на сдружението е
да участва при разработването на методи и техно-
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Национална кръгла маса „Черноморски хоризонти’
22. Бъдеще за Черно море, бъдеще за Европа.
логии за отделяне и преработване на полимерни
замърсители от морската среда за опазване на Черноморски регион. Понастоящем се извършва проучвателен мониторинг за замърсяване с полимери в
Черноморски екосистеми и прилежащи акватории.
Съвременните темпове на живот през последните десетилетия доведоха до широко разпространение и масова употреба на полимери както в
промишлеността, така и в домакинствата. Техните
предимства са свързани с ниската им себестойност
и висока устойчивост на микробиологично разграждане. Тази устойчивост от своя страна води до
проблеми при генерирането на големи количества
полимерни отпадъци. По данни на ООН за 2018
г. само 9-12% от произведените полимери се рециклират, а част от тях, които се освобождават и/
или изхвърлят, водят до натрупване в околната среда, при което те могат да бъдат разградени в широк
диапазон от размери, химичен състав, плътност,
форма и цвят чрез различни агенти и навлизат във
въздуха, водите, почвите и се биоакумулират в живите организми. Имат способността да абсорбират
и отделят химични субстанции и имат потенциал да
пренасят и разпространяват патогени, свързани със
заболявания.
Една от силно уязвимите към този тип антропогенно замърсяване екосистеми е Черно море,
поради факта че то е вътрешно море, по неговото
крайбрежие живеят около 16 милиона души, водосборът му обхваща 1/3 от територията на Европа и
в него годишно се вливат 350 кm3 свежа вода чрез
300 реки от 22 държави от територия 2,5 милиона
кm2. Веднъж попаднали в морска среда, полимерите се трансформират в микрополимери чрез физична (следствие на UV лъченията), механична или
химична деградация. Те се определят като частици,
от които повече от 1% са с размер под 5 mm, както
и влакна с дължина от 3 nm до 15 mm.
По време на настоящото изследване е проведен
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проучвателен мониторинг в три екосистеми, свързани с Черно море, тип езерна – Бургаско езеро,
тип речна – река Китенска, и тип морска – Бургаски залив. Във всяка екосистема са избрани 5 точки
за наблюдение и отчитане на ежемесечни данни.
След първичното визуално проучване и отчетените
данни е проведено последващо подводно изследване с подводно превозно средство с дистанционно
управление ROV в акваторията на Бургаския залив.
Изследването цели да се локализират зоните за натрупване и да се предостави възможност за обратно
проследяване на транспортните схеми и източници. При проучването се следват насоките за мониторинг, залегнали в ръководството за мониторинг
на морските отпадъци в Европейските морета. Със
специализирано оборудване (пробовземач) са взети
отпадъци за анализ. В плитки крайбрежни райони
(дълбочина l t;30 м) изобилието от морски отпадъци
е по-голямо, отколкото на континенталния шелф. В
тези крайбрежни зони дейностите, свързани с риболов и туризъм, значително допринасят за нерегламентираното изхвърляне на отпадъци на морското
дъно със сезонни вариации. Картирано е дъното в
6 полигона: Пристанище Бургас, Пристанище Сарафово, акваторията на Северен и Централен плаж,
Ченгене скеле и Остров св. Анастасия. Събрани са
данни за количествата макрополимерни отпадъци,
което дава насока за последващо пробовземане и
анализ за вида и състава на микрополимерите в седимент, воден стълб и повърхностен воден слой в
същите акватории на мониторинг.

Направени са фотографии на морското дъно с
подводен робот и морска повърхност с въздушно
орто- фотограметрично видео заснемане с безпилотни летателни апарати, снабдени с мултиспектрална-, видео- и термална камера.

Морска повърхност.

Част от групата по мониторинг.
Изследванията са част от проекти Cross-border
regions cooperate for BLUE GROWTH COLLABs,
CB005.3.12.001, funded by the Interreg Program –
IPA for cross-border cooperation Bulgaria – Turkey
2014-2020 (Interreg IPA Cross- border Cooperation
Bulgaria – Turkey Program) и „Повишаване на знанията за морската околна среда за устойчиво управление на морските ресурси и постигане целите
на син растеж по процедура BG14MFOP001-6.004
„Повишаване на знанията за състоянието на морската среда”, Програма за морско дело и рибарство
2014 – 2020 г., изпълнявани от Университет „Проф.
д-р Асен Златаров” – Бургас.

Съвременен подводен робот мини ROV за обследване на морското дъно.
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СХЕМИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ЗА
МЕСТНИТЕ И РЕГИОНАЛНИ ПРОДУКТИ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА
РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО
РАЗВИТИЕ

Възможност и перспективи за Българското Черноморие
Георги Събев

Р

езюме: Европейските схеми за качество са инструмент, който се използва широко в много
държави членки на Европейския съюз като способ
за създаване и поддържане на поминък в различните
региони. В България тези схеми не използват своя
капацитет напълно и все още не се припознават от
местните общности. Същевременно с това те носят
много предимства и имат потенциала да създадат
много нови възможности за просперитет за регионите. В доклада се разглеждат предимствата на
схемите за качество за селскостопански продукти.
Представят се предложения за представителите на
българската морска рибарска общност за подобряване на видимостта на продукцията им, което има
потенциала да засили икономическото им показатели и същевременно с това да подобри социалноикономически тенденции в регионите им.
Summary: The European quality schemes are an
instrument, which is widely used in a number of EU
member states as a tool for creating and maintaining livelihood in different regions. In Bulgaria, the
schemes have not been fully used and there are still not
well recognised by the local communities. At the same
time they bring numerous advantages and have potential to create new opportunities for prosperity for the
specific regions. The different advantages of the quality
schemes for agri-food products are outlined in the paper. Proposals aimed at the representatives of the Bulgarian fishermen’s community is also presented with
the aim of helping them improve their visibility, which
has the potential of strengthening the economic parameters and at the same time improve the socio-economic
trends in their regions.
Европейските схеми за качество са тема, която
в България все още не стои убедително в полити-
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ческата програма и дневен ред. Причините за това
са различни, но не търсенето на вина защо не се
знае за тях ще помогне на българските рибари, преработватели и производители да усетят ползите от
тях, а тяхното популяризиране и прилагане у нас.
Тези схеми набират все по-голяма популярност в
страните от Средна и Източна Европа. В голяма
част от страните от Западна Европа са утвърдена
вече няколко десетилетна практика, която дава както разнообразие от продукти, така и икономически
стимули за развитието на различните региони. Време е те да бъдат направени по-популярни и прилагани и у нас, за да носят ползи и за българските региони, и за техните жители и посетители.
Какво представляват европейските схеми за качество? Обобщени накратко, те са съвкупност от
стъпки, които помагат на потребителите да имат
по-голяма видимост на своето местно производство и които помагат на потребителите да имат
гаранции, че продукт с дадено име произхожда от
даден регион и няма да има промяна в неговите
качества. Схемите са заложени в законодателството на Европейския съюз, като специално за храните те навлизат още в началото на 90-те години на
20-ти век. Стават задължителна част от българското законодателство с приемането на страната ни в
Европейския съюз преди 15 години. Към момента
страната ни има успешно защитени един продукт
със Защитено наименование за произход (ЗНП)
„Странджански манов мед”, два продукта със Защитено географско указание (ЗГУ) – „Българско
розово масло” и „Горнооряховски суджук”. В допълнение на тези продукти с географски означения
има и защитени пет български храни с традиционно специфичен характер (ХТСХ) – „Филе Елена”,
„Кайсерован врат Тракия”, „Роле Трапезица”, „Луканка панагюрска” и „Пастърма говежда”. Разликата между ХТСХ и продуктите със ЗНП и ЗГУ е, че
при производството на първите не е задължително
продуктът да се произвежда в определен географски регион. При продуктите със защитено наименование за произход (ЗНП) трябва производството,
преработката, пакетирането и етикетирането да
се случват в точно определен географски регион.
Както е например случаят със „Странджански манов мед”. Всички тези процеси се случват само на
територията на общините Малко Търново, Царево,
Средец, Приморско и Созопол. При продуктите със
защитено географско указание (ЗГУ) поне един от
тези процеси трябва да се случва в посочения географски регион. Например за производството на
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„Горнооряховски суджук” не е необходимо месото
да е от животни, отгледани в града, но задължително там обаче е зреенето на суджука, за да придобие
той своите специфични характеристики.
Лого за защитено географско указание.
Кратък поглед върху използването на
схемите за качество
показва, че тези схеми се използват много силно в някои европейски държави. В
Италия има 314 защитени продукта, във Франция са 259, Испания – 201,
Португалия – 142, Гърция – 113. Това са все страни
от т.нар. Стара Европа. Погледът към страните от
Средна и Източна Европа обаче показва, че и там
вече са популярни. В Хърватия, която е член на ЕС
от по-малко от 10 години, има 36, Словения, която
по площ е пет пъти по-малка от България, има 23.
Полша – 34, Чехия – 30, Унгария – 28. На фона на
тези държави производителите в България са успели да извървят успешно пътя само на 3 продукта с
географски означения. А това е жалко, защото тези
схеми помагат за развитието на регионите.
Най-важен както от икономическа, така и от социална гледна точка, е фактът, че продуктите с географски означения създават и поддържат поминък
в определен географски регион. Съобразно законодателните изисквания за всеки продукт с географско ограничение той може да се произвежда само в
определен, строго очертан регион. В изключително
редки случаи на по-голяма територия. Щом се произвежда само в определен регион, то той ангажира работна ръка само в него. Това е изключително
важно, защото много често отдалечени региони са
тези, в които могат да се създават традиционните и
уникални продукти. Същевременно тези региони са
често слабо заселени и в тях процесите на обезлюдяване са много силни. Тоест схемите за качество
са средство, което излиза от чисто икономическите
параметри, а могат да оказват положително влияние и върху социални процеси.
Вниманието към продуктите с географски означения всъщност увеличава търсенето за тях, а това
от своя страна се отплаща на производителите с
по-висока цена, което е и поредното предимство от
схемите. Научните изследвания показват, че проду-

ктите с географските означения се продават на цена
по-висока от средната за техния клас продукти. Това
е изключително важно за производителите, защото
това означава, че имат конкурентен продукт. Много
често всъщност продукт с географско означение е
дори в пъти по-скъп от продукт от същата категория. Това има и своето икономическо обяснение –
повишаването на търсенето, но ограничаването на
производството до регион, където се произвежда
продуктът водят до естествено увеличаване на цената.
Едно от другите важни предимства на схемите
за качество е, че те създават и поддържат широка
известност на продукта. Процесът на регистрация
отнема време, а включва и осведомяване на обществеността за част от процедурите. Поддържайки добро име и слава, продуктът става разпознаваем и
търсен. В свят на пазарна икономика това е много
важно предимство, защото помага на продукта да
остане трайно в съзнанието на потребителя или да
достигне до нови потребители.
Друго предимство е, че около тези традиционни
и типични продукти най-често се създават и организират редовни събития, които привличат посетители, а оттам и нови потребители. Тези събития
допринасят за други сектори като например настаняване, ресторантьорство, търговия с други местни
продукти и др. И трите български продукта със защитени географски означения имат такива празници – странджанският манов мед в началото на месец август в Царево, празникът на горнооряховския
суджук е в началото на юни. Също тогава – през
юни, има редица събития из долината на розите,
които пък насочват вниманието и посетители към
региона на производство на българската роза „Дамасцена” – основата на българското розово масло.
По схемите за качество могат да бъдат защитавани различни продукти – включително месни, млечни, растителни, но също така и рибни и продукти от
други видове аквакултура. Макар не толкова популярни колкото месните и млечните, има 41 продукта
от тази категория, които са вече защитени. Интересно е да се отбележи, че съседна нам Румъния е сред
страните, защитили такива продукти. Румънските
защитени продукти са „Салата с хайвер от щука от
Тулча”, „Пушена дунавска скумрия” (карагьоз) и
„Пушен пъстър толстолоб” от Цара Бърса. В допълнение на тях имат и защитена храна с традиционно-специфичен характер – „Традиционна салата с
хайвер от шаран”. Два от защитените продукти се
произвеждат в приморска Румъния.

83

МОРЕТО - ГРАНИЦА ИЛИ ВРАТА
Крайморските региони произвеждат и продукти,
различни от рибните. У нас в региона на Северното Черноморие например има много добри условия
за отглеждане на пипер. В други региони морският
климат създава условия за тропични и субтропични
култури. Интересно е да се отбележи, че съседна
Турция, която не е член на ЕС, е осъзнала добавената стойност от схемите за качество и вече над 30
продукта са подадени за защита. А четири от тях
се произвеждат в региони, разположени на Черно
море.
Какво се прави и може да се направи в България
на фона на всички тези възможности?
През декември 2021 г. в България стартирахме
Национална програма за местни и традиционни
продукти и храни. Целта на тази програма е остойностяване на потенциала на местните традиционни
и регионалните традиционни продукти и засилване
на връзката им с общностите с оглед развитие на
местната икономика и аграрния отрасъл на страната. Заложената визия на програмата е да даде
импулс за развитие и утвърждаване на местните
традиционни и регионални традиционни продукти
като стимул за социално-икономически растеж на
българските региони и общини, както и като разпознаваем и атрактивен елемент от културната идентичност на България, културната карта и туристическите ни дестинации. Тя следва да служи като
средство за подпомагане на всички заинтересовани
страни да използват пълния потенциал на местните традиционни български продукти. Програмата
е липсващото звено, което ще помогне на хората,
произвеждащи и работещи с местни продукти, които са традиционни, да получат по-добра видимост,
разпознаваемост, а оттам и повече икономически
възможности за развитие. Програмата може да помогне както на земеделските производители и техните обединения, така и на рибарските общности
да получат по-висока видимост, а също така и да
увеличат осведомеността са всичките продукти.
Регионът на Българското Черноморие също има
своето място и възможности в рамката на защита на
регионалното производство. Могат да бъдат начертани два начина, приложими за рибарите и техните общности. Първата е да се създаде означение за
продукти от българския черноморски риболов. То
следва да се използва за продукти – както в преработени, така и за продукти за директна продажба на
крайните потребители. В обхвата на това означение
следва да бъдат включени преработватели на улов
от българските риболовни кораби, които осъщест-
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вяват дейност в българската акватория на Черно
море и това може и следва да се доказва количествено за всеки съответен улов. Това ще гарантира
както проследимост, така и възможност да се събира своевременна информация за обема на риболова. Това е важно не за създаване на повече пречки,
а за гарантиране на неговата устойчивост. Точната
информация е в основата на добрите и качествени
научни изследвания, а оттам и научни препоръки, с
които да се гарантира, че ще има запаси от важните
видове в Българското Черноморие. Използването
на едно такова означение – „Продукт от български черноморски риболов”, ще помогне и на българския потребител да прави информиран избор и
индиректно да подкрепя родното производство.
Все повече българи се интересуват от произхода
на храната. Подобно означение има възможност да
увеличи търсенето, а оттам и икономическите ползи за неговите ползватели – българските рибари и
преработватели.
Друга възможност за българските рибарски
общности е намирането на традиционни начини на производство на рибни продукти от нашето
Черноморие. Масовите продукти губят своята популярност особено сред съвременните пътуващи
и летовниците. Традиционен начин на съхранение или производство на дадена храна привлича
съвременника. Макар все още да има посетители,
които свързват ресторанта с традиционни за цялата страна ястия, все по-голям става делът на тези,
които търсят нещо уникално и местно. Това намира
приложение и в европейските политики. В рамките
на пакета от мерки на т.нар. Зелен пакт попадат и
инициативи, насочени към консумацията на местно
производство, защото то има най-малък отпечатък
върху околната среда. Показвайки своята история и
десетилетни или дори вековни практики, има шанс
за родните рибари да се откроят. По нашето Черноморие се е правил чироз – може би все още има
рибари, които сушат, та макар и за собствена консумация своя улов. Това е нещо, което със сигурност
би представлявало интерес и за неместните посетители. В допълнение – тези практики са пригодени
и времево изпитани за местните условия. Това ги
прави както устойчиви, така и уникални за съответния регион – какъвто например е Българското Черноморие.
Държавата и държавната структура има своята
роля в определянето на политиките в сектора на риболова, на храните. Не следва да се пренебрегват
и широкият набор от възможности, които самите
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производители или рибари могат да правят и развиват сами. Време е да се започне работа към припознаване и прилагане на добри и успешни практики,
за да можем да гарантираме както постоянството в
качеството, така и да създадем нови възможности
за икономическо развитие на родните производители. Схемите за качество на Европейския съюз за
земеделските продукти и храни предоставят такава
възможност, както показват тенденциите в другите европейски държави. С повече сътрудничество
и с поглед към добрите и устойчиви практики от
далечното и не толкова далечното минало можем
да създадем, възстановим и поддържаме продукти
и поминък, които ще са полезни и необходими за
развитието на местните общности и регионите.
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ПОРТ БУРГАС – СИНЕРГИЯ
ЗА СИН РАСТЕЖ

Ролята на черноморските пристанища за интегрираното развитие на Българското Черноморие
Стойчо Димов

Р

езюме: В настоящото изследване е представен растежът на морските и крайбрежните
райони по отношение на морското корабоплаване,
пристанищата, корабостроенето, работните места
в морския сектор и околната среда. Интегрираната
морска политика на ЕС. Документацията, която е
необходима съгласно международното, европейското и националното законодателство. Насърчаването
на крайбрежния и морския туризъм в крайбрежните региони чрез европейски проекти. Синергията
между институциите и частният сектор.
Ключови думи: Пристанище Бургас, крайбрежни райони, морски туризъм и свързаност, Генерален план, Бургаски залив, България
1. Интегрираната морска политика (ИМП)
Интегрираната морска политика на ЕС е
рамка на политиката, чиято цел е да насърчава
устойчивото развитие на всички морски дейности
и на крайбрежните региони чрез подобряване
на координацията на политиките, засягащи
океаните, моретата, островите, крайбрежните и
най-отдалечените региони и морските сектори,
както и чрез разработването на междусекторни
инструменти
Морските дейности в преобладаващата си част
са с пресечна точка – Пристанищата на ЕС.
Цели на Интегрираната морска политика:
– Максимално устойчиво използване на океаните и моретата, което да направи възможен растежа
на морските и крайбрежните райони по отношение
на морското корабоплаване, пристанищата, корабостроенето, работните места в морския сектор,
околната среда и управлението на риболовните
дейности.
– Изграждане на база от знания и иновации за
морската политика чрез всеобхватна европейска
стратегия за мореплавателски и морски изследвания
(Рамкова директива за морска стратегия (2008/56/
ЕО) и програмата „Хоризонт 2020”.
– Подобряване на качеството на живот в крайбрежните региони чрез насърчаване на крайбрежния и морския туризъм, създаване на стратегия на
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Общността за предотвратяване на бедствия и развиване на морския потенциал на най-отдалечените
региони и островите на ЕС.
– Насърчаване на водещата роля на ЕС в международното морско дело чрез засилено сътрудничество на равнище международно управление на
океаните и в европейски мащаб чрез Европейската
политика за съседство (ЕПС) и Северното измерение.
– Повишаване на видимостта на морска Европа
чрез интернет приложението „Европейски морски
атлас” като средство за изтъкване на общото европейско морско наследство и чрез ежегодното отбелязване на Европейски ден на морето на 20 май.

Фиг. 1. Пристанище Бургас – основно пристанище
от европейските транспортни, енергийни и цифрови мрежи (източник: ЕС, 2011).
През 2011 г. Пристанище Бургас беше избрано
като основно пристанище за България и е част от
ключовата основна европейска транспортна, енергийна и цифрова мрежа с коридор: Hamburg – Rostock – Burgas/TR border – Piraeus – Lefkosia /Hamburg / Rostock – Berlin – Praha – Brno – Bratislava
– Budapest – Arad – Timişoara – Sofia – Burgas/TR
border/.
2. Възможности и капацитет през годините
История:
Пристанище Бургас е основано с Решение за
неговото построяване, прието с Указ №7 от 20 декември 1894 г. на Княз Фердинанд І. Тържествено е
открито в негово присъствие на 18 май 1903 г. и отворено за търговско корабоплаване след десет години строителни дейности и усвоени 6 750 000 златни
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български лева. Малко преди това – през 1899 г., е
запален белият бургаски фар – първият български
пристанищен фар.
При откриването си пристанището представлява
басейн с 60 хектара площ, има три кейови стени с
общ фронт 590 метра и дълбочина на акваторията
24 фута.

Фиг.4. Генерален план на Пристанище Бургас до
2015г. (източник: „Пристанище Бургас” ЕАД, 2015).

Фиг. 2. Стара снимка на Пристанище Бургас (източник: „Пристанище Бургас” ЕАД, 1903).
Пристанище Бургас е най-старото и най-голямо
Българско черноморско пристанище. „Пристанище
Бургас” ЕАД има дълбоки кейови места с директен
достъп до открито море. Заливът на Бургас предоставя добра защита за всякакви видове кораби.
Пристанище Бургас е пристанище за обществен
транспорт съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на
Република България (ЗМПВВППРБ. Портът включва: Терминал Изток 1, Терминал Изток 2 (Терминал
за насипни товари и Терминал 2А), Терминал Запад, Пристанище Росенец.

Фиг. 3. Пристанище Бургас (източник: „Пристанище Бургас” ЕАД, 2022)
Генералният план за развитие на пристанище

Бургас от 1997 г. до 2015 г. (новият не е утвърден от
МТИТС) включва построяването на 4 терминала,
както следва:
Терминал 1 с източен вълнолом – за генерални
и течни товари. Той ще разполага с 4 корабни места
с обща дължина 750 м. Годишният му капацитет ще
бъде над 1 млн. тона горива, химикали и генерални
товари.
Терминал 2 – за насипни товари. Предназначен
е за кораби с дедуейт до 125 000 тона, максимална
дължина до 285 м и максимално газене до 15,5 м.
Терминал 3 – Ро Ро и фериботен терминал. Общата дължина на корабните места ще бъде 380 метра. След окончателното му завършване годишният
капацитет на терминала ще е над 1 300 000 тона.
Терминал 4 – контейнерен терминал. Ще разполага с две корабни места с обща дължина 650 метра. Максималният му годишен капацитет ще бъде
над 360 000 TEU.
3. Морска свързаност в Черно море.
Съществуващо положение: регулярна черноморска фериботна линия Бургас–Батуми–Бургас с
пасажерски/Ро-Ро товарен кораб „Дружба” – Терминал „Порт България Уест”.
„ПБ Мениджмънт” ЕООД е оператор на регулярната фериботна линия Бургас–Батуми–Бургас с пасажерски/Ро-Ро товарен кораб „Дружба”.
Всеки петък корабът „Дружба” отплава от Бургас („Порт България Уест”) за Батуми. Обратният
му курс е в понеделник. Корабът превозва около
100 камиона, пълни с товари, от Европа за Кавказ.
Фериботът е стартирал през 2014 г. и първоначално е плавал по линията Бургас–Поти–Новоросийск и обратно.
Параметри: Плавателният съд е построен през
2002 година в Севиля. Дължината му е 180 метра,
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широчината – 26 метра, а газенето – 5,8 метра.
Съдът има товароподемност 8058 тона. В Бургас корабът е обработван в „Порт България Уест”
(бивш „Фиш порт”), за пасажерите са осигурени
123 кабини, като 2 от тях са пригодени за хора с
увреждания.

Фиг. 6. Ферибот Hasan Pasa (източник: İDO Istanbul
Fast Ferries Co. Inc, 2019).

Фиг. 5. Пасажерски/Ро-Ро товарен кораб „Дружба” (източник: „ПБ Мениджмънт” ЕООД, 2022).
Проекти:
А. Проект за пасажерска линия Бургас – Инеада
– Истанбул – Бургас и обратно.
В резултат на съвместните усилия на „Пристанище Бургас” ЕАД, Генералното консулство на Р.
Турция в Бургас и генералния консул на Република
България в Истанбул, Република Турция беше постигната договореност за развитието на морската свързанност чрез функционирането на сезонна
пасажерска линия Бургас – Инеада – Истанбул –
Бургас. През месец юни 2019 г. беше извършено и
тестово плаване със скоростния катамаран Salem
Pasha на превозвача İDO Istanbul Fast Ferries Co. Inc
от Бургас до Инеада, Турция като важна част от целия морски маршрут.
В момента координираме усилията си с İDO
Istanbul Fast Ferries Co. Inc, за да се договорим за
скоростен катамаран с Marine Dаmpening System,
а и се обмислят и варианти за ферибот по същаия
маршрут, но поради възникналите кризи – КОВИД
19, енергийна, икономическа и геополитическа, в
региона на Черно море проектът е отложен.
Б. Проект за обработка на товарни мобилни
единици и пътници по регулярна линия Бургас –
Батуми,Грузия – Бургас с Ro-Ro Passenger Ferry –
Терминал Бургас Изток 1.
С официално запитване през май 2022 г., представляващата УКРФЕРИ – Украйна българска спедиторска компания заяви намеренията на украинския
оператор за ползване на пристанищните услуги на
държавния пристанищен оператор (Терминал Бургас Изток 1) в линейност на кораб тип RО-PAX с
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капацитет 100 товарни автомобила, 30 контейнера
на подвижни площадки, 200 лекотоварни автомобила и 59 пътници с честота на посещения един път
седмично (вторник – сряда).
Предвид специфични изисквания, в т.ч. Европейската правна рамка, касаеща Шенгенско и националното законодателство, „Пристанище Бургас” ЕАД изготви и изпрати запитвания до всички
участващи заинтересовани лица в комплесното обслужване на такъв вид кораб, товар и пътници – ИА
„Морска администрация”, РД „Гранична полиция”,
ТД „Митница Бургас”, БАБХ .
„Пристанище Бургас” ЕАД получи писмени отговори от заинтересованите лица и институции и се
инициираха работни срещи с цел детайлизиране на
предпоставките за ефективна реализация на проекта, но поради финансово-икономически предпоставки (инвeстиции в инфраструктура) и документални изисквания проектът не се осъществи.

Фиг. 7. Ферибот Eurocargo Napoli (източник: УКРФЕРИ, 2022).
Круизен бизнес:
През октомври 2013 г. на територията на Терминал Бургас Изток 1 се изгради и тържествено се
откри нов пътнически терминал на площ от 2500
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кв. м с капацитет от 200 000 пътници годишно. Общата дължина на кейовете е 300 м, а максималното
допустимо газене е 10 м. От самото начало той е обслужил над 100 круизни кораба и 100 000 пътници.
Пристанище Бургас е член на MedCruise „Асоциацията на средиземноморските круизни пристанища”. Поради възникналата геополитическа и здравна криза се създаде „MEDCRUISE ЧЕРНОМОРСКА
РАБОТНА ГРУПА” от Пристанище Констанца, Порт
Одеса, Пристанище Варна и Пристанище Бургас
през 2018 г. Подписа се „Черноморски регионален
план за действие 2018” на 52-та Генерална асамблея
на „Асоциацията на средиземноморските круизни
пристанища” във Валета, Малта от 23-26 май 2018
г., което спомогна да се завърнат круизните кораби
в Черно море през 2022 г., но поради започналата
война отново бяха канцелирани.

екокатамаран по трансграничен проект „Плаване
през Черно море”, Оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”, в който партньори са
Пристанищна администрация, Александруполис,
Гърция, сдружение клуб по спортен риболов „Гларус”, Бургас, България и Международен център за
социални изследване и анализи на политики, Поти,
Грузия, като и 3-те катамарана са изградени и плават в резултат на европейски програми и проекти,
и осигуряват сезонната морска свързаност в Бургаския залив.

Фиг. 9. Морска свързаност в Бургаски залив (източник: „Пристанище Бургас” ЕАД, 2021).

Фиг. 8. Морска гара Бургас (източник: „Пристанище Бургас” ЕАД, 2015).
4. Силата на синергията.
Каботажно плаване в Бургаският залив.
Синергията между институциите („Пристанище
Бургас” ЕАД, МТИТС, Община Бургас, ДП „Пристанищна инфраструктура” и др.) и частния бизнес
чрез европейски проекти спомогна за развитието на
каботажното плаване в Бургаския залив. Изградиха се 3 нови общински пристанища (Пристанище
Сарафово, Пристанище Крайморие и Пристанище
Ченгене скеле) и се рехабилитира и изгради нова
пристанищна инфраструктура (вълнолом и кейова
стена) на остров „Св. Анастасия” посредством европейски проекти на Община Бургас. Каботажното
плаване от Магазия 1 (допълнителния пасажерски
терминал на „Пристанище Бургас” ЕАД) до общинските пристанища се осигурява чрез 2 общински
пасажерски катамарана (единият е оборудван със
соларни панели) и 1 частен пасажерски хибриден

Фиг. 10. Екокатамаран „Мави”. (източник: „Пристанище Бургас” ЕАД,2021).
5. Синергия между наука, образование, култура
и изкуство на територията на „Пристанище Бургас”
ЕАД (Зона за обществен достъп).
Развитието на старата част от Пристанище Бургас в Зоната за обществен достъп спомогна да се
обособят зони и центрове, които да развиват науката и образованието (Детски научен център, ПланетУм и Планетариум) като атрактивни научно-обра-
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зователни центрове за децата и гостите на Бургас. В
сградата на Магазия 1 се помещава Националната
художествена академия – филиал Бургас, която има
не само образователна, но и културна насоченост. В
новата учебна база на Южнобългарски морски образователен център се обучават и ученици, учещи в
Професионална гимназия по морско корабоплаване
и риболов „Свети Никола”.

Фиг.13. Новата учебна база на Южнобългарски
морски образователен център (източник: „Пристанище Бургас” ЕАД, 2022).

Фиг. 11. Детски научен център „ПланетУм”. (източник: ДП „Пристанищна инфраструктура”,2022).

Фиг. 12. Планетариум (източник: „Пристанище
Бургас” ЕАД,2022).

Фиг. 13. Националната художествена академия –
филиал Бургас (източник: НХА,2022).
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Заключение:
– Прилагането на държавни и общински политики и Европейски програми за развитие на синия
растеж е главният инструмент на пристанищата да
се интегрират в градската среда.
– Синергията между институциите (държавни и
общински) и частния бизнес може да бъде убедителен аргумент, поставяйки порта и града пред своите
конкуренти.
– Нашият опит показва, че е възможно да се
построи бизнес модел, доходен за пристанищните
власти и за останалите, въвлечени страни (частни и
общински компании, частни инициативи).
ЛИТЕРАТУРА:
Закон за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата на Република България.
Наредба №9/17.10.2013г. – за изискванията за
експлоатационната годност на пристанищата и
специализираните пристанищни обекти.
Рамкова директива за морска стратегия (2008/56/
ЕО).
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НА ОКЕАНА С ЛЮБОВ, ВЯРА
И НАДЕЖДА
Научна монография

Наскоро в София
се състоя представяне на новата книга на
кап. първи ранг о.р.
проф. д.пс.н. инж.
Илия Петров Пеев
„На океана с любов,
вяра и надежда”.
Моногрофията е един от първите научни трудове, написани в Десетилетието на науките за океана
в интерес на устойчивото развитие (2021 – 2030г),
обявено от ООН на 05.12. 2017 г.
Името на проф. Пеев е известно в морската научна маринистика като на страстен радетел на морската идея, застъпник на идеята за научна морска
стратегия и автор на повече от 20 монографии,
учебници, студии. Той има над 300 научни публикации и много доклади в научни конференции у нас
и в чужбина. Като университетски преподавател
работи предимно във ВВМУ „Н. Й.Вапцаров”, но
чете лекции по психология и в други наши университети у нас и зад граница.
Книгата съдържа пет основни глави, които символично са подредени като песни, посветени на
океана. Първата океанска песен е за това, че океанът свързва хората с мир, труд и любов.
Втората океанска песен е посветена на славните постижения в миналото, като е поставен акцент
върху българската гордост – подводния експеримент „Хеброс 67”.
Акцентът в третата част е върху моряците и корабните екипажи като новите герои. Международната морска организация изцяло се преориентира
към темата за човешкия фактор и психологическите аспекти на безопасността при корабоплаването.
Следващата глава от монографията е посветена
на разбирането за океана във връзка с психотерапията като ново разбиране за човека.
Петата е за това, че най-ярката звезда над океана
се нарича Моряшка любов!

Илия Пеев. На Океана с любов, вяра и надежда. Песен за петте океана. Пет океански песни. Художник Сияна Струнчева. Редактор Петър Тодоров.
Издателство „Морски свят”. Варна, 2022, стр. 358.
ISBN 978-619-7600-19-3.

Петра Ташева
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