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ИЗВЕСТИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО 

Кн. I (XI) 1953 

НАШИТЕ НОВИ ЗАДАЧИ 

Победата на 9 септември 1944 г., осъществена с ценната по
мощ на съветската армия-освободителка, е звено от всемирноистори
чес!(ата победа, която въоръжените сили на великия Съветски съюз 
одържаха над хитлеристка Германия и милитаристична Япония. 

В резултат на тази победа нашата страна отпадна от империа
листическата система и се нареди в лагера на свободолюбивите и де-
мократични държави начело със Съветския съюз. . 

Революционната политическа промяна на 9. IX. 1944 г. е коренен 
прелом в общественото и икономическо развитие на нашата страна. 
„На 9 <;ептември: политическата власт в България бе изтръгната из 
ръцете на капиталистическата буржоазия, от експлоататорското мо
нархо-фашистко малцинство и премина в ръцете на !5олшинството от 
народа, трудещите се от градовете и селата, при активната и ръко

водеща роля на работническата класа и нейния комунистически аван
гард" (Г. Димитров). 

Още в първите години след славното Деветосептемврийско въ
стание благодарР.ние безкористната помощ на великия Съветски съюз 
и под ръководството на Българската комунистическа партия нашата · 
народнодемократична държава завоюва големи политически и иконо

мически успехи. 

За един къс период отечественофронтовската власт проведе 
аграрна реформа, национализира подземните и надземни природни бо
гатства, промишлените предприятия, банките, едрата градска собстве
ност ; премахна натуралната поземлена рента, иззе едрия земеделски 

инвентар; външната търговия стана монопол на държавата и пр. 

Всичко това откри възможност за постепенното ликвидиране 
противоречието между обществения характер на производството и 
частно r<апиталистическата форма на присвояване. Пристъпи се към 
.ликвидиране корените на анархията, кризите и безплановостта в народ
ното ни стопанство. 

Чрез изпълнението на двегодишния народностопански план се из
живя тежката икономическа разруха, причинена . от безогледното ограб
ване на страната от управляващата •монарха-фашистка клика, възста
нови се стопанството на предвоенно ниво и се създадоха реални • 

предпоставки за осъществяването на първия петгодишен народносто~ 

пански план. 

В нашата страна закипя мощен стопански и културен подем. При
стъпи се към по -рационалното използуване на природните богатства, 
което наложи и всестранното им проучване. Изграждането на язовири, 
електроцентрали, напоителни системи, полезащитни пояси, заводи, фа
брики, пътища и други строежи на социализма у нас постави отrо
..ворни задачи пред физическата и . икономическа география. 
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Преди 9 септември 1 !j44 г. географските науки в България бяха 
шщяло впрегнати в услуга на буржоазната идеология, а в последните
години преди тази дата - и в услуга на най-човеконенавистнически гео-
политични и нацистки тенденции. -

В методологично отнопrение географските · науки у нас стояха на 
ниво, което отговаряше на буржоазн.ите идеалистически схващания. 
Географията беше хорологична наука в духа на А. Хетнер, която от
късваше развитието в пространството от развитието във времето. Вул
гарният географски материализъм нанесе дълбоки поражения върху 
методологичните принципи в географията, за която · икономиката бе
само едно свойство на територията. 

Географските нэуки бяха откъснати от практиката и съществу
ваха затворени в научните кабинети на Географския институт при 
Историка-филологическия факултет на Софийския университет и в кръ
говете на Българското географско дружество. Единственото поприще, 
в което се проявяваха географските науки, беше национално_-шовини
стичната тенденция на тогавашната наша буржоазна действителност. 

Колкото и ценни и самобитни елементи да има в дейността на 
първите професори по география А. Иширков и Ж. Радев, тяхното 
дело, развило се в рамките на тогавашната буржоазна обстановка, 
носи белега на географския материализъм и детерминизъм, които 
спъваха творческото развитие на географските науки. 

* 
Физическата география, която изучава закономерностите в раз

витието на природния комплекс - геоrрафската среда, нейната струк
тура и пространствена диференциация, с оглед рационалното й изпол
зуване и целесъобразно изменение, е наука, която има голямо значе
ние за възхода на социалистическото строителство. 

Географската среда като необходимо и постоянно условие (макар 
и не определящо) за материалния живот на обществото, в епохата на 
социализма е обект на планомерно и системно изменение, което е въз
можно само при познаване законите на развитието на физикогеограф
ския комплекс. Пример за творчески и научен подход към географската 
среда ни дава строителството на комунизма в СССР. 
· Великият Сталински план за преобразяване на природата, като . 
използува най-напредналата социалистическа техника, цели подобрение
условията на живота на трудещите се маси чрез покоряване природ

ните стихии и впрягането им в уr;луга на човека, за непрекъснато по

вишение на прQмишленото и селскостопанско производство. 

Мястото на физикогеографите в борбата за осъществяване плана 
за преобразяването на природата е ясно определено от формулираните
по-горе задачи на тази наука - разкрива1Iе на физикогеографските 
закономерности с оглед видоиэмЕ:нението на самата географска среда, 
въпроси, по които нашата физикогеографска наука все още недоста
тъчно е дала необходимия принос. 

Лесомеiшоративните мероприятия по засаждане на полезащитните 
пояси - едно от звената на ' плана за преобразяване на природата, ' 
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са свързани с познаване закономерностите във формирането на мест
ния климат, които са дълбоко географски, обусловени от противоре
чивото взаимодействие между отделните материални компоненти на 
физикогеографския комплекс. Противоерозионната, снегозадържаща и 
противоизпарителна роля на горските - пояси може да бъде разкрита 
само при приложение на комплексния физикогеографски подход към 
явленията. 

Постройката на хидроелектрощ~нтрали, оросителни канали и вът
решни водни пътищ~ е друго не по-маловажно звено на Сталинския 
план за преобразяване на природата. Изкуственото напояване, изпол
зуване на течащите води за електродобив и за съобщителни линии изи-

. еква предварителен анализ на режима на водщш кръговрат в граJ:Iиците 

на водния басейн и подробно физикогеографско проучване 1:!а хидро
климатичните и почвено-растителни особености на географската среда. 
Само така изграждането на хидромелиоративните мероприятия като 
енергетичната база на селското стопанство и промишлеността ще бъдат 
правилно изведени докрай и ще дадат условия за повишение на сел
<жостопанското и промишлено производство. 

Тези основни задачи по . преобразяване на природата в СССР 
стоят и пред трудещите се у нас във връзка с построяване икономи

ческите и културни основи на социализма. 

Приложението на физикогеографската теория в практиката по 
осъществяване мероприятията на плана за преобразяване природата 
на Добруджа е едно от средствата за движение напред, за раз_витие в 
областта на физическата география. 

Ефективността на геоморфоложките, климатични и хидроложки 
методи на изследване при осъществяване на този план ще бъде проб
ният камък за преценяване стойността на натрупания досега опит, 
проверка на теорията на физическата география от практиката. Корек
циите, наложени от тази практика, ще бъдат живителни сокове, които 
ще дадат нови направления в развитието на геоморфологията, клима-
тологията, хидрологията и · пр. • 

Във връзка с тези основни задачи физикогеографите трябва да 
проучат комплексно природните условия на областите, в които се про
веждат крупни мероприятия (Добруджа, Родопите, областите на голе
мите находища на полезни изкопаеми и големи хидротехнически бази). 

Физикогеографите трябва да се насочат: 1) към ефективните ме
тоди на геоморфоложко изследване и картиране съобразно ко-нкрет
ните изисквания на практиката (язовиростроене,лесомелиорации,пътно 
строителство и пр.) ; 2) към закономерностите в развитието на съвре
менните морфогенетични процеси с оглед правилната прогноза на тези 
процеси при изменението на географската среда във връзка със социа
листическото строителство; 3) към провеждане на комплексния експе
диционен метод при 11роучване физикогеографските условия, всред 
които се разгъват мероприятията на социалистическото строителство; 

4) към изучаване компонентите на физикогеографския комплекс ·в тях-
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ната дълбока диалектическа връзка и отчитане влиянието на човеш
ката дейност в развитието на тези компоненти; 5) към микропроцесите 
(микроклимзт, хидромелиоративно поле, изкуствени водоеми, микро
релеф, полезащитни пояси), въздействието върху които е реално осъ
ществимо и сумар·ното взаимодействие между които формира ма
кропроцесите (макроклимат, воден баланс, морфогенеза на едрите 
форми). 

Цялата тази целенасочена дейност в областта на физическата 
география при осъществяване програ мата за изграждане на икономи
ческите основи на социализма в нашата страна · трябва да намери 
отражение в един научен атлас на България, в който наред с иконо
мическата да бъде дадена и физш<аrеографската картина на нашата 
страна, нейните природни ресурси и мобилизирането им паралелно с 
развитието на социалистическото строителство. 

Тази дейност трябва да намери синтезата си в една монография 
върху физическата география на България. в която да се ра_зкрият 
закономерностите на развитието на географската .среда при все по
голямото и по-голямо въэдействие нз човека върху природата. 

Икономическата география като обществена наука за географ
ското разпределение на производството, · за условията и особеностите 
на неговото развитие при социализма и капитализма в различните страни 

и райони има да играе важна роля в настоящия момент от икономи
ческото развитие на страната ни. Икономгеографското проучване на 
България има голямо значение за плановото териториално разпреде
ление на производството, което е важно и необходимо условие за ра
ционалната организация на социалистическата икономика, за по-ефи
касно използуване на природните богатства и трудови ресурси, за ви
соката производителност на труда. 

При социалистическото строителство е необходимо укрепването 
на творческата връзка между- теорията и практиката. Науката без
условно може и трябва да се постави в услуга !ia социалистическата 
практика, на предана служба на народа. · 

Бързото и планово развитие на икономиката на нашата народна 
република поставя важни народностопански проблеми и пред научните 
работници в областта на географските науки. Належащо е всестран
ното географско проучване на страната; нейното физикогеографско и 
икономгеографско райониране, които ще подпомогнат стопанския и 
културен възход на България. 

За правилното разрешаване на поставените проблеми е необхо
димо географските науки у нас по-скоро да се отърtят от промъкна
лите се буржоазни антинаучни теории и да изградят своята методо
логи~ на марксистко-ленинска основа. 

Целите и задачите на науката, а в това число и на и1<0номическата 
география са в зависимост от социал-икономическ:э.та структура на об
ществото. При капитализма икономическата география обслужва инте-
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ресите на господствуващата класа. Тя се превърна в лъженаука, която 
фалшифицира действителността, прикрива недъзите на капитализма в 
развитието на производството и географското му разпределение, изпъл
нява разузнавателни функции с цел за икономическа експанзия и импе
риалистическа агресия на монополистичния капитал и пр., и пр. 

Коренно различни са целите и задачите на икономическата гео
графия в Съветския съюз. Те се определят от общите задачи за мак
симално повишаване жизнения и културен уровен на трудещите се под 

ръководството на славната КПСС, за построяване на · комунизма 
в тази страна. Ето защо развитието »а икономическата география в 
Съветския съюз _е тясно свързано с комунистическото строителство. 
За да · подпомогне планомерното и бързо развитие на производството, 
съветската · икономическа география трябваше да ликвидира с влия
нието на антинаучните, буржоазно-апологетични теории на Хетнер, 
Тюнен, Вебер и др. , които послужиха като теоретическа основа на 
прикритите врагове на социалистическото строителство, и да се преу

строи на принципите на марксизма. В това отношение икономическата 
география в Съветския съюз има големи достижения. 

Съветската икономическа география разкрива закономерности от 
обществен порядък, тясно свързани с развитието и географското раз
пределение на производството. При това производството се разr лежда 
като съвкупност и единство на производителни сили и производ

ствени отношения, свойствени на дадена общественоикономическа 
формация. По такъв начин съветската икономическа география не от- -
късва производителните сили от производствените отношения, не търси 

вечни закономерности, независещи от икономическите формации. 

Изхождайки от определението на Й. В. Сталин за ролята на гео
графската среда като едно от постоянните и необходими условия за 
материалния живот на обществото, което може да ускори или забави 
неговото развитие, съветската икономическа география включва в сфе
рата на своите изследвания влиянието и на rеоrр'афс-ката среда за раз
витието и г~ографското разnределение на производството. По такъв 
начин, преустроявайки се на марксически начала, икономическата гео
графия в Съветския съюз ликвидира както с „левите" уклони към 
икономизма, така също и с географския детерминиз.ъм. 

Практиката на социалистическото строителство дора~ви, обогати 
и широко използува достиженията на икономическата география. По 
такъв начин се потвърди единството между теорията и практиката. 

Достиженията на икономическата география в Съветския . съюз 
имат голямо значение за развитието на тази наука и у нас. Ползувайки 
се от тези достижения, ние можем и трябва да поставим икономиче
ската география в услуга на нашето социалистическо строителсrво. 
Необходимо е да се отбележи, че поради обективни и субективни при
чини икономическата география у нас все още изостава в това отношение. 
Недостатъчно се проучва богатият опит на социалистиче.ското строи
телство в СССР. Анализът на конкретните икономгеографски данни все 

' . 
още недостатъчно се провежда съгласно марксиче_ските принципи за 

~ 
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развитието и географското разпределение на производството в преход
ния период. 

След станалите дълбоки социал-икономически преобразувания в 
нашата страна през годините след 9. IX. 1944 r. в интерес на тру де
щите се беше час по-скоро да се ли1<видира тежкото икономическо на
следство от капитализма. В това отношение. световно известният про
летарски деец и велик син на нашата страна Георги Димитров даде 
ценни указания, че е необходимо "чрез индустриализация и електри
фикация на страната и машинизиране на земеделието да се постигне. 
за 15-20 _години това, което други народи при други условия са по
стигнали за цяло столетие". Тези мъдри указания легнаха в основата 
на. първия петгодишен народностопански план, който заслужено носи 
'-!ме.то Димитровска петилетка. 

Главната икономическа и политическа задача на петгодишния на
родностопански план беше да изгради осно~ите на социализма, като пре
върне родината ни в икономически развита страна с мощна промиш

леност и модерно земеделие. Планът предвиждаше съотношението между 
земеделското и индустриално производство от 70: 30 през 1939 r. да 
се измени на 53: 47 през 1953 г. Такъв скок в промишленото разви
тие на нашата страна не бе възможен при капитализма. Индустриали
зацията на страната става по социалистически път. Най-бързо се раз
вива тежката промишленост, която дава средства за производство и 

осигурява по-ната.тъшния подем на леката . промишленост, транспорта 

и селското стопанство. През петилетката производството на тежката 
промишленост се увеличи 6,5 пъти, а на леката промишленост -
3 пъти. 

В резултат на социалистическото преустройство на селското сто
панство - на кооперирането му, машинизирането, внедряването на 

модерна съветска агротехника и пр., производството му в края на пе

тилетката далеч надмина съответното производство от 1939 r. 
Поради бързото и планово развитие на промишлеността, селското 

стопанство, трансtюрт_а и търговията в края на петилетката народният 

доход е почти двойно по-голям; отколкото през 1939 г. 
Всичко това, което беше прtдвидено по петгодишния народно

стопански план, вместо за 5 се изпълни за 4 години поради правил
ната стопанска политика на отечественофронтовското правителство, 
благодарение големия ентусиазъм на трудещите се~ при ценната и без
користна помощ от страна на Съветския съюз и страните с народна 
демокраЩiя. 

Големите стопански и културни достижения през петилетката са 
решителна крачка към осъществяване. на една от основните грижи на 

Партията за непрекъснатото подобряване материалния и културен уро
вен · на трудещите се от града и селото. 

През периода на нашата първа петилетка се промени не само 
състоянието, структурата на народното стопюJство, но се измени и 
географският облик на страната. Построени са язовири, електростанции, 
напоителни системи, заводи, фабрики, далекопроводи, щелезопътни ли
нии, шосета и пр. Особено много се промени икономгеографският облик 
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на изостаналите при капитализма периферни краища на страната, като 
Добруджа, Странджа, Родопите, северозападната част на Дуна~ската 
равнина. 

Новото географско разпределение на производството в нашата 
страна в течение на петилетките се извършва съгласно· следните основни 

ленинскр-сталински принципи за разпределение на производителните 
сили при_ социализма: 

1 .. Приближаване на промишлеността към източниците на суро-
вини и към районите на потребление. / 

2. Осигуряване стопански подем на изостаналите при капитализма 
периферни райони на страна'!'з. 

3. Най-целесъобраэно .използуване на природните източници и 
условия. в цялата страна и в отделните и райони. 

4. Премахване наследената от капитализма противоположност 
между града и селото. 

При планомерното разпределение на производителните сили въз
никва комплекс от проблеми, които са най-тясно свързани с организа
цията на социалистическото стопанство. Съставна част от този ком
плекс е и проблемата за икономическото райониране на нашата страна. 

· У нас тряqва да се създадат териториално-производствени ком
Jiлекси с максимално развитие на вътрешни производствени връзки, 

,еъс специализация в общодържавен мащаб и пр. При практическото 
осъществяване на районирането трябва да се вземат не иэо1ирани при
знаци, а съвкупност от условия, които способствуват за развитие на. 
11ародното стопанство във всеки район. За най - правилно разрешаване 
на проблемата за районирането трябв~ да се имат предвид ония ~сло
вия, които набелязва Съветският държавен планов комитет във връзка 
,е районирането на РСФСР. 

В резолюцията на Петия конгрес на Българската комунистическа 
;партия по петгодишния народностопански план (1949-1953 г.) се по
.стави най- отговорно задачата да се осигури стопанското р~йониране и 
районно планиране на страната. При социалистическата икономика 
-трябва да съществува и единство между икономическото и админи-
-стративно-териториално делене на страната. Всичко това задължава 
икономгеографите да предприемат цялостното проучване на страната 

. и да дадат своя ценен принос за най-целесъобразното и отговарящо 
на социалистическата практика икономгеографско райониране на Бъл-
гария. . 

Икономгеографското изучаване на нашата страна има голямо прак
-тическо значение. То ще подпомогне плановиците, деятелите по тър
говията, много икономисти, партийни, административни, кооперативни 
и др. функционери. 

Икономгеографски познания са необходими и на широките на
родни . маси. Те искат да знаят какви са достиж~нията на нашето со
циалистическо строителство, как се изменя икономгеографският облик 
на страната, какви са перспективите на широко разгърналоrо се мирно 

.строителство и пр. Всичко това укрепва вярата на трудещите се в 
светлото бъдеще на социализма и комунизма и ги вдъхновява за още 

.. 
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по-упорита, по-напрегната и по-творческа работа. Особено голям е ин
тересът на трудещите се към -географията на Съветския съюз и стра
ните с народна демокрация, към стопанските и културни достижения: 

и перспективи в целия лагер ма демокрацията и социализма. У спо
редно с това не отпада и ин_тересът към географията на капитали
стическите страни. Всеки иска да знае природните богатства, полити
ческия и стопански живот, положението на работническата класа в 
антидемократическия, капиталистически лагер. Сравнявайки нищетата 
и мизерията на трудещите се в капиталистическите - страни с непре

къснатото увеличаване на жизнения и ку лтур~н уровен на трудещите 

се в лагера на демокрацията и социализма начело със Съветския
съюз, гражданите на нашата народна република виждат още ПО·ЯСН() 
големите преимущества на социализма пред капитализма. 

* 
Колкото и малки да са успехите в развитието на географските 

науки у нас след 9 септември, те заслужават да бъдат отбелязани в. 
страниците на научния орган на Българското географско дружество. 

По време на отпразнуването 50-годишнината на Географския ин- · 
ститут при Университета и 30-годишнината на Българското географско 
дружество през 1949 r. пред нашата географска общественост бяха 
набелязани основните задачи, които тогава стояха пред българската 
географска наука и за разрешението на които трябваше . да се моби
лизират всички български географи. 

Благодарение на задружните усилия и помощта на Партията и 
Правителството част от поставените тогава задачи бяха благополучн<> 
разрешени. 

С общи думи нашите успехи могат да бъдат резюмирани, кактй' 
следва: 

1. Преподавателската_ дейност при rеоrрафските катедри в Уни
верситета се разшири, увеличи се броят на преподавателите. Въведоха. 
се нови географски дисциплини, изработиха се нови учебни планове и. 
програми, като се използува широко опитът на съветската география. 
Написаха се някои университетски учебници и учебници за средните 
училища, стоящи на задоволително научно и идейно-политическо ниво. 

2. Научно-изследователската дейност в областта на географията 
се приближи до практиката. Нашето строителство започва да чувствува 
нуждата от rеоморфолози, климатолози, хидролози, икономгеоrрафи на 
селското стопанство, на транспорта, rеографи-1<артографи и пр. 

3. През 1950 г. се създаде Географски институт при Българската
академия на науките, който играе ролята на ръководещ център на 
научно-изследователската работа в областта на географските науки в. 
България със свой научен . орган. 

· 4. Със създаването през 1951 r. на Биолоrо-rеолоrо-rеоrрафския 
факултет специалността география премина орrанизаЦИ')ННО от цю<ъла 
на философско-историческите науки в цикъла на геолога-географските: 
науки. 
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. 5. Въведоха се редица географски дисциплини и в другите висши 
учебни заведения (Политехника, Висш икономически институт, Висш 
финансово-стопански институт и пр.), така необходими при подготов
ката на редица специалисти. 

6. Разви се широка научн_о-популяризаторска дейност чрез изда
ването на географски списания - Географски преглед, Страни и народи 
и Г'еография, и изнасяне 1,ш лекции и доклади. 

1. Създаде се аспирантски институт при специалността гео
графия. 

8. Специалистът-географ е · ве"!е търсен във ведомствените служби 
и институти и е предвиден в щатните таблици. 

9. Реорганизира се структурата на Българското географ.:ко дру
жество, което влезе в състава на Българската академия на науките. 

Българската география несъмнено има с какво· да се поздрави, 
но същевременно пред българските географи стоят огромни и отго
ворни задачи: разширяване на започнатата работа и широко внедряване 
на географските науки в практиката на социалистическото строи-
телство у нас. _ 

Тези големи задачи могат да бъдат правилно разрешени само на 
базата на всестранното усвояване на марк~;,изма-ленинизма, на задъл
боченото изучаване на гениалния труд на И В. Сталин „Икономически , 
проблеми на социализма в СССР". Този труд, в който с пределна 
яснота се разработва въпрос:ьт за характера на икономическите закони 
при социализма, разкриват се законите на общественото производство 
и разпределението на материалните блага в социалистическото обще
ство, набелязва се пътят на постепенния преход от социализъм към 
комунизъм и се дава научна· разработка на проблемите на съвременния 
капитализъм, има извънредно го,11ямо значение за развитието на тео

рията и практиката на географските науки. 

Ноември, 1952 г. 



ИЗВЕСТИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО 

Кн. 1 (XI) 1953 

• 

П. Пенчев 

ПОДПОЧВЕНИТЕ ВОДИ НА НАНОСНИТЕ КОНУСИ В ЗАПАДНАТ А 
ЧАСТ НА КАЗАНЛЪШКАТА КОТЛОВИНА И ТЯХНАТА ФИЗИКОГЕО

ГРАФСКА ОБУСЛОВЕНОСТ 

В настоящата работа aвmof}'Ьm анализира значението на 
структурата и zeoJ.topфoлozuяma на .наносните конуси в западната 
част на Казанлr,шката коfпловина за фор,иирането и peJICuмa на 
подпочвените води в тях. Вr,з основа на нови хидроложки данни 
се изследва колебанието на пиезометричното ниво и като се из
ползуват новите сr,ветски методи, се прави опит за определяне 
приходната част на баланса на подпочвените води. 

УВОД 

В обширната строителна програма на ~ашата народна власт след 
9 септември 1944 г. хидротехниqеското строителство заема едно от 
първите места. Завърш·ени, в строеж или в проект . са редица водни 
съоръжения, като язовири, хидроцентрали, напоителни канали, корекции 

на реки, отводняване, канализации и др. СтроитеJ!:ството на всички 
тези мероприятия се нуждае от организиране и провеждане на си

стемни проучвания върху нашите водни _ обекти. Деятели в нашата . 
~идроложка служба преценяват (66, стр. 5), че направеното досега по 
хидроложките проучван!lя, как го и изходният хидрометричен материал 

са далеч незадоволиrелНif за нуждите~ при tfроектирането на водните 
.съоръжения. 

При проследяване развитието на водното дело у нас (2, 3, 4, 9, 
42, 48, 5(), 79) можем да установим, че през периода на капиталисти
ческото си развитие нашето стопанство съвсем малко се е ползувало 
от достижения ·rа на науката и по-специално от достиженията на една 

от най-практично приложните дисциплини, каквато е хидрологията. 
Множество проблеми, които са възникна.ли главно при водоснабдява
нето на отделни селища, рядко са били обеп на научно разрешение. 
Почти всички водостоilански проучвания са откъслечни, некоордини
рани и зле провежда1tИ.' Много от тях са публикувани в списанието на 
Българското инженерно-арх:итектно .д во (БИАД\. Повечето 'от публи- · 
кациите там третира r въпроси за техническото изпълнение при водо

снабдяването на отделните селища (17, 22, 23, 24, 29, 38, 49, 62, 63, 
. 68, 70, 75, 77), а значително по-малък брой (1, 20, 59, 61, 67) са на
сочени към изучаването на самите водоизточници. Особено много е 
писано във връзка с водоснабдяването на Софа:я (1, 23, 24, 38, 49, 59, 
61, 67, 77), като по този въпрос особено през 1924 г. са възникнали 
твърде полезни спорове, пра: които се достига до по-задълбочено на
влизане в тази частична водостопанска проблема. 
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Минералните и термални води, това ценно природно богатство на 
нашата родина, недостатъчно са били . обект на по-задълбочени про-
учвания. • 

Малко са и работите, свързани с проучването на големи водни 
обекти (20, 26, 27, 34, 35, 37, 39, 67, 71, 72). Заслужават qо-голямо 
внимание публикациите, третиращи безводието на Лудогори~то (Дели
ормана) (20, 68), режимът на реките Тополница и Тунджа във връзка 
с проектоязовирите по тях (26, 34, 37, 39, 71, 72) _ и отводнителните и 
напоителни мероприятия по нашия дунавски бряг (35, 64). 

Редица публикации (4, 27, 35, 36, 40, 41, 56, 57, 64, 71, 78) со
чат, че нуждата от хидромелиоративни мероприятия в нашето селско 

стопанство е била осъзната отдавна. През 1904 r. при Министерството 
на търговията и земеделието е било учредено "Бюро за държавните 
блата и културните подобрения". Още в самото начало обаче тази 
служба се е сблъскала с частните интереси на собствениците на во
деници, чаркове и др. След неколкогодишно анемично съществуване 
в 1911 г. · тя е била реорганизирана в „Отделени~ на водите" при Ми
нистерството на земеделието. Едва след това са били организирани 
няколко водочетни станции по Марица, Тополница, Стряма, Чепинска 
река, Въча и Тунджа (3). След необикновено сушавата 1918 r., през 
която загубите само на зърнени храни се изчисJшват на 4 млн. лева, 
въпросът за хидромелиорациите се поставя по-определено. Въз основа 
на данните от 6 години хи~рометрични и 18 години дъждомерни на
блюдения са били набе лязани първите язовирни обекти. Разбира се, за 
реализирането на тези проекти не е било направено почти нищо, тъй като 
фашистката власт в Бълr, рия не се грижеше за благоденствието · на 
трудещите се селяни. До 9 септември 1944 r. са били построени само 
няколко малки хидроелектрически централи, и т9 от отдfлни капита

листи, групирали своите капитали в акционерни друже ства. 

След 9 септември 1944 r. нашата власт правилно оцени голямото 
значение на водните ни ресурси като евтин източник на електроенер

гия, тъй необходима за нуждите на нашата нова, соци~листическа про
мишленост и за мнтензивирането на изостаналото ни селско стопанство 

чрез хидромелиоративни мероприятия. Като прелом в работата на на
шата хидрология се яви постановлението на Министерския съвет и 
ЦК на БКП за Министерство-то на електрификацията. По силата на . 
това постановление в 1950 г. се обособи Хидрометеорологичната служба 
при Министерския съ13ет като самостоятелно производствено предприя
тие, което има за задача да организира своята работа в съответствие 
с нуждите на народното стопанство. При орtанизацията на тази важ
на служба неоценима помощ ни оказа великият Съветски съюз чрез 
изпратените за тази цел в България специалисти-хидролози. Задачите 
за правилното организиране на нашата хидрометрична и метеорологич

на служба, както и за системното изучаване на нашето водно· стопа~
ство са вече поставени и се ~:еализират планомерно. 

Въпросът за цялостното проучване на подпочвените води у нас 
обаче доскоро чакаше своето разрешение. По-системни хидроrеоложки 
проучвания са проведени във връзка с водоснабдяван~;то на няколко 
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села в Никополска околия (18). Една обща характеристика и зониране 
на подпочвените води направи съветският хидролог-консултант при 

Министерството на електрификацията проф. Алтовски. Проучването на 
водоизточниците в Добруджа и водоснабдяването на редица добру
джански селища във връзка с постановлението на .Министерския съвет 
и ЦК на БКП бележат начало по отношение на цялостните проучва
ния на подпочвените води. Голямата програма на Министерството на 
земеделието за подробни проучвания на подпочвените води в цялата 
Горнотракийска низина е указание, че нашата народна власт правилно 
е оценила не по-малкото значение на подпочвените води в сравнение 

с това на повърхнотечащите. 

Нашите проучвания1 считаме за един малък принос към въп
роса за влиянието на морфоложката структура върху хидроложкия 
процес. Обект на нашата хидроложка оценка е ивицата на наносните 
конуси, които са най-характерният е.11.емент на морфологията в северо
западната част на Казанлъшката котловина. Те са характерен елемент 
и в морфологията на повечето наши , котловини. · 

Първите си изследвания започнахме през лятото на 1947 г. Съ
гласно научно-изследователския план на катедрата по физическа геог
рафия трябваше да проведем изследвания в западната част на Казан
лъшката котловина с оглед изясняването на физикогеографските ус
ловия на язовира „Георги Димитров". Още в началото на теренната 
работа др. инж. Беров, който тогава беше директор на язовира 
"Г. Димитров", ни предложи да насочим най-първо нашите изследвания 
върху подпочвените води в тази част на котловината, тъй като за 
тях липсвали каквито и да било проучвания, а проектантските работи 
за язовира се нуждаели от данни за подпочвените води. Ние приехме 
предложението за тези проучвания с оглед те да бъдат съставна част 
на цялостните физикогеографски проучвания за водосборната област 
на язовира. По този начин хидрогеоложките явления проучвахме не 
изолирано, а паралелно с изясняването на геоморфоложките , геоложки 
и климатични условия на същата област, с които формирането и ре
жимът на подпочвените води се намират в генетическа и неразривна 

връзка. 

Тогава ние · схванахме нашата задача в следния смисъл: да на
правим количествена характеристика на цодпочвените води и уста
новим какво е значението им за режима на водите във водохранили

щето на язовира. За успешно изпълнение на така поставената задача 
бе необходимо провежщшето поне на следните опитни изследвания 
върху терена : 

1. Сондирания в определени места, главно в зоната на наносните 
конуси и някои от речните . тераси, с оглед установяване страти

граф(жата обстановка на тези най-надеждни в хидроложко отношение 
морфоложки елементи на областта. 

1 , Авторът на .настоящия труд, вземайки под ·внимани~ критичните бележки на 
Факултетния съвет на Биолого-геолого-географския факултет, внесе някои изменения 
в уводната част, допълни списъка на използуваната литература и направи уточняване 

на цитатите в геоложката и геоморфоложка характеристика. 
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2. Изкопаваnе на кладенци до достигане на вододържливия 
хоризонт. В тези кладенци да се извършат наблюдения върху колеба
нията на нивото на подпочвените води. 

3. Върху същите и допълнителни контролни кладенци и шахти 
да се проведат опити за определяне посоката и скоростта на оттока. 

4. Лабораторно изследване на химическия състав на подпоч
вените води. 

За съжаление дирекцията на язовира 11е можеше - да осигури 
провеждането на нито едно от тези тъй необходими изследвания. 
Както за сондиранията, т.ака и за изграждането на специалните за 
целта кладенци трябваше да има определено нареждане от Министер
ството на електрификацията и мелиорациите. Провеждането на опити 
за установяване посоката на подпочвените води се затрудняваше то

гава от липсата на необходимите оцветители. Поради тези затруднения 
рябваше да започнем нашите изследвания с най-опростени и несъ
ършени средства. Вместо специално изградени кладенци трябваше 

да подберем от наличните в отделните села, и то такива, за които 
можехме да съберем някакви, макар оскъдни и некомпетентни сведения 
за стратиrрафския им профил. Такива кладенци избрахме в селата: 
Дунавци, Голямо Дряново Горно Сахране - пq три във всяко село, а 

Асен, Габарево, Голямо -село, Манолова, Търцичени, Павел баня, 
иден, жп. спирките Павел баня, Търничени, Тъжа, Манолова, Осе
еново и тютюневата сушилня между селата Горно и Долно Сахране -
о един кладенец. Кладенците в Дунавци, Голямо Дряново, Горно 
Долно Сахране бяха така подбрани, че да сключват триъгълник 
ъс страни не по-дълги от 60 м с оглед провеждането на rорепосо
ените опити за установяване посоката, скоростта и оттока на под

очвените води. При подбора на селищата имахме за съображение да 
е образуват поне две линии напречно на наносните конуси, които 
аемат по-голямата част на полето и които очевидно имат най-голямо 
начение за формирането и режима на подпочвените води. Опитни 
ладенци избрахме тогава и в селата Виден и Павел баня поради 
лизостта им до водохранилището и наличието на термални води. 

Втората_ задача, която трябваше да разрешим при организирането 
а хидрометричната служба в проучваната област, бе снабдяването с 
змервателни уреди. Поради липса на общоприети у нас, а тогава въ
бще 1Ia каквито и да било специални за целта уреди за измерване 
ивото на подпочвените води, отначало прибягнахме до обикновени 
ати. Те бяха изработени по наши. указания .в работилниците на язо
ира. При всеки кладенец бе маркирана точка от земната повърхност, 
а която впоследствие бе определена абсолютната височина чрез 
вързване с най-близкия нивелачен пункт. Спущането на латата ста
аше отвесно до l't,аркирания знак. Отчиташе се относителна височина 
разстоянието от водното ниво до земна повърхност) и височината на 
одния стълб. За тази цел латата се спущаше до дъното на кладенеца. 

Особено голяма трудност срещнахме при набирането на хидро
ожки наблюдатели. Такива подбрахме измежду служителите при 

1 
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селсъветите и жп. спирките. Същите получиха заповеди и възнаграя 
дения от дирекцията на язовира. 

Наблюденията се извършваха ежедневно в 7 ч. сутринта, а сле, 
алеж - в 7, 14 и 21 ч. На собствениците на кладенците бе забра 
н~но със заповед от Селсъвета водочерпене от 21 ч. вечерта до у1 

ринното наблюдение и каквото и да е водо 
черпене през дните с валеж. 

Регистрирането на данните от хидроложкит 
наблюдатели ставаше върху редактирани от на 
печатни формуляри - дневници. Всеки лист о 
тези дневници се състои от три еднообразни части 
перфорирани за по-лесно откъсване, от коит( 
една част се изпращаше в дирекцията на язо 

вира (впоследствие в Хи,11.роложката служба н, 
МЕМ), втората в Географския институт на Уни 
верситета, а третата оставаше към кочана в хид 

роложкия наблюдател. На съответното мястс 
(прилож. образец 1) се записват данните за вид~ 
и времетраенето на валежите, а също така i 

дните за сне~на покривка. В началото на днев 
=--= •·=---~=-,...:- _- --:::._- ника е напечатана кратка инструкция за провеж

дането на измерванията и регистрацията на дан-
- - -- - --- - -- -

_._,. - - - -- - -

Фиr. 1 

ните. 

Организирането през лятото на 1947 г. щ 
тази хидрометрична служба в проучваната облас1 
би било невъзможно без дейната помощ от страна 
на дирекцията на язовира и особено от др. ин
женер Беров, на който тук изказваме нашата 
благодарност. 

Два-три месеца след uапочването на наблюденията при анализ на 
изпратените до нас данни установихме, че някои от хидроложките 

наблюдатели въпреки споменатата инструкция към кочана неправилно 
провеждат наблюденията. Th или не спущаха вертикално латата, или 
я спущаха през отделните дни на различни места и п~ради нерав• 

ността на дъното отчитаха нееднорощш данни за висоqината на в9дния 

стълб. Тези грешки не засягат точността на данните за относителната 
височина, която главно ни интересува. Все пак за по-голяма точност 
и леснина в работата ние замислихме друг уред за измерване. След 
проучване на всички употребявани за тази цел уреди и при невъзмож
ността да бъдат доставени готови такива ние конструирахме един 
сравнително прост, но удобен уред (фиг. 1). 

Съставен е от една дървена кутия с размери 20 Х 25 Х 10 с.м:. В 
горната страна е направен изрез S, покрит с прозрачна целулоидна 
пластинка, през който става отчитането. През средата на пластинката 
е начертана линийка, по която визираме към деленията. Кутията е 
бtз дъно. В средата и е монтирана макара с радиус 10 с.м:. Върху ма
карата е прекарана лента от здрав и импрегниран· фитил със санти-
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метрови деления. Лентите бяха импрегнирани за устойчивост против 
влагата с разтворен в бензин парафин. Те имаха слаба разтегливост. 
При най-силно изтегляне лентата, дълга 18 м, се удължи само с 2 см. 
Считаме, че при нормално обтягане на тази най-дълга лента удължа
ването няма да бъде повече от няколко милиметра, а максималната 
точност на нашите отчитания е до 0,5 см. 

За единия край на лентата е закрепен металически плувец, а за 
другия - желязна тежинка. Теглото и се определя от дължината на 
лентата така, че последната да бъде нормално обтегната. За поплавък 
използувахме металически кутии с винтова запушалка. В кутията се 
поставя толкова вода, че тя да потъне до горната си част. 

При изработването на уреда особено внимание обърнахме върху 
ексцен~рирането на отвърстието,през което минава оста на въртенето. 

За тази цел макарите бяха изработе11и внимателно на t:труг и движе
нието им около оста бе съвършено леко. 

Така конструираният уред се оказа много чувствителен. С него 
може· да се отчита веднага относителната височина с точност до най
малките деления, нанесени върху лентата. Такива уреди лично поста
вихме на 18 от избраните кладенци. При конструирането на този 
уред, както и при организаuията на самите наблюдения имахме цен
ните указания на др. проф; Ж. Гълъбов, на който използуваме случая 
да изк~жем нашата голяма благодарност. 

През летните месеuи на 1948 г. ние проведохме първите си гео
ложки и геоморфоложки изследвания на терена. През 1949 и 1950 г. 
продължихме същите проучвания, като проведохме и опитни изслед

вания за посоката, скоростта и оттока на подпочвените води по пол

ския метод на Тим ( 43). При последните изследвания ние имахме от
ново ценната помощ на дирекцията на язовира. 

През месеците август и септември на 19,51 г. получихме покана 
да участвуваме за консултации в почвената бригада на Министерството 
на- земеделието, която провеждаше изследвания в средната и източ

ват:;~ част на Казанлъшкото поле. Техните изследвания обхващаха н 
източната част на проучваната от нас област. Във връзка с почвените 
изследвания бяха проведени опитни изследвания за коефициента на 
филтрацията по метода на Качински чрез заливни площадки. Изслед
ванията на бригадата обхващаха и наносните конуси на реките Голяма. 
Средна и Крайна варовита. Освен това в същата област бяха напра
вени 14 разреза с максимална дълбочина до 3 м, от които можахме 
да съберем ценни указания за стратификацията на конусните материали. 
От всеки отделен хоризонт бяха взети проби за гранулометричен ана
лиз. През същото време взехме вода эа химическо изследване от 32 
кладенеца, в чието число влизаха· нщrште от по-рано избрани опитни 
кладенци. 

МОРФОХИДРОГРАФИЯ 

. Проучваната област обхваща западната част на Казанлъшкото 
поле със Старопланинската сграда до вододелната линия. По мор
фоложки и структурни белези тя се различава твърде много от средната 

2 Изьестия на Бълг. географско дружество 
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и източна част на Казанлъшката котловина. Тази по-различна r.соложка 
и геоморфоложка структура намира пълно отражение върху форми
рането и динамиката на подпочвените води, поради което разглежда

нето на западната част на котловина та от делно от другите дsе части 

е напълно оправдано. 

На север областта се очертава от орографската вододелна линия, 
която може да се проследи по билните части на Калоферския и Шип-

Фиr. 2. Челото на rранитонайсовия навлак към в. Русалка 

ченски дял от Централна Стара планина. Започвайки от в. Русалка 
(Мара гидик), който е най-западната точка на областта в Калофер
ската п11анина, тя има източна посока по плоското Зелениковско било 
до в. Зелениковец. Надлъж край северната страна на това било се от
кроява 200-300-метров скален откос, който представлява чело на 
rранитогнайсовия навлак в това място. Оттам вододелната линия 
взема източна посока до в. Кладенец. На изток от този връх по Шип
ченския дял на Централна Стара планина тя се маркира от върховете: 
Корита, Ветрополска поляна, Башеница, Св. Никола, Хаджи Димитър, 
(Бузлужда), Бедек и Българка. Оттам границата на областта взема 
южна посока, иинавайки по плоския напречен рид до в. Саръяр. От 
този връх тя се спуща към Изворовското поле и все в южна посока 
достига до р. Тунджа югоизточно от с. Овощник. 
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За южна граница на областта вземаме подножната линия на 
_ средногорските склонове, по която с незначителни отклонения е легло

то на р. Тунджа. 
Западната граница на областта можем да проследим от в. Ру

салка на юг по плоския рид Розалито поле, а след това - по вододелния 
~ рид между Тунджа и Бяла река. Южно от гр. Калофер тя минава по 

билото на плоския рид Кръ~:тец, който отделя Казанлъшката от !{ар
ловската котловина. 

Така очертаната област заема площ 643,737 кв. км (измерена с 
планиметър система Kempten върху карта в М-1: 25 000 и 1 :40000), 
от която на планинската част се падат 373,237 кв. км, а на полето 
270,500 кв. км. Това съотношение между двете оро_графски единици 
има голямо хидроложко значение. Главната част от общото ва
лежно количество пада върху планинската ивица и това именно 

количество е ефективно за подхранването на подпочвените води в 
полето. 

Високите части на планинската ивица са с малък склонов наклон, 
който благоприятствува за по бавния отток на валежните води и за 
снегозадържането. В по-ниските части на планинската ивица речните 
долини са дълбоко врязани със стръмни, а на места почти отвесни 
склонове. · Преходът към полето е бърз, като на места планинският 
склон е фацетиран от разседи. , 

Полската част на областта има слабохълмист вид, дължащ се на 
наносните конуси, които заемат по-голямата и' площ. Тя е слабо накло
нена от север към юг. 

Главната река, която протича през областта, е Тунджа. Тя води 
началото .си от Калоферската планина между върховете Ботев (Юмрук
чал) и Заi'раденица. Оттам тя протича в южна посока, минава през 
гр. Калофер, след което навлиза в Казанлъшкото поле. В тази част 
долината и има планински характер - дълбоко врязана в планинското 
тяло със стръмни долинни склонове. От началото й: до с. Осете
ново в Казанлъшкото поле тя е дълга 20,8 км, а средният наклон на 
речното легло е 7°45'. 

Навлязла в Казанлъшкото поле, Тунджа протича край южната 
му ограда, като на места (между с. Виден и ШейтановиЯ"мост) се е 
врязала в средногорския склон. Между селата Осетеново и Виден тя 
протича през широка алувиална · повърхнина с ниски речни тераси 

встрани. Между с. Виден и моста „Копринка" долината и се стеснява, 
понеже е вместена между средногорския склон и старотерциерния 

надлъжен праг. От с. Бузовград (южно от гр. Казанлък) тя _навлиза в 
средната част на Казанлъшката котловина, където меандрира върху 
широка алувиална повърхнина. 

В цялата Казанлъшка котловина Тунджа има асиметрична при
точна система .. Левите и притоци са по-многобройни, по-дълги и по
пълноводни от десните. За характера на нашите nроучвания са от зна
чение само левите (старопланински) при.тоци. Проследени от запад към 
изток, по-значителни от тях са следните. 
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Р. Тъжа. Изворната и област е в Калоферската планина южно
от в. Русалка, между Зелениковското било и Розалито поле. Там реч
ното легло е с· малък наклон. При местността Смесите Тъжа приема 
притоците си l]ожарде.gе и J]ашовСI(Qто деР,,f..И' взема южна посока, 
като северозападно от с. Голямо село излиза в Казанлъшкото поле. 

Фиг. 3. Долината на р. Тъжа 

В тази част от ба-
сейна долината на 
Тъжа е дълбоко вря
зана в тялото на пла

нината · и има импо

зантен вид. На места 
долинните склонове 

са почти отвесни. На
влязла · в Казанлъш
кото поле, Тъжа про~ 
тича по обширен на
носен конус в плитко 

речно легло и се вли

ва в Тунджа южно 
от с. Търничени. Об
щата площ ·на басей
на и е 114,840 кв. км, 

' а дължината и 
25 2 км. 
~Едровица. Нача
ло''iо и е южно от в. , 
Зли вр1о~. В полето 
навлиза северно от 
с. Голямо село, къ
дето е известна с 

името Селска река, 
тече в южна посока 
до с. Търничени, а 
след това - успоред

~о на р. Тунджа, ка
то източно от с. Ви-
ден се влива в нея. 

Във водосборната и 
област влизат планинските рекички fuleн ц~, с;уха ре~а и .C&кoz,wa, 
които също така събират водите си от южните склонове на Триглав. 
Долините им са дълбоко всечени в планината. В полето те са наси
пали големи конуси, в които почти напълно загубват водите си. В. 
периферията на конусите инфилтриралите води се появяват във вид
на множество извори, които бързо увеличават водите на р. Едровица_ 
Общата площ на водосборната област е 88,870 кв. км. 

Р. ГаброВ!!J:!JJД_, (Акдере). Води началото си южно от в. Кладенец~ 
тече ~посока' между Зли връх и плоския рид ·~волскапаiн~ 
след което изведнъж взема южна посока и при с. Ско елево излиза s 
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;>- Казанлъшкото поле. В тази част долината и е дълбоко всечена в 
- планината. 

t Навлязла в Казанлъшкото поле, р. Габровница протича през обширен 
~ наносен конус и се влива в Тунджа североизточно от с. Виден. Площта 
L на водосборния и басейн е 63,430 кв. км, дъл~иwта и - 22,6 км. 

~ ,Пещн.цщz. Т~ води началото си в I.Йипченската планина от две 
L малки рекички южно от в. Корита. Оттам протича в южна посока през 

дълбока планинска долина. След излизането си в полето пресича обши
рен наносен конус, в който както другите изброени досега реки загубва 
голяма част от водите си. Площта на водосборния басейн е 67,810 кв. км. 

Р. Голя.на, Средн.а и Крайн.а варовита. Източно от басейна на (7 
р. Лешюща се намира водосборната област на три по-малки леви ~ 
притока на Тунджа - реките Голяма, Средна и Крайна варовита. 
Изворната област на Голяма , варовита е източно от в. Испо'лин.с:Jнфут), 
а на Средна варовита - южно от в. Башеница. '"Още по на изток 
между върховете Св. Никола и Хаджи"" Димитър е изворната област 
на Крайна варовита. Последната се образува от три малки ·планински 
рекички: Селш ~нишница и СтаDа река, които излизат в полето 
при с. ШЙпю:1. До излизането ' в полето долините на тези три реки 
имат същия планински характер както разгледаните досега. В полето 
те са насипали обширни наносни конуси, в които през летните месеци 
напълно загубват водите си. Водосборната област на р. Голяма варо
вита е 57,290 кв. км, на Средна - варовита - 28,020 кв. км; а 'на 
Крайна варовита - 45,180 кв. км. -

Р. Ашкадер_е. Води началото си от Шипченската планина южно 
от в. 'Висока могила. В полето отначало протича върху малък наносен 
конус, минава през с. Крън и югозападно от гр. Казанлък се влива в 
р. Тунджа. Водосборният :й басейн е 46,067 кв. км. 

Енинската р~. Източно от басейна на Ашкадере е водосбор
ната t>бласт на друг по - значителен дl!!!-Приток на р. Тунджа - Енин
ската река. Тя води началото си под в. Бедек, след което протича в . 
южна посока през импозантна, непристъпна долина и 1W с. Енина излиза 
в полето. В Казанлъшкото поле тя е насипала обшйрен наносен конус, 
върху който се намира самият rp. , Казанлък. Водосборната и област 
заема площ 72,280 кв. км; 

ОСНОВНИ ЧЕРТИ НА ГЕОЛОЖКI\ ТА СТРУКТУРА 

В геоложко и тектонско отношение двете орографски части на 
проучваната област представляват части на две отделни структурни 
единици: Балкана и Зад балканските кот лавини. Това съответствие не 
е пълно, тъй като Стара планина като тектонско понятие само 
отчасти се покрива с орографското понятие Стара планина. Една 
голяма част от южните и склонове в нашата област принадлежи на 
по-южната тектонска единица на Средногорието. 

Стара планина като северна ивица на областта е част от- цен
тралнобалканската антиклинала. Ядката на тази -антикпинала се разкрива 
в дълбоките долинни врязвания на повечето притоци _ на Тунджа и по 
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самите планински склонове. Съставена е от сиви, синкави и зелени
кави лиски, сивочерни, твърди филити, серицитошисти, талкошисти 
и др. Те са силно променени от неколкократните интензивни ороrенни 
процеси·. Посоката на пластовете е изток-запад, а наклонът различен с 
преобладание на южен и югозападен. Описание на тази формация в част 
от нашата област прави Хр. Антонов (8, стр. 148, 198), който определя 
възрастта и за палеозойска. Същият автор проследява разкритието и 
от дълбоката долина на р. Тъжа на изток в една широка ивица 
до долината на р. Обадере (приток на Габровница) . . Той я на
мира във вид на четири по-малки клипи и по високите части на 

планинския склон. Ние наблюдавахме_ разкритие на същите материали 
североизточно от с. Химитлии, откъдето те продължават в северо
източна посока като изграждат склоновете до самото било. Г. Васи
лев (16, стр. 31) описва продължението на тези материали по на изток. 
където те изграждат върховете Бедек и Българка. 

Мантията на централнобалканската антиклинала в нашата област 
е изградена предимно от мезозойски скали. Тя е разкъсана само на 
отделни места, за които споменахме вече, където се показва палео

зойска ядка. В нашата характеристика ще засегнем много бегло поде
ленията на Мез-озоя, по-подробни данни за кои.то намираме в работата 
·на Хр. Антонов (8). 

Триасовите материали вземат голямо участие в строежа на ста
ропланинската част. Тяхното простиране е във вид на продълговата, 
тясна, разкъсана ивица. Долният Триас е представен с характерните 
бунтзандщайнови пясъчници и конг.1омерати с простиране на пласто
вете изток-запад и наклон към север 20°-50°, средният Триас - от бели 
и плътни варовици и доломити с мерrелни прослойки, имащи същото 
простиране, посока и наклон, а горният Триас е съвсем слабо разпро
странен и е представен с мерrели и мергелни лиски. 

Първото разкритие на тази ивица е в долината на р. Тъжа, където 
се появяват среднотриаските варовици на малко протежение и след 

това потъват под rранитогнайсовата навлачна покривка на Зли връх. 
Източно от Зли връх започва главното разкритие на триасовата ивица. 
От долината на р. Соколна тя продължава на изток, като скалите и 
изграждат по~голямата част от южните склонове на Шипченската 
планина включително и в. Столетов. Бунтзандщайновите материали 
се разкриват само в началото на тази ивица, а _ останалата част е заета 

от среднотриасови варовици и доломити. Реките Габровница, Лешница, 
Голяма, Средна и Крайна варовита преди излизането в Казанлъшката 
котловина проломяват тази ивица, като образуват в нея дълбоки каньо
новидни долини. Горнотриасовите материали се разкриват в тясна ивица 
над средния Триас (виж прилож. геоложка карта)., 

- Юрс~ите материали се разкриват в горното течение на _ реките 
Габровница и Лешница, а също така - по ниските части на старопла
нинския склон между долините на Соколна и Габровни.ца. Юрата е 
развита с трите си етажа: Лиас, Догер · и Малм. Скалите, с които е 
представена Юрата, са твърде разнообразни. Лиаският етаж се състои от 
кварцитизовани пясъчници, конгломерати, глинести и песъчливи лиски и 
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песъчливи варовици. Так . ва скали се наблюдават северно от с. Ско
белево. 

Малмът, който е по-добре представен в цялата юрска формация. 
се състои от компактни варовици, мергелно-варовити и мергелни лиски 

и варовити · пясъчници. Долините на реките Габровница и Лешнипа в 
горните си течения са в малмски материали. 

Фиг. 4. Изглед към Зелениковското било 

Кредата е представена с горния си етаж. Най-голямо ра3nростра
нение имат туронските наслаги. Те се състоят от тънкослойни глинести 
шисти, мергелни пясъчници, едрозърнести пясъчници и тъмносиви 

мергели. Разкриват се във вид па много тясна ивица северно от в. 
Зли връх. 

По-ниската част на планинския склон, както и високо под покрив
ната плоча на Зли връх се разкрива една доста разкъсана · седиментна · 
задруга. '(я трансrредира върху подлога от различна възраст. Пред
ставена е от „екзотични• конгломерати, брекчо-конгломерати. глинести 
лиски и пясъчници. Так·ива материали се разкриват и в полето. Стра
тиграфското и положение сочи за нейната старот~рциерна възраст. Хр. 
Антонов (8) по аналогия на такива материали от други ме:та приема, 
възрастта им за еоцещ:ка или оверска. 

Върху атохтонната част на областта е надхлъзната една гра
мадна_ .маса от гранитогнайси, откъсната от средногорското тяло. За 
навлачна структура на старопланинската ивица в нашата област е 

,,, 
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пием най-първо Ст. Бончев (15, стр. _161, 162). Гранитогнайсовият 
навлак е добре проследен и от Хр. Антонов (8, стр. 146, 147). Тези 
алохтонни материали са люспувани, силно милонитизирани, на места 

даже грузирани. В тези материали е изцяло планинската част от доли
на та на р. Тунджа до с. Осетеново. От тях е изграден ридът ~~а;71~ 
поле, в. Русалха, Зелениковсхото било, Зли връх, Триглав и др. -На
север от Зелениковското било към с. Острец тектонското чело на 
навлака е морфоложки великолепно изразено чрез грамаден скален 
откос от 200-300 м. Още по-голямо пространство тези материали 
заемат източно от с. Енина извън проучваната област. 

Западната част на Казанлъшкото поле представлява част от една 
голяма синклинала. Най-старите скали, ко~то се разкриват в полето, са 
споменатите старотерциернн материали. Върху' тяхното описание ще 
се спрем по -подробно, тъй като те на това място имат важно хидро
ложко значение. Съставени са от конгломерати, едър пясъчник със 
съвсем слаба спойка, дребен пясъчник също със слаба спойка, гли
несто-песъчливи пластове и сиви и жълтеникави глини. Близо до влив
ката на р. Средна варовита в Тунджа се разкрива пакет от битуми
нозни, глинести и глинесто-песъчливи шисти, богати на листни отпе
чатъци. Проследени от изток към запад, в полето старотерциерните 
на,слаги се разкриват най-първо между гр. Казанлък и с. Кщ1ринка. 
Там те лежат върху гранит. От с. Копринка те могат да бъдат про
следени на запад с незначителни прекъсвания до Шейтановия мост 
западно от вливката на ~ Лешниц_а в Тунджа. При местността Jl.P,tът 
между Лешница и Голяма_вjl.ы_Qвi:rj те имат най-голямото си разкри
тие. На 'ёевер към ёелата Дунавци и Голямо Дряново тези наслаги 
потъват ·под конусните материали. Преобладаващият им наклон е 
40°-45° към северозапад. В стратиграфско отношение порядъкът на 
отделните партии търпи бързи промени както в хоризонтална, та~а и 
във вертикална посока. На много места се наблюдава линзовидно на
слоение. Стратиграфското им положение в полето, свързано с това по 
южните склонове на Стара планина, сочи, че образуването на котло
вината е станало след тяхната седиментация. 

Останалата по-голяма част от полето е покрита с речни чакъли, 
пясък и глина. Те настилат кватернерните речни тераси или изграждат 
обширните площи на наносните конуси. 

В структурно отношениt! проучваната област е част от · балкан
ския ороген. Неговото с_ъздаване е станало в резултат от дълга и 
сложна редица от тектонски процеси. От тази сложна еволюция ние 
ще набележим само три главни момента, които са имали най-голямо 
значение за структурното оформяне на областта. 

1. Между ~ и ~ерса се е проявила силната Ларамийска 
орогенеза, която създава · редногорието като структурна единица (14, 
стр. 36.5). След нагъването същата е била обхваната от верижно епей
роrенно издигане и се създава като планинска верига. 

Едновременно с издигането на Средногорието пред . него започва 
компенсационно потъване на една дълга, но тясна област. В това пред
планинско понижение- са се насложили описаните старотерциерни ма-
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териали. Средноrорието е представлявало източник на теригенен ма
'Териал ( 14, стр. 367). 

2. Непосредно след Оверса областта на предземието е била об--. 
хваната от Пиренейската орогенеза. Тя е създа.~а старопланинската 
-структурна единица. При този акт една част ог средногорската маса 
е била увлечена, тласната напред и навлечена В'Ърху образуващите се 
гънки. Та1<а се създава гранитогнайсовият навлак в Калоферската и 
Шипченска планина. След това тази структ.урна ивица t:' била обхва
ната от верижно епейроrенно издигане и израснала като планина. 
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i- Палеозой, 2 - Малм, 3 - среден Триас, 4 - стар Терциер, 5 - гранитогнайси, 6 - КRатернер 

3. През горния Миоцен областта на тези две структурни единици 
е била значително заравнена. В края на Миоцена тази заравненост е 
била огъната от последвалите епейрогенни движения Тъй като,. епейро
rенното издигане е обхванало структурните · ивици и е имало сводо-· 
образен характер, то от тази обширна заравненост са се образували 
две едри гънки върху Средна гора и Стара планина, а между тях се 
е образувала една голяма синклинала - една .продълговата област на 
потъване - Казанлъшкото поле ( фиг. 5): 

Образуването на напречнцте ридове Кръстец . и Межд.еника, които 
отделят Казанлъшката от Карловската и Сливенската котловина, се 
дължи на напречни огъвания по време на верижната епейроrенеза (30, 
,стр. 54 и 81 стр. 56, 60). 

За граница между структурните ивици на Стара планина и Ка
занлъшкото поле на много места служат дълги разседи. Фацетираните 
склонове между с. Голямо село и Химитлии се дъщкат на такъв раз
<:ед. Разсядане е станало и напречно на старопланинската антикли
нала. Такива разседи забелязахме по ·долините на Тъжа и Енин
<:ката река. 

По този начин е станало структурното изграждане на проучва
ната област. Тази геоложка структура и петроrрафски състав намират 
отражение върху хидроложките процеси. За съжаление, що се отнася 
до планинската част на областта, ние не сме имали възможност да 
получим достатъчно данни, въз основа на които да направим количе-
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ствена оценка за техния положителен и отрицателен хидроложки ефект. п 
Набирането на такива данни е свързано с провеждането на опитни из- в 
следвания, изискващи значителни материални разходи. 

За полската част на областта, в която главно е насочен нашият р 
интерес, такива данни имаме достатъчно. Тази е причината за по-схе- т 
матичната оценка, която даваме за старопланинската част. с 

Хидроложка оценка на разгледаните видове скали, които изгра'ж- с 
дат проучваната област, е направена най-първо съвсем схематично от 
Я. Зелков. При тази оценка той не се е ползувал от опитни изследва- в 
ния за установяване величината на филтрацията. Според Зелков (37) 
палеозойските шисти са общо взето водонепропускливи, но поради 
това че на много места са силно натрошени от тектонските процеси„ 

те поглъщат значителна част от валежните води. Ние считаме, че тази 
преценка на Зелков е до известна степен пресилена. Палеозойските
материали са действително водопропускливи само в зоните на натроша• 
ване. Те обаче нито са широки, нито са многобройни. При Светишката 
поляна над с. Голямо село обилните води на чешмата идват от до
пира между Палеозоя и отгоре лежащия раздробен кристалин. Нали
чието на множество изворчета все при контакта «а Палеозоя с други 
формации сочи 3З неговата водонепропускливост. 

Пясъчниците и конгломератите от долния Триас са изобщо водо
непропускливи . поради здраnата спойка. Зелков (пак там) счита, че триа
совите варовици и доломити са силно водопропускливи. Те действи
телно биха били такива, ако бяха окарстени. Процесът на окарстяване 
обаче в тези скали е съвсем незначителен. При нашите проучвания на 
водосборната област на язовира „Гюрля" обърнахме особено внимание 
върху тази част на долините на Обадере, Габровница, Лешница, Го
ляма, Средна и Крайна варовита, която е всечена в ивицата на средно
триасовите варовици и доломити. Ние констатирахме, че процесът 
на окарстяване е незначителен и че загубата на води не ще да 
е голяма. 

Юрските варовици, пясъчн~щи и лиски са със слаба филтрационна 
способност. Значително водопропускливи са малмските варовици. В гор
ните течения на реките Габровница и Лешница те са доста окарстени~ 
поради което част от валежните и повърхнотечащите води намират

подземно оттичане. Там техният наклон е към север. Ние не разпо
лагаме засега с някакви данни за периферната водообмяна в тази част 
на областта. 

Горнокредните пясъчници имат здрава спойка, поради което тях
ната водопронускливост е вероятно незначителна. 

Особено силно е окарстяването на горнокредните (сенонски) варо
вици. Единствено по-значително тяхно разкритие намираме . при мест
стността Смесите в горното течение на р. Тъжа. През м. август 
1948 г. ние наблюдавахме как водите на Тъжа и Пожардере, дости
гайки до това разкритие, се загубват напълно. На около 1,5 км южно от 
местността Смесите в дълбоката долина на Тъжа сенонските варовици се 
разкриват изпод гранитогнайсовата навлачна маса. Там бликат няколко 
големи карстови извора. Ние нямахме възможност да проведем опитно, 
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~ проследяване на пониралите горе води, но по всяка вероятност те имат

•· · връзка с тези карстови извори. 
Навлачната гранитоrнайсова маса е силно натрошена. Нейната 

r · раздробеност и голяма надморска височина благоприятствуват за ин
,.. тензивното и изветряне. Този обширен навлак е покрит почти изцяло

с дебела изветрителна кора. Последната има голяма фиптрационна спо
собност. През август 1948 r. след обилен валеж ймахме възможността 
да наблюдаваме колко бързо инфилтрира водата от една изпълнена с 
валежна вода копановидна падина. Инфилтриралата в изветрител
ната кора валежна вода сигурно намира продължение през много

бройните пукнатини н_а раздробения гранитогнайс. 
Старотерциерните конгломерати, пясъчници и глини имат незначи

телна водопропускливост. Такова мнение изказва за тях най-първо- · 
Зелков (37), а след това геолозите Алтовски, Дакселхофер и Л. Анто
нов във връзка с язовира "Георги Димитров". Последният е направил 
и опитно изследване за тяхната филтрация. Опитите са пока3али, че: 
тези наслаги са напълно вододържливи. 

Най-силно водопропvскливи са кватернерните конуси и терасни 
чакъли и пясъци. За установяване на тяхната филтрация ние прове
дохме опитни изследвания. Получените резултати излагаме в следва
щата таблица. 

Таблица 1 

№ на - 1- Морфоложки тип 

1 
. 1 

Коефициент на фил-
площадката на мястото Част трацията в см j се1е. 

1 1 наносен конус горна 1 0,00060 
2 . " . 0,00054 

•· 3 . . " 
0,00038 

4 " " 
средна 0,00034 . " " 

0,00052 
5 . . " 

0,00039 

6 " . . долна 0,00037 

7 средно 0,00045 
8 речна тераса · 30 м 0,00017 
9 ' " " 

7м 0,00012 

- средно 0,000li 

Средно за алувиалните наслаги О,ООС38 

От посочените данни проличава, че коефициентът на филтрацията в 
материалите на наноснит~ конуси е по-голям от този в речните тераси. 

Виднu е също така, че общо взето коефициентът на филтрацията в 
кватернерните наслаги е значително голям - средно .около 40 см/ 
денонощие. В ивицата на наноснй.rе «онуси той намалява от горната 
част към долната. 

От изложеното дотук можем да направим нзвода, че част от ва
лежните води, които падат върху планинската част на областта, ин
филтрират и намират подземно оттичане. Този процес е по-значителеа 
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в западната част на планинската ограда, върху която е големият гра

нитогнайсов навлак. В полето в и_вицата на наносните конуси валеж-
1ште води почти напълно инфилтрират поради голямата филтрационна 
,способност на покриващите я материали. 

ГЕОМОРФОЛОЖКА ХАР А~ТЕРИСТИКА 

При почти всички хидроrеоложки изследвания у нас, провеждани 
за различни цели, липсва каквато и да било оценка на морфоложката 
<:тру'ктура. Това си обясняваме главно с об(:тоятелството, че изследва
нията от този род са били извършвани предимно от инженер-хидро
лози и геолози, които не са имали подходяща геоморфоложка подго
товка. Трябва да подчертаем, че изучаването 'На подпочвените води е 
непълно, ако се отчете стойността само на геоложката структура и 
,скалният състав като хидроложки фактори. Тази непълнота не може 
_да се премахне, даже ако тези изследвания са съпроводени от про

дължителни и стJ)уващи значителни материални средства опитни из

-следвания. Видният съветски хидролог О. К. Ланге ( 45, стр. 72) из
тъква, че "за разбирането на редица явления, свързани с формирането 
-на подпочвените води, значението на геоморфоложката обстановка има 
изключително важно значение". Това значение . е особено добре из
тъкнато и от В. С. Илин, който в 1922 г. в обяснителната записка 
към своята карта за зоните на подпочвените води в Европейската част 
·на Съветския съюз е писал, че зоналността в разпределянето на под
почвените води се определя от три основни фактора: климата, геомор
,фолоrията и литологията на областта~ която е обект на проучване. 

Подобна оценка на морфоложката структура се прави в почти 
:всички хидрогеоложки изследвания в Съветския съюз. Ако значението 
на последната е голямо при всички отделни случаи, то в проучваната 

от нас област морфоложката струк:гура поради своята специфично~ 
има решаващо значение както за начина на формирането, така и за дин:а
миката на подпочвените · води, 

Съвременният морфоложки облик на областта се дължи на 
морфогенетичните процеси, свързани главно с младите верижни .епейро
генни движения. Образува}!ето на Казанлъшката котловина като нега
-тивна форма между Средна гора и Стара планина, както това бе 
изтъкнато вече, е започнало в края на миоцена. Тогава младомиоцен
,ската денудационна повърхнина е била огъната сводообраз'iо в 
,Стара планина и Средна гора, а като негативна гънка се образува 
-областта на. полето. · 

Денудационни повърхнини. Останки от издигнатата младомио
ценска денудационна повърхнина в обсега на разглежданата област 
намираме по-добре запазени само вър1у билните части на Стара пла-

. . нина. В най-западната част на областта в Калоферската планина те 
.личат ясно върху рида Розалито "поле. Неговото било представлява 
обширна заравненост с абсолютна височина 1800 -2000 м. На изток 
от местността Смесите край горното течение на р. Тъжа широки 
заравнености има върху рида Плочата на 1700 м, Зли връх и Три-
глав на 1900 2100 м. 
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Р. Тъжа в горното си течение криволичи по широка -и плитка 
долина. Околните планински ридове Розалито поле, Зелениковското, 
било и Плочата, гледани от тази долина, имат вида на ниски хълмове: 
с полегати склонове, издигащи се 300 - 400 д над нея. Ясно е, че 

Фн. 6. Горното . течение на р. Тъжа 

тази най-стара денудационна повърхнина в нашата област преди епей-
рогенното издигане е имала слабо хълмист вид. Цялото горно течение: 
на Тъжа представлява част от тази денудационна повърхнина. 

На изток от Калоферската планина оста на централноба лкан
ската антиклинала бележи понижение в Шипченската и Тревненската, 
планина във връзка с по-слабото епейрогенно издигане там. Това 
локално тектонско явление се установява не само по структурно

геоложки, а и по морфоложки белези. Младомиоценската денуда
ционна повърхнина по билните части на тези две планини от 1800-2000 .м:,. 
каквато височ11на имаше в Калоферската планина, слиза на 1400-
'1500 .м. Особено добре запазени останки от тази денудационна повърх
нина намир;~ме при Ветрополската поляна, където е хижа У зана, и
при в. Исполин. Трябва да отбележим, че в горните течения на реките· 
Габровница и Лешница наблюдаваме характерни долинни разширения„ 
които сигурно са свързани с общото денудационно развитие. 

Около върховете Св. Ни{!:ола и Хаджи Димитър същатц денуда
ционна повърхнина е също та1,а добре запазена. Още по на из~ок: 
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останки от младомиоценската пс,върхнина намираме все по билото в 
местностите Бели кладенци, Атово падало и Чочумек Там тя също 
така е на височина 1400-1500 м. 

В края на долния Плиоцен-Понта, Стара планина и Средна гора 
са били обхванати от ново епейрогенно издигане, което е увлякло и 
:периферните части на котловинното дъно. Това издигане е било 
по-силно в Стара планина, поради което там понтийс1<ата денуда
ционна повърхнина е по -висока в сравнение с тази в С.редна гора. 

Най-високо положение понтийската денудационна повърхнина има 
в Калоферската планина. При планинския рид Заграденица, който 
<Jгражда от изток долината в горното течение на р. Тунджа, тя е на 
височина 1200-1300 м. На същата височина по-слабо запазени следи 
()Т нея намираме на няколко места между долините на реките Тунджа 
и Тъжа. 

Непосредствено на изток от долината на р. Тъжа същата дену
дационна повърхН!fна е много добре запазена в местността Светишка 
поляна. На това място тя се изпо11зува за сеене на картофи от жите
лите на с. Голямо село. Височината и там е 900+50 м. Със същата 
височина тя има още по-широко развитие по Калоферския р.ид между 
Калофер и с. Голямо село. 

На изток от долината на р. Тъжа планинският склон е силно 
<>гънат флексурно или разкъсан от разседи, поради което понтийската 
денудационна повърхнина е почти унищожена и само на отделни 

места са запазени незначителни останки от нея. Такава малка останка 
.откриваме североизточно от с. Скобелево на височина 800-9_Q0 м. 
По-добре запазени следи от нея намираме над с. Горно Изворово и 
западно от в. Попак (над Мъглижкия манастир). И на двете места тя 
,е на височина 800-900 .м. 

В края на Плиоцена е станало ново епейрогенно издигане, в 
резултат на което първите две денудационни повърхнини били фле
ксурно огънати. При новото йздигане била увлечена нова периферна 
част от котловинното дъно. Тази новозаграбена част от полето не е 
представлявала непрекъсната ивица. Старите разседи в подножието на 
-старопланинския склон, които са разкъсали понтийската денудационна 
повърхнина, са се оживили при новото издигане. Издигането там е 
станало по разседни линии, без да бъде увелечена цялата периферна 
част на котловинното дъно. Д. Яранов (81, стр. 57, 58) приема нали' 
чието в Казанлъшката котловина само на една денудационна повърх
нина, образувана през Леванта, която той нарича плиоценска. Наблю
даваната от него денудационна повърхнина около селата Павел баня 
и Турия констатирахме и ние .. Следи от същата денудационна повърх
нина обаче намираме и по ниските части на Калоферския рид на 
височина 600±40 м и при цзхода на р. Тъжа в полето. Още · по
широко развитие има левантийската денудационна повърхнина източно 
от долината на Енинската река. Там тя започва южно от селата 
Горно, Средно и Долно Изворово и завършва на юг с ясно изразен 
денудационен склон между Казанлък и с. Мъглиж. Абсолютната и 
ви.сочина е 500-600 м. Върху нея реките Карадере и Сенирдере са 
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в насипали обширни наносни конуси. Следователно тази ю~нудационна 
о . .повърхнина е развита само в ниските оградни части на полето и 

--0тъждествяването и от Д. Яранов с по-високите денуд..щионни повърх
а 1 .нини по старопланинския склон, които проследихме по-горе, е погрешно. 
и От направеното дотук проследяване на дену дационните повърх
D :нини е видно, че те имат значително по-голяма абсолютна височина 
- .в Калоферската планина между долините на . реките Тунджа и Тъжа. 
t. Този факт си обясняваме с различната амплитуда на епейрогенното 
'l издигане по протежение на планинската част на областта. Това по~ 
> ,силно издигане в западната част считаме, че има връзка и с планинския 

рид Кръстец. Той се явява като напречна антиклинална гънка, чиято 
f -ос се забива точно в областта на най-голямото епейрогенно издигане. 
1 · ,Следователно съществуващото общо епейрогенно издигане на старо

планинската ивица се е допълнило и усищшо между долините на 

Тъжа и Тунджа (а сигурно и по на запад) от издигането на напреч
ния рид Кръстец, който отделя Казанлъшката от Карловската кот-
ловина. · 

Това издигане според Д. Яранов (81, стр. 57) е станало в вача-
.лото на Кватернера. . 

Долинни форми. Характерът на долините, които са глав,ният 
елемент в морфологията на проучваната област, намира голямо отра
жение върху режима на подпочвените води. Ст. Бончев ( 16) о'бяснява· 
лроизх.ода на напречните долини в обсега на Балканидите с наличието 
на напречни на антиклиналите тектонски процепни линии. Той 
намира, че съвременнй.те размери на во Qосборните басе~ни и от
-гочните количества на старопланинските реки не са в състояние да 

-създадат антецедентни• долинни врязвания. При нашите теренни изслед-
.вания ние действително установихме нзпречни на антиклиналите 
разседни линии главно по ,rолината на р. Тъжа. Тези разседи несъм
нено са били използувани от селективната ерозия. Те обаче имат 
-само локално значение. Освен това морфоложкият характер на доли
ните в горното и средно течение се намира в разрез с такова едно 

,обяснение. Ние считаме, че образуването и развитието на речните 
.долини се е намирало ·в тясна зависимост от общото· морфоложко 
развитие на котловината. · 

В горните течения на всички разгледани - старопланински притоци 
lia Тунджа долините са широки, с полегати долинни скщ>Нове и малък. 
,наклон на р_ечното легло. Те са несъмнено останки от най-стария . 
ерозионен стадий, който съответствува на гqрномиоценската дену да
ционна повърхнина. Особено типична в това · отношение, както изтък
нахме вече, е долината на р. Тъжа. 

В средните си течения реките са образували дълбоко всечени в 
.планинското тяло долини. Долините на реките Тъжа, Селска и Соколна 
са особено импозантни и непристъпни. В някои части долинните · скло
.нове представляват почти отвесни сщ~лни спускове, дълбоки 100:_250 .м. 
Там долините са добили почти каньоновиден характер. Речното легло 
,е общо взето с голям наклон, ·неравно, с множество прагове и водо-
111ади. В надлъжния профил на речното легло се забелязва, че в тази 

' 



32 П. Пенчев 

част на долините съществуват две стъпала едно над друго, между 

които леглото е с голям наклон. В по-достъпните долини, като тези 
на Габровница и Голяма варовита, на мес·тата, които съответствуват 
на стъпалата на профила, наблюдаваме характерни долинни, разши
рения с малък наклон на речното легло. Тези разширения са по-ясни 

за горното стъпало, 

а са по-слабо изразе-
ни за долното стъпа

ло. Очевидно е, че с 
тези морфоложки осо
бености на долиrJите 
са свързани с понтий
ския и левантийски 1 

дену дационен етап в 

развитието на релефа. 

Долните течения на 
същите реки са в са

мото Казанлъш·ко по
ле. Там реките про
тичат върху обширни 
наносни конуси в 

плитки долини с ма

лък наклон. Само ре
ките Тъжа, Обадере. 
Габровница и Лещни
ца са се всекли в на

носните си конуси и 

долините l:fM дости

гат до р. Тунджа. Ос
таналите са се всекли 

само в горните части 

на конусите, а след: 

това леглата им ста

ват все по-плитки, до

като изчезнат по ко-

нусния шлейф. 

Наносните конуси.-

Фиr. 7. · Долината на р. Тъжа в средното течение са .характерни за дол-
ните течения на всич-

ки старопланински притоци на Тунджа в проучваната област. Тяхното 
развитие е толко!!а голямо, че образуват една непрекъсната конусна 
ивица, заемаща по-голямата част от полето. Те следователно се явя
ват като най-характерен елемент в морфологията на областта. Тяхната 
зоналност е свързана с по-силното епейрогенно издигане на Стара пла
нина в началото на кватернера. В резултат на това издигане старо
план_инсюпе притоци са развили огромна ерозионна дейност в пла
нината и са .насипали разрушения оттам материал във вид на обширнИ~ 
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i I конуси в полето, където .поради' малкия наклон транспортната им 

3
~j сила изведнъж намалява. Тези реки са уголемявали наносните си 
iтl конуси все повече u и са изтиквали г.11авната река (Тунджа) ~ ,южна 
и- ' посока, докато наи-после са я притиснали до самите склонове на 

~и/ Средна гора. По този на чин конусните материали са запълнили изцяло 
0 

, плоската синклинала между Стара планина и Средна гора. 
,:! Насипването на наносните конуси е . станало в началото на Кватер
~- i нера, но е продължило и по-късно в .малки размери. Фактът, че в 
н областта кат9 най-висока се явява речната тераса с относителна висо
)-

чина 53-60 м, която отговаря Щ> височина на Милацката тераса в 
e i ср·едиземноморието по терминологията на Шарл Депере, свидетел
• 

1
, ствува, че главното обрnзуване е станало през Сицилиена (по същата 

1-
lf : терминология). След това този процес на акумулация е стихнал. Вси-

в 

1. 

а: 

f 

~ 

1 чането на реките Тъжа, Габровница и Лешница в наносните конуси е 
резултат на най-младите епейрогенни издигания. 

По този начин наносните конуси са предш,викали асиметричното 
положение · на Тунджанската долина в Казанлъшкото поле. 

. Долината на Тунджа, в горното течение има характера на _описа
ните досега долини на нейните притоци. Долинните склонове са стръ·мни, 
воалирани на много места със сипеи. В развитието на планинската 
част на долината се наблюдават същите ерозионни стадии. 

В полето р. Туцджа · протича край самия средногорски склон, 
като на места се е врязала в него. Непо·средствено преди Кватернера 
реката сигурно е меандрирала в широкото и плоско синклинално пони

жение, чиято ос е приблизително Осетенево - жп. спирка Тъжа -
Горно Сахране - Шейново - Казан,лък. След епейрогенното издиганt.: 
на Стара планина в началото на Кватернера е започнало нейното изтла 7 
екване от наносните конуси на юг към Средна гора. Отм~стването на 
реката е станало върху лесно рушимите старотерциерни наслаги. След 
Сицилиена мястото на нейната долина е • било вече фиr<сирано около 
днешното течение. Там тя образувала широка алувиаJlна повърхнина, . 
подложка на която са били на места старотерциернИ'Ге пластове, а на 
други места средногорските гранити, гранитогнайси и кристалинни 

шисти. 

По-нататъшното развитие на долината е свързано с проявилите 
се през Кватернера верижни епейрогенни движения. В резултат на тях 
Тунджа е образувала няколко добре развити речни тераси - останки 
от старите и долинни дъна. 

Най-висока.та речна тераса на Тунджа е с относителна височина 58.~ 
60 м. Тя е най-добре запазена по връхните части на плоския хълм югоза
падно от с. Копринка. Насипана е със слой от речни чакъли,. ' запаз
ващи на места дебелина до. 50 см. Валуните са предимно от светли 
жълтеникави кнарцити, кварц ·и съвсем малко от горнокредни зелени

кави пясъчници. Следователно материалите и имат предимно старо
планински произход. Терасата е изрязана върху старокватернерни 
наноси, които !!а тоХJа място образуват южното бедро на синкли
налата. Положението и ясно личи в долния профил. 

3 Известия на Бълг. rеографсно дру.жество 
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Същата тераса намираме и по високата заравнена част на хълм 
между в:1ивките на реките Лешница и Голяма варовита над мест 
ността Ярът. И там нейната относителна височина е около 60 м 

Следи от същата тераса се намират и между 1\.._опринка и Казанлъ 
на същата височина 

Фиr. 5 
1 - старотерциерни наслаrи ; 2 - конусен шлейф ; 3 - гранит 

Следващата по ви 
сочина речна :-ерас 

е 01' 27 -34 м. Най 
добре е запазена п 
плоския хълм межд 

долините на реките 

Голяма и Средна ва 
ровита. Там тя почт 
без прекъсване може 
да се проследи на 

север до с. Дунавци. 
На 1tзток останки 01i 

нея се намират север 

но от моста Копринка. Оттам тя с прекъсвания продължава до тютю• 
невите сушилни западно от Казанлък. 

В западната част на полето останки от тази тераса намираме 
между селата Александрова и Търничени. Тя е образувана предимно 
върху старотерциерни пластове, но на места е изрязана върху конус• 

ния шлейф, където нейното проследяване е много трудно и става 
чрез анализ на петрографския и състав. Чакъ,11ният слой достига дебе• 
лина до 80 см. Петрографският му състав е твърде разнообразен. 
Преобладават горнокредните пясъчници, а по-малко са кварцовите и 
гранитогнайсови валуни. 

Много по-добре запазени останки намираме от по-ниската 16-20-
метрова речна тераса. Най-широко простиране в нашата област тя има 
между вливките на реките Габровница и. Лешница. Оттам в западна 
посока тя може да бъде проследена до с. Габарево със същата от
носителна височина. Bnpxy такава тераса е разположена южната част 
на с. Павел баня. Чакълният слой на тази тераса е на места много 
дебел. В долинните врязвания на няколко малки приточета на Тунджа 
между Шейтановия мост и вливката на р . Лешница дебелината на този 
слой достига 8 .м. От него излизат множество изворчета, което сочи 
за голямата му филтрационна способност. Терасата е и3рязана пре
димно в старотерциерни наслаги и само на няколко места в гранит и 

rранитоrнайс. Чакълният и слой е съставен от слабоспоени пясъчни
кови, варовикови, доломитни и гранитогнайсови валуни. 

До съвременното легло на Тунджа почти без прекъсване може 
да бъде проследена и тераса с относи.-елна височина 6-8 м. Най-· 
широко е нейното развитие между Александрова и Търничени. Добре 
е развита и между Габарево и Шейтановия мост (на шосето Казанлък
Калофер). Чакълният и слой е 1-2 м дебел и има . твърде 
разнообразен петрографски състав. На места (северно от с. Виден) той 
е доста водоносен. 
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Най-ниската тераса е с относителна височина 1,5-3 м. Тя е раз
вита почти без прекъсване . от двете страни на съвременното речно 
легло. Най-обшцрна площ Jази тераса заема между селата Алексэнд
рово и Виден. Тя е резултат на най-младото епейроrенно издигане. 

• Съставена е от по-дребен материал с най-разнообразен петроrрафски 
състав. 

Най-ниската тераса е развита и в горното течение на р. Тъжа. 
Там тя е с относителна височина 3 -4 м. Наносният и слой е с1,ста-. 
вен от едри валуни. , 

От направения дотук преглед на речните тераси на р. Тунджа 
става ясно, че те нямат непрекъснато развитие по, протежение на съв

ременното легло (виж прилож. геоморфоложка карта). От долината на 
р. Лешница на изток намираме пълно развитие на всички разгледани 
тераси. На запад от тази долина 60 - метровата тераса напълно липсва, 
а другите високи тераси са запазени отчасти само на едно по-стабилно 
място между Александрово и Търничени, където сред алувиални нас
лаги се издига гранитогнайсово възвишение. В тази западна част на 
ниската ивица обширно развитие имат г.лавно най-ниската 1,5-3-мет
ровата и 6-8-метровата речна тераса. Този факт си обясняваме с 
поты1анията, които са станали на запад от долината на р. Лешница 
през втората половина на Кватернера. Тези потъвания са nродължили 
на места и в най-ново време. Свидетелство за това са заблатяванията 
между селата Виден, Павел баня и Габарево, както и липсата на висо1ш 
тераси. Особено убедително потвърждение на това наше мнение на
мерихме в резултатите на сондажите. извършени до с. Виден в 1,5-3-
метровата речна тераса. На дълбочина до 27,60 метра сондажната ко
лона е непрекъснато в речни чакъли, пясъци и глини. Потъванията са 
свързани със система от разседи, които разломяват средногорския склон 

на това :място. По един от тези разседи по всяка вероятност са блик
нали термалните води при Павел баня. Освен това гранитите и rра
нитогнайсите източно от с. Виден са силно импрегнирани със серни 
съединения. Тази минерализация несъмнено е свързана с посочените 
разседи. 

По-стабилна по отношение на тези най-нови тектонски прояви е 
долината на Тунджа между с. Виден и моста Копринка. Докато от 
с. Осетеново до с. Виден Тунджа тече върху широка алувиална по
върхнина с дълбоко потънали чакъли и пясъци, на изток от Виден 
до Шейтановия мост леглото ~ е върху каменно корито с малки пра, 
гове. На това място старотерциерните материали са напълно отнесени, 
реката се е задълбала в з,црави кристалинни шисти и гранити. Доли
ната там има белезите на епиrенетично раз1штие. 

Съвременни образувания на денудационните проце,и. В ре
зултат на съвременните денудационни процеси са се образували ре
дица форми, които разнообразяват едрата морфоложка структура. Ние 
ще засегнем само тези от тях, коиrо имат . известно значение за ин-
тересуващия ни хидроложки процес. · 

Дебелата изветрителна кора, която се е . образувала върху силно 
натрошената навлачна маса в Калоферската планина, с течение на вре-

J 
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мете добива - характерна стратификация. Крайните продукrи от извет
ряването на гранит'огнайсовите фелдшпати (гранитогнайсите са главно 
с порфирна по · фелдшпатите структура) са глинестите частици. Ин
филтриращите -валежни води ги отнасят и наслагват в долните хори
зонти - ,на изветрителната r<opa. По този начин в последната се обра
зуват два хоризонта: един порьозен и силно водопропусклив и друг 

глинясал и сравни

телно вододърж.'lив. 

Трябва веднага да 
допълним, че такова 

развитие има иаветри

телната кора върху 

по-слабо разломените 
блокове. При силни 
валежи напоеният го

рен хоризонт започва 

да се свлича по водо

ненропускливия долен 

хоризонт. В горното 
течение на р. Тъжа 
по полеrа тите скло

нове намираме някол

ко снлачища, образу
вани по този начин. 

Стръмните склоно
ве на дълбоковсеr,:-t
ните планински до

лини са воалирани на 

много места със си

пейни конуси. Те имат 
особено голямо раз
витие по долините на 

Тъжа и Соколна, къ
дето образуват си-

Фиr. 9. Дол11ната на р. Тъжа пейни покривки. Раз-

витието им е свър

зано повече с ивиците на по-силното разломяване от тектонските про

цеси, отколкото с вида на скалите. По долините на Голяма и Крайна 
варовита на_ места сипейните материали имат слаба варовикова спойка. 

Характеризираната дотук в общи линии геоморфоложка стру[{• 
тура на изследваната област е съществен фактор за формирането нз 
подпочвените води. Ние ще изложим накратко значението на отдел
ните морфоложки елементи. Трябва обаче още в самото начало да 
подчертаем, че техният хидроложки ефект се проявява сумарно. 

Обширните ~аравнености _ по билните части на планинската -. ивица 
и широките плоски долини в горните течения на повечето притоци, 

.съчетани с климатичните усло·вия, особено ·благоприятствуват за сне
гозадържането. Натрупаната снежна покривка се от дръпва п_остепенно 
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в по високите части и подхранва равномерно реките през месеците 

април, май и юни. Този нивален елемент в режима на старопланин
ските притоци на Тунджа пролuчава ясно в графиката за годишния 
ход на отточния коефициент на р. Тунджа. Голяма част от во
дата на топящата се снежна пЪкривка инфилтрира в порьозната 
изветрителна кора и намира бавно подземно оттичане след из-

Фиг. 10. Сипеен конус по долината на р. Голяма варовита 

чезването на снежната покривка. По този начин високите планински 
зэравне11ости - денудационните повърхнини, чрез снегозадържането 

имат положително значение за равномерното подхранване на реките, а 

чрез тях на подпочвените води в полето. За съжаление ние не разпо~ 
лагаме с метеорологични данни за времетраенето на снежната пок

ривка и за нейната водна маса, за да дадем количествена характери~ 
стика на това подхранване. _ . 

Вид,ът на долините и гъстотата на дол1с1нната мрежа са· друг 
съществен хидроложки фактор. Събраните в басейните на от делните 
притоци валежни води намират изход върху наносните конуси в по

лето. Там инфилтрира голяма част от речната вода. Множес.тво J;Ipи_~ 
тоци, като Ерендере, р. Суха, Соколна, . Голяма и Средна J:!аровита, 
напълно загубват водите си при навшрането в наносните конуси., Поk 
хранването на подпочвените води всъщност става чрез инфилтр·ация 
на речните води, а ефектът на това подхранване от падналите върху 
конусния шлейф валежни води е незначителе'if. 
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Оттичането на падналите валежни води става бързо ·поради 
големия наклон на долинните склонове. Бързият склонов отток се 
намалява чувствително в местата, покрити със сипейни конуси. По
рьозната сипейна маса има голяма филтрационна способност и може да 
поеме значително количество от стичащите се води. По този начин 
последните намират по-бавно подземно оттичане. Следователно си
пейните конус!'! допринасят до известна степен за регулирането на 
речния отток, а о,:там за по-равномерното подхранване на подпочве

ните води в полето. 

НАНОСНИТЕ КОНУСИ КАТО ГЛАВНО ВМЕСТИЛИЩЕ 

НА ПОДПОЧВЕНИТЕ ВОДИ 

Наносните конуси са главен акумулатор на валежните и по
върхнотечащи води. Процесите на инфюпрация, акумулация и дв,~
жение на тези води са в пълна зависимост от строеж::~ и механичния 

състав на конусното тяло. Необходимо е поради това ивицата на на
носните конуси да бъде по подробно разгледана в отделна част от 
настоящата работа още повече, че те са главният обект на нашите 
хидроложки изследвания. 

Ивицата на наносните конуси заема площ 157,070 1(8. !(М, която 
съставлява 58,1 ¾ от цялата полска част на областта. На север тя 
започва от самото подножие на старопланинския склон при изхода на 

реките в полето. Оттам конусният шлейф със слаб наклон към юг 
достига приблизително линията, която може да се очертае • от 
с. Манолово в из1очна посока, южно от жп. спирка Тъжа, през с. Габарево, 
Долно Сахране, Дунавци, Копринка, Казанлък. Тази обширна ивица 
е образувана от сливането на отделните конусни тела. Видът и раз
мерите и са били в зависимост от големините на речните басейни, от 
силата на епейрогенното издигане в отделните части на планинската 
ивица и от най- младите тектонски процеси, проявили се в полето. 
Най-голям е общият конус на реките Соколна и Габроваица, който като 
плосък щит се издига над околната повърхнина. 

По морфоложки и хидроложки белези конусната ивица можем 
да разделим на две главни части - горна и долна. 

Горната част на конусната ивица, макар и слабо, общо взето е 
нахълмена от отделните конусnи тела. 1\:\ежду някои от тях се об
разуват плитки междуконусни понижения. В такива понижения се 
появяват изворчета, които дават началото на бързо увеличаващи во
дите си рекички Такава е Габаревската река. Нейното начало е по 
срецата на конусната ивица, а леглото и е в плиткото понижение 
между големите конуси на Соколна и Обадере. Такова явление наб
людаваме и между селата Голямо Дряново и Дупавци. 

Долната част на конусната ивица е съвсем равнинна. По нея се 
явяват множество извори, които като броеница очертават периферната 
част на конусната ивица. 

Този морфоложки и хидроложки облик на конуснаrа ивица на
мира своето обяснение в характерния строеж на конусните тела. На-
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носните конуси, които наблюдаваме сега, са били насипвэни в течение 
на твърде дълго време. Освен това те. носят следите на всички тек
тонски процеси, станали след тяхното образуване, Размерите и масата 
ца отделните конусни тела зависят от енергията на реката, която ги 

е образувала. Наслагването на транспортирания от нея материал е 
ставало по законите на акумулацията. В най-горните части на конуса 

_..,..,_~•о•·о•о · ·· · --~ -+:;'++~~--"~\-. о. 0 • 0 ~.:.:..:.
0.:.i.-~o.~~~-__,----. 00 О ао о. 
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Фиr. 11. Надлъжен профил на наносен конус 

се отложили най-едрите блокове. Надолу по радиуса следват по
дребните валуни, още по-надолу - едър пясък и най-долу е дребният 
пясък, примесен с глинести частици. 

Тази qбикноsена схема е била · твърде усложнена от климатич
ните и тектонски процеси. Известно е, че климатичните условия през 
Кватернера са били твърде променливи. Те са показвали колебания 
даже през отделните времена от кватернера. Тези колебания са на
мирали пряко отражение върху речния режим. При всяка климатична 
промяна се променяли количеството на речния отток и транспорт

ната сила на реките. 

Тектонските движения в полето и планината са имали също 
така отражение върху ерозионните, и акумулационни процеси на 
реките. . 

Когато климатичните условия са били небJ1аrоприятни и накло
нът на речните легла не се е увеличавал поради липса на по-значителни 

тектонски движения, тогава твърдият отток на реките е бивал незна- , 
чителен и съставен от дребни частици. Обратно, по време, когато са 
падали обилни валежи или наклонът на речните легла в планината е 
бил увеличен поради издигания в планинската ивица, тогава са Gили 
насипвани големи количества едър материал, който е бил отнасян 
nапред до периферията на конуса. 

Във връзка с тези климатични и тектонски колебания се е об
разувала една своеобразна стратификация на конусните материали. В 
надлъжния профил по конусното тяло се полу~ава следната страти
графск,а схема (фиг._ 11). В най-горните части на конуса · са най-едрите 
материали, които постепенно издребняват надоJ1у. В периферните ча
сти е наслоен дребен пясък, примесен с глина, или само песъклива 

... 
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глина. Тези песъкливо-глинести материали от периферните ча~ти се 
вдават като клинове навътре в конусното тяло. Вдаването на клино
вете от едър материал към периферията е ставало при благоприятни 
условия, а вдаването на клиновете от песъкливо-глинести материали 

навътре в конуса свидетелствува за неблагоприятни условия. Раз
крития на такъв порядък в стратификацията на конусните материали 
намерихме по всечената в конуса долина на р. Габровницэ. Тези наши 
наблюдения потвърждават напълно схемата и обясненията в работата 
на О. К. Ланге ( 45 ). 

Тези едри линии в стратификацията на конусното тяло опре
делят положението на водоносните хоризонти и средното ниво на 

подпочвените води. 

За да изясним филтрационната способност на материалите, из
граждащи конусната ивица, ще си послужим с данните от гранула

метричния анализ. За този анализ ние взехме проби от различните хо
ризонти на 14 разрезu в горната, средна и долна част на конусната 
ивица. Разрезите са разпръснати в цялата източна половина на конус
ната ивица. Като имаме предвид, че размерите на тази ивица не 
са много големи, а освен това условията за акумулация на конусните 

материали са приблизително еднакви в надлъжна посока, считаме, че 
резултатите от гранулометричния анализ за източната половина с 

не3начителни отклонения могат да характеризират и западната по

ловина. 

Разпределението на разрезите даваме във фиг. 12 (виж стр. 41). 
Съдържанието на всяка фракция добихме в тегловни и обемни 

проценти. При първия израз имаме теглото на фра·кцият11 в проценти 
спрямо общото тегло на анализираната маса, а при втория израз -
обемз й: в проценти спрямо общия обем на съща та маса. Считаме, че 
определението . в обемни величини е по-характерiiО, тъй като ефективни 
за филтрацията са големината и формата на твърдите частици, . а не 
тяхното тегло. Пълно съвпадение между стойностите на тези два вида 
величини, характеризиращи една и съща субстанция, бих~е имали, 
ако всички частици на фракцията имаха една и съща форма и голе
мина и ако на единица обем отговаряше единица тегло, т. е. ако бяха 
от еднородна материя. Такова идеално условие, разбира се, в приро
дата не съществува. Даже ако частиците имаха еднакъв обем, то по
ради различното от1юсително тегло на скалите, от които . те произ
хождат, ще имат различна тежина. При паралелен анализ на кумула
циоl'!ните криви . на тези два вида количествени опреде.1ители за раз

личните фракции установихме, че те бележат различни отклонения в 
отделните разрези. Това се дължи безспорно не само на различното 
съотношение между частиците от една и съща фракция, а и на различия 
в петрографския състав •. Общият ход на кумулационите криви за коя 
и да било фракция обаче е един и същ. Поради това при следващите 
в текста таблици и графики за гранулометричния състав ние ще 
използуваме за леснина само данните за тегловните проценти, а при 

изчисленията на ефективния диаметър, сумарната повърхност и кое
фициента на филтрацията сме използували и двата определителя. 
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Гранулометричният състав на материалите в горната част на' 
конусната ивица е изложен в следващите _ таблици 2, 3, 4, 5 и 6 
(виж стр. · 42-43). В таблиците даваме данните само за фракциите до 
0,5 мм, тъй к;ато те са характерната маса на наносните конуси. При . 
изчисленията за филтрацията обаче използувахме данните и за дреб
ните фракции до 0,0001 мм. 
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Таб11ица 2 

за разрез I източно от с . Химитлии в горната част на конусната ивица 

1 

Фракции в тегловни проценти 10.,-[ Хоризонти 
> 10 мм 1 10- 5 

1 
5- 3 

1 
3-1 

1 
2,05 

1 
> 0,5 

1 

0-28 см :;17,26 13,36 5,94 8,30 3,70 68,66 31,34 
28-49 . 36,43 15, 12 5,44 5,33 3,30 66,12 33,18 ' 
49-76 . 39,90 27,70 8,83 7,03 1,72 85,18 14;82 

средно 37,90 18,73 6,90 6,89 2,91 73,22 26,18 

Таблица 3 

за разре:~ 11 източно от с. Химитлии 

1 

Фракции ·В тегловни проценти 

1 < 0,5 мм 1 
Хоризонти 

10 мм 
1 

10- 5 
1 

5-3 
1 

3-1 
1 

1-0,5 
1 

> 0,5 

0-14 с.м 15,00 5,96 4,86 8,82 7,50 42,14 57,86 
14-56 

" 
8,13 10,18 6,52 12,34 5,86 43,04 56,96 

средно 11 ,56 8,70 5,69 10,58 6,6'8" 42,59 57,41 

Таб ;1ица 4 

за разрез III северно от с. Шейново 

1 

Фракции в тегловни проценти 

Хоризонти 
> 10 мм 1 10- 5 

1 
5- 3 

1 
3- 1 

1 
1- 0,5 

1 
> 0,5 1 < 0,5 мм 

1 

0-23 СМ 18,79 9,04 6,00 8,88 9,14 51,85 48,15 
23-53 „ 25,18" 20,48 8,93 7,82 1,02 63,43 36,57 
53-73 „ 21,24 15,50 8,44 9,66 '4,50 59,34 40,66 
73-88 • .. 0,81 1,45 1,48 4,66 0,76 9,16 90,84 

средно 22,01 11,61 1 6,21 7,75 3,85 45,94 54,96 

Таблица 5 

за разрез IV южно от' с. Шипка 

1 

Фракции в тегловни проценти 

Хоризонти 

1 1 1 1 1 > 0,5 
1 

> J0 .llM 10- 5 5-3 3- 1 1-0,5 < 0,5 МА< 
-

, О- 14 см . 7,30 16,80 · 2,07 5,12 4,58 20,75 79,25 
14- 34 „ 10,26 3,06 2,67 4,64 0,70 21,33 78,fЛ 
34- 52 " 1,44 2,44 2,51 - 3,16 3,58 13,13 86,87 
52- 81 • 25,54 8,86 4,80 4,74 0,59 44,53 .S5,47 
81-133 „ 6,60 2,96 2,05 3,24 0,64 15,49 84,51 

133-169 „ 2,06 5,90 10,52 12,12 8,30 38,90 61,10 
169- 190 • 6,42 16,70 11,76 

1 

17,46 10,00 62,64 37,36 
-

1 средно 8,,56 8,10 5,19 7,21 4,50 30,99 69,01 
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Таблица 6 

за средното процентно разпределение на фракциите в горната част 
f!З конусната ивица 

Фракции в тегловни проценти 

43 

Разрези 

1 > 10 ~,м / 
1 1 1 

1- 0,5 
1 

> 0,5 · 1 < 0,5. м~ 10-5 5- 3 3-1 

1 37,90 18,76 6,90 6,89 2,91 73,22 26,18 
11 . 11,56 8,70 5,69 10,58 6,68 42,59 57,41 

III 22,01 1 ],61 6,21 7,75 3,85 45,94 54,96 
IV 8,56 8,10 5,19 7,21 4,50 30,99 69,01 

средно 1 20,01 1],34 6,00 8,11 4,48 48,18 51,82 

При сравнителен преглед на горните таблици лесно може да се 
уста нови, че най-голям процент имат най-едрите материали с диаме
тър, по-голям от 10 мм. ТехниSIТ среден процент за горната част на 
конусната ивица е кръгло 20, а при разрез 1, който се намира в най
горната част, процентът на тази фракция е 37,90. Процентът на по
маJ.::ките фракции е кръгло 50 от цялата маса. 

Във фигура 13 даваме кумулационните кри1и за отделниrе хо• 
ризонти на същите разрези. 

При сравнение на кумулационните криви се забелязва твърде 
голямо сходство в хода. tta тези от първите три разреза, особено между 
кривите на I и III разрез, и ясно забележими различия с кривите на 
разрез IV. Тази различна стратификация в материалите на разрез IV 
считаме, че се дължи на неговата близост до местността на потъване 
към долината на Енинската река. Областта между Казанлък, Kpw, 
Хаджи Димитрова, Шейново и Копринка е покрита със сравнително 
дебел почвен слой, какъвто , липсва на запад по конусния шлейф. 
Първите три хоризонта на разрез IV са в този почвен слой. Под него 
следват едри чакъли. Под този комплекс следва пласт от погреба
на почва, образувана върху глинесто-песъкливи материали. Още по
надолу материалите отново бързо преминават в едри чакъли. Мате
риалите от най-долния хоризонт по гранулометричен състав са сходни 
с материалите от хоризонтите на другите разрези. 

Погребаната почва при разрез IV и дебелият почвен слой в 
цялата местност на изток от него свидетелствува за тези млади 

потъвания. Тези различия в стратификацията, както ще видим по-после, 
намират голямо отражение върху филтрационните процеси. 

Ако между разрезите I и II съществуват известни различия в 
· гранулометричния състав, макар и да са все в горната · част на иви
цата, поради обстоятелството, че единият от тях се намира по-горе 0ОТ 
другия, то в средната част на конусната ивица различията в грануло

метринния състав са много по-чувствителни. Там материалите са зна
чително по-дребни от тези на горната част. Това ясно проличава в 
таблиците за rранулометричния състав на разрезите VI, VII и XI, напра
вени в средната част на ивицата (виж табл. 7, 8, 9, 10 и 11 на стр. 45-46). 

В тези таблици се вижда, че във всяка от тях (с изключение 
на таблица 1 О) фракциите с диаметър, по-голям от 1 О мм, имат най-

(t, 
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голям процент - средно 12,95. Това ясно показва, че и в ср, 

част на конусната ивица преобладават най-едрите материали l 

хидроложко отношение тя е по-близо до горната, отколкото д 
' ната част. Общият процент на едрите фракции обаче е значител 

дната 

че в 

ДОЛ· 

О- ПО· 

1 

малък в сравнение с този на гората част на ивицата. 

Най-източният разрез XI подобно на най-източния разрез в г, рната 
иали. 

реба
част на ивицата (VI) има най-малък процент на едрите мат€ 

Интересно е да отбележим, че и при този разрез намираме пс 

ната почва. Тук нейният слой е по- дебел и се намира малко по-·д1 лбоко 
жение 

онски 

от този на разрез IV. Считаме, че тази погребана почва е продъл 
на тази в горната , ,;аст на ивицата и се дължи на същите тек· 

причини. 

) 

Таблица 7 

за разрез VI северозападно от с. Голямо Дряново 

l > !Омм j 
Фракции в тегловни , проценти 

Хоризонти 

1 1 1 1 
10- 5 5- 3 3- 1 1- 0,5 

Q-24 4,92 5,32 
1 

2,02 4,58 4,88 
24-52 35,92 9,10 4,22 5,60 4,92 

1 средно 19,16 6,63 l ~з 4,32 4,17 

Таблица 8 

за разрез VII североизточно от с. Голямо Дряново 

1 > 10 AIM 1 

Фракции в тегловни проценти 

Хоризонти 

1 1 1 1 
10- 5 5- 3 3- 1 1- 0,5 

0-21 0,00 0,25 0,50 · 0,94 2,26 
21-40 3,96 3,14 1,52 2,36 3,12 
40-58 27,34 13,00 6,54 5,04 2,77 

средно 16,65 5,46 2,85 2,78 2,72 

. Таблица 9 

за разрез Х югозападно от с. Шейново 

1 > 10 мм 1 

Фракции в тегловни проценти 

Хоризонти 

1 1 1 1 
10-5 5- 3 3- 1 1- 0,5 

О- 25 1,13 4,31 2,18 6,6-! 1,20 
25-135 8,34 4,66 3,70 5,34 4,36 

135-160 2,80 1,ОБ 1,10 3,73 0,86 
160-203 13,30 3,42 3,44 8,12 10,02 

средно 6,39 3,36 2,60 6,46 4,11 

. 

> 0,5 

21,70 
59,76 

40,73 

> 0,5 

3,95 
16,10 
54,69 

24,91 

> 0,5 

23,26 
26,40 
9,54 

38,30 

24,35 

1 < о, 5 мм 

7 
4 

5 

9,30 
0,24 

9,27 

1 < о, 5 мм 

s 
8 
4 

-
7 

6,05 
,90 

Б,31 

5,09 

1 < O,i 5 мм 

76 
73 
90 
61 

1 
75 

,84 
,50 
,46 
,70 

,62 
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Таблица 10 

за разрез XI източно от с. Шейново 

Хоризонти 

Фракции в тег,ловни проценти 

5-3 3-] 1 1-0,5 > 10 мм i 10-5 > 0,5 1 < 0,5 мм 1 

0-16 
16-29 
29-44 
44-51 
51-108 

108-192 
192-270 
270-305 . 

средно 

0,31 
0,00 
6,47 
0,00 
0,00 

10,20 
1,12 
6,06 

2,68 

0,51 
1,51 

12,01 
0,19 
0,34 
5,40 
4,10 
5,82 

3,32 

1 

0,73 1,65 0,23 3,46 
0,81 1,37 0,40 4,09 
0,99 1,31 2,17 22,95 
0,53 1,75 0,39 2,86 
0,21 1,44 0,94 2,93 
4,57 7,42 1,16 23,75 
3,16 7,22 2,16' 

1 

17,76 
6.82 . 12,14 2,53 33,37 

1,98 3,81 1,11 13,04 

Таблица 11 

за средното процентно разпределение на фракциите в средната 
част на конусната ивица 

1~;;-мм / 
Фракции в тегловни проценти 

Разрези 

1 1 1 1 
10-5 5-3 3-1 1-0,5 > 0,5 

VI 19,16 6,63 3,03 4,32 4,17 40,73 
VII 16,65 5,46 , . 2;85 2,78 2,72 24,91 
х 13,30 3,42 3,44 8,12 10,02 :!' 38,30 

XI 2,68 3,32 1,98 3,81 
, • 1,11 •, r 13,04 

---
средно 12,95. 4,71 2,82 1 4,77 4,50 29,24 

96,57 
95,91 
77,05 
97,14. 
97,07 
71,25 
82,24 
66,67 

-
1 86,96 

1 
< О,5мм 

1 

59,27 
75,09 
61,70 
66,67 

1 70,76 

Стратификацията на материалите в средната част на ивицата личи 
ясно в кумулационните криви на отделните разрези (фиr. 14). 

Ако сравним куму.1ационните криви от горната и средна част на 
ивицата, ще забележим, че докато при разрезите в горната част едрият 
материал· започва още в горните хоризонти и заема без значителни 
колебания и останалите по-ниски хоризонти, при разрезите в средната 
част горните хоризонти са с по-дребен материал, който надолу бързо 
уедрява. Това се дължи на обстоятелството, че почвообразувателният 
процес напредва. по-бързо при по-дребните материали. '-... 

Най-дребни са материалите в долната част на конусната ивица. 
Това ясно личи в таблиците за rранулометричния състав на разрезите 
V, XII, · XIII и XIV (виж табл. 12, 13, 14, 15 и 16 на стр, 48-49). 

При анализ на данните в тези таблици се забелязва, че про
центът на материалите ог най-едрата фракция не е най-голям, както 
това · беше при разрезите в горната и средна часr на ивицата. · 1 

Тук по-голям процент имат по-дребните материали особено тези, 
които са 1:ю-малки от 3 мм. Изключение прави само разрез XIV, който , 
изменя сборните резултати в таблица 16. 

Горните хоризонти на всички разрези в долjfата част на ивица't~ 
представляват ситноземен почвен слой. Надолу материалите постепенно 
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наедряват, докато най-после се достигне до едри чакъли. Чакълният 
слой е на дълбочина от 80 см до 1,5 м. Той е водоносният хоризонт 
в тази част на ивицата. 

Таблица 12 

за разрез V североизточно от с. Горно Сахране 

110AtMI 
Фракции в тегловни nроценти 

Хоризонти 
10-5 1 1 3_:1 / 1-0,51 1 <0,5мм 

' 
5-3 >0,5 

0-27 о,со 0,42' 0,20 0,90 4,20 5,72 94,28 
27-59 0,80 0,20 0,22 0,80 2,10 4,12 95,88 
59-83 0,74 0,26 0,32 1,116 3,30 6,08 93,91 
83-150 2,51 1,28 1,04 0,88 3,80 9,56 90,44 

---- ----
средно 1,37 0,72 0,91 1,01 3,35 6,37 93,63 

Таблица 13 

за разрез XII южно от с. Голямо Дряново 

kl0м,1tl Фракции в тегловни проценти 
1 Хоризонти 

10-5 1 5-3 1 3-1 1 1-0,5 1 > 0,5 / < О,5мм 

0-8 12,16 2,50 1,20 1,60 3,90 21,36 78,б~ 
8-46 3,40 3,41 4,02 16,42 17,94 43,19 54,81 ---- - --
средно 7,78 2,95 2,61 9,01 10,92 32,28 67,72 , 

Таблица 14 

за· р азрез ХШ между селата Дунавци и Хаджи Димитрово 

k 10 AIA</ 
Фракции в тегловни проценти 

• Хоризонти 
10-5 1 1 1 1-0,51 1 <0,5 MAt 5-3 3-1 >О,5 

0-20 1,40 0,76 0,88 3,30 2,67 9,91 90,99 : 
20-74 1,64 1,34 1,44 4,86 4,06 13,34 86,66 
74-114 3,82 4,28 3,08 5,62 4,43 21,23 78,77 -----
средно 2,28. 2,12 1,80 4,59 3,72 14,52 85,47 

Таблица 15 

за разрез XIV северозападно от с. Копринка 
~ 

1>10мм/ 
Фракции в тегловни проценти 

Хоризонти 

10-5 1 1 1 1-0,5 1 >0,5 .1 < 0,5 мм 5-3 3-1 

i 0-27 5,86 1,92 1,10 3,63 0,76 13,27 86,73 
! 27-46 

. 
12,70 3,86 2,87 8,10 6,48 34,01 65,99 

1 46-118 17,35 4,02 1,68 4,42 4,5S 32,05 67,95 
--3,271~ ---- 26,441 ! средно 11,95 5,38 . 3,94 73,56 
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Таблица 16 

эа средното процентно разпределение на фракциите в долната част на конусната ивица 

Разрези 
1 Фракции в тегловни проценти 
> 10 М,111 \0-5 1 5-3 1 3-1 1 1:_0,5 1 >0,5 1 <.0,5 .,\Ш 

V 1,37 0,72 0,91 1,01 3,35 6,37 93,63 
XII 7,78 2,95 2,61 9,01 10,92 32,28 67,72 
хш 2,28 2,12 1,80 4,Q9 3,72 14,52 85,47 

XIV 11,95 3,27 1,88 5,38 3,94 26,44 73,56 -~-
средно 5,84 , 2,26 1,80 4,99 5,48 19,90 80,09 

Вертикалното разпределение на материалите проличава добре в 
кумулацц,онните криви на тези разрези (фиг. 15 на стр. 50). 

В таблица 17 (стр. 51) даваме средното процентно разпределение 
на фракциите в трите части на конусната ивица. 

В сборната таблица 17 съвсем ясно проличава основната зако
номерност в акумулацията на конусните материали. От горната част 
на ивицата, където едрата фракция съставлява кръгло 50% от цялата 
маса, към средната част тази фракция намалява на кръгло 30%, а в 
долната част - на 20%. Установява се също така, че общо в конусната 
ивица процентното съдържание на най-едри~:е материали е най-голямо -
13¾ от общо 32,4, което се равнява на кръгло 40% от цялата група 
скелетна маса. 

Таблица 17 

за средното процентно разпределение на фракциите в конусната ивица 

Части на конусната ивица 
1 Фракции в тегловни проценти 
<.!Ом.-1,j 10-5 1 5-3 3-1 11-0,51 >О,5 1 <.О,5мм 

горна 20,01 11,34 6,00 8,11 4,48 48,18 51,82 
средна 12,95 4,71 2,82 4,77 4,50 29,24 70,76 
долна 5,84 2,26 1,80 4,99 5,48 19,90 80,09 

средно за конусната ивица 11,93 6,10 3,54 5,96 3,82 32,44 67,56 

При общия преглед пък кумулационните криви за отделните 
разрези се получава добра представа за ра3пределението на тези мате
риали във вертикална посока. Лесно може да · се установи, че стра
тификацията на материали1е в горната част на ивицата е сравнително 
еднообразна, а в средната и долна част горните хоризонти се явяват 
по-ситноземни и с по-напреднал почвообразувателен процес. След напра
вената дотук характеристика на материалите, изграждащи конусната 

ивица, следва да направим преценка на тяхната водопропускливост. 

Изложеното по-горе в основни линии хоризонтално и вертикално 
разпределение на материалите, изграждащи конусната ивица, намира 

пълно отражение върху инфилтрационния и филтрационен процес, чрез 
който става подхранварето на подпо'чвените води. Под инфилтрация 
4 Известия на Бълr. географско дружество 

....... 
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разбираме просмукване на 
валежната вода в повърх-

ния слой, порите на който 

i i i 'i не са изпълнени с вода, а 
.., ~ "' ~ 

под филтрация - движе-r- о ~ ;? 
"' - слой, > 1 нието на водата в 
о 

който 
х .:- всички пори на са 

u запълнени с вода. При по-(У) "' :,, 
ш "' 

., "' "' 
значителни валежи отна-

а. = чало се инфил-(У) -= проявява. 
о 

<( .., .., s трационният процес, а след 
а. :s: като почвеният слой се на-u 

;,-, 
пои с валежна вода, т. е. .,, = о 

~ о о ~ ~ о ~ достигне предела на своя-.., ., 
та пълна влагоемкост, за-;_ ,i :i !-s :s: 

~ • :i ~ = почва инфилтрационният 
·о < ;? u ;? u 

:i - u о 
процес. u ;:: 

_, = = о "' >< "' ' ' -= Костяков ( 44) различава 
' о 

(У) 
о "' "' два стадия в инфилтрацион-= 

ш 00 ния процес: 1) просмукване а. "' "' "' (У) !-s 
на водата до пълното на-u 

<( ~ 

а. 
.., 

"' 
u сищане на почвения слой и 
о,: 2) филтрация на водата на-::,: 
= :,, долу, ако нейният приток 

"' "' •n :s: 
Q. 

~ о ;? о 2~ о !-s продължава. 
Q) 

::s Ясно е, че количеството • о 
; -= на инфилтриращата вода до ~ :i ~ ;,-, 
о <.J ~ = 

Х · U) "' достигане на пълната вла-
Q. _, ... (пълна ' гоемкост влагоем-

(У) а, 

"' щ "' кост имаме при максимал-
а. :s: 

ното количество вода, кое-(У) "' 
.,, 

"' :s: 
<( Q. то може да поеме почва-~ 
а. ,., та в своите пори, без да :s: 

= = става оттичане надолу всле-о :s: дствие силата на тежестта) ::r 
"' "' о о о о g -= е в зависимост от на-... - ~ , ;,-, 

r ::;: , ' ~ >, личното в момента коли-
;? ;? ;? ::i::: чество вода В почвата. 

> i I.Q Това създава известна не-
i i ....... 

i u 
определеност на инфилтра-(У) 

' u 

.., 
D ...: <.J ,,., 
~ , :s: 

ш 
,- ~ а, 

,е- ционния процее. Тази нео-
а. "' "' ' 

.,, 
' .,, j, .,, 

' ;::; °' а, 

(У) о = пределеност се усложнява 
<( ... .., и от други фактори. Ин-
а. ... 

филтриращата вода при 

"' 
своето движение надолу 

"' .,, 
о ~ 

о трябва да измества възду-
;? о ~ о ;? _, 

ха, който се намира в поч-

' 
веците 

' 
пори. Въздушните 

1. 



Подпочвените води на наносните конуси 51 

мехурчета, които излизат нагоре при това изместване, оказват съпро

тивление в движението на изместващата ги вода. Ако прибавим ,раз
личната свързаност между инфилтриращите водни частици при раз
лична температура и зависимостта на инфилтриращата вода от физика
химичните явления в почвата, става ясно, че инфилтрационният процес 
е твърде сложе~, зависещ от проявлението на много фактори. 

· Филтрационният процес, който се явява или като втори стадий на 
инфилтрационния (според КостSJков), или като подхранване на подпоч
вените води с речни води, е сравнително по-малко усложнен от , стра
нични фактори. По-голямо значение за този процес имат хидравличният 
-rрадиент и физическото състояние на филтриращата вода. 

Като основен фактор както за инфилтрационuия, така и за фил· 
трационния процес се явнва порьозността на пластовете. Поради това 
при нашата характеристика на конусните 

I 
материали ние ще се спрем 

накратко и върху нея, а що се отнася до другите посочени фактори, 
по-главните от тях са взети под внимание в различнит~ формули за 
изчисляване коефициента на филтрацията. -

Почвените и подпочвените пластове, в които става инфилтрацията и 
филтрацията, представляват riориста среда. Пространството, което може 
да бъде изпълнено с вода и въздух, зависи от формата и големината на 
почвените частици, от тяхното взаимно разположение, степента на уплът

няването и т. н. (5). Слихтер е изчислил най-простия случай на идеална 
почва, състояща <;е от сферични зърна с еднакъв диаметър. Неговите 
изследвания показали, че пористостта зависи от разположението на 

зърната. Най-голяма пористост се получава при разположениf на зърната 
по върховете на куба така, че центровете им да съвпадат с върховете 
му. При такъв случай порите заемат 47,64 % от цеJrия обем. Най-плътно 
разположение имат същите частици, ако центровете им съвпадат с 

върховете на тетраедър с ъгли 60° и 120°. Тогава пористостта на тази 
фиктивна почва слиза на- 25,95 %, 

В природни условия зърната нито са с правилна форма на сфе
рички, нито са с еднаква големина. Поради това порьозностrа варира 
в твърде широки граници. Под порьозност ние обикнове~о разбираме 
отношението между обема на порите и обема на цялата маса. Тъй 
като обемът на порите е винаги по-малък от общия обем на масата, 
то ясно е, че при такова отношение величината на порьозността всякога 

ще бъде по-малка от единица. Най-често порьозността се изразява в 
проценти от общия обем. 

От изложеното дотук стааа ясно, че порьозността на материалите, 
изграждащи конусната ивица, е в известна зависимост от грануломе

тричния състав. Тази зависимост щеше да бъде пълна, ако беше 
свързана само с големината на частиците, а не и с тяхното разполо

жение. Във връзка с тази зависимост на порьозността от размера на 
зърната ние направихме паралелен анализ на данните за пррьозност и 

средния диаметър на частиците. Установихме, че между тези вели
ttини съществува само частична зависимост. Средният диаметър ни бе 
необходим и за изчисление коефициент,а на филтрация1а по формулите 
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на Крюгер и Люгер. За изчислението на средния диам~тър използу
вахме формулата 

в която tlcp• е средният диаметър на отделните фракции; q - про
центът на фракциите. 

Освен данните за порьозност в други формули за изчисляване 
коефициента на филтрацията като тези на Павловски, Астапов, 
А. Хазен, Слихтер, Костяков и др. вместо средния диаметър се използу
ват данните за ефективния им действуващ диаметър. Ефективен е 
този диаметър, който отразява филтрационните свойства на неедно
родна среда, състояща се от частици с различни диаметри. Той съот
ветствува на диаметъра, под който по-малките частици съставляват 
10¾ от цялата маса. Изчислението на ефективния диаметър напра
вихме по кумулационните криви на отделните разрези и чрез изqисле

ние · по формулата на Хазен, която има следния вид: 

~ [-1 (-1 + _1 )] + 3gm'ln 
' 2 g„ d',, dк-1 2dт;п 

dw = 
100 

в която dw е ефективен диаметър; 100 - сумата от процентите на 
всички фракции от механичния анализ : g,. - процентен израз на всяка 
фракция от механическия анализ ; dк и d,._1 - най-големият и най
малък диаметър на фракцията; dт1п - диаметърът на най-малJ(ата 
фракция; gт,п - процентът на най-малката фракция. 

Получените чрез изчисление данни считаме за по-точни, затова 
даваме само тях в следващата таблица 18. 

Тъй като някои от емпиричните формули за коефициента на 
филтрацията са валидни при определена еднородност на филтрацион
ната среда, ние бяхме принудени да изчислим и коефициента на неед
нородността dn. Той представлява отношение между диаметъра на 
частиците, чието съдържание е под 60% (dбо ), и величината на ефек
тивния диаметър (de). Изчислява се по формулата: 

Установихме, че само при разрезите в долната част на конусната ивица 
dп< 5, което е условие за прилагането на някои от споменатите по-горе 
формули (43). ' 

При формулата на Крюгер и Костяков са необходими и данните 
за сумарната повърхност •- на всички частици от фракцията. Сумарната 
повърхност изчисляваме по формулата на Беличенко (12) 

бg„ s = ~ п -----~--_-_-_-_-_ 

Vd,.+1 •dl< 

.. 
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в която S е сумарна ( относителна) повърхнина ; g,. - тегловен про
цент на всяка фракция ; d,.+1 - най-големият диаметър на частиците 
от реда К; d,. - · най-малкият диаметъ~, на частиците от реда К; 
п - порьозност. 

За проверка на точността и за сравнение сумарната повърхнина 
изчислихме и по формулата на Крюrер: 

. q 
S = 6(1-n)"1:.d, 

в която g е процентното съдържание на фракциите; d - средният 
диаметър; п - порьозност. 

Резултатът от изчисленията на всички посочени елементи, харак
теризиращи условията за филтрацията, излагаме в таблица 18. 

Таблица 18 

Среден 
Ефективен 

Сумарна 
Част от 

Разрези 
диаметър по 

Порьозност (относ ителна) диаметър 
формулата на ивицата 

п овърiнина в мм 
Беличенко 

1 

1 6,33 0,0348 43 2876,43 
II 4,36 0,0124 29 8063,97 

горна 111 2,02 0,0 ;91 43 5245,90 
IV 2,36 O,Q117 35 8538,67 

горна средно 3,77 0,0192 37,5 6181,24 

VI 4,05 0,0311 46 1407,08 
VII 2,29 0,0108 54 . 9283,24 

средна х 1,16 0,0089 44 11169,43 
Х! 0,92 0,0177 51 5649,96 -

средна средно 2,12 0,0146 48,7 6877,43 

V 0,30 0,0076 32 13069,17 
XII 1,33 0,0108 41 5630,62 

долна XIII 2,21 0,0101 34 9950,42 
XIV 2,09 0,0098 41 10162,66 

долна средно 1,48 0,0096 37,0 9703,22 

1 
средно за конусната 

ивица 2,46 0,0145 41,1 7587,90 

При анализ на данните в ·таблица 18 лесно се установява, че 
средният и ефективният диаметър имат по-голяма стрйност в г,орната 
част на конусната ивица, по-малка в средната и най-малка в дол-
ната част. · 

Известно е, че сумарната повърхнина е малка при едрите фракции 
и се увеличава при дребните. Това проличава добре и в нашата таблица. 
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Порьозността показва твърде чувствителни колебания във всяка 
една от трите части на конусната ивица. Най-голям е нейният процент 
в средната част. 

Всички изложени по-горе елементи като гранулометричен състав, 
порьозност, среден и ефективен диаметър и сумарна повърхност харак
теризират структурно-механичната обстановка, при която протича 
инфилтрационният процес. Техните стойности използувахме за изчисление 
коефициента на ф и л т раци ята. Последният изразява скоростта 
на филтриращата вода при хидравличен наклон, равен на единица. Той 
може да бъде изразен в метри, сантиметри или милиметри за единица 
време - секунда, минута или денонощие. 

За и'зчш:ляване коефициента на филтра'цията са предложени няколко 
формули. Резултатите, които се добиват при тяхното прилагане, както 
това личи от следващата по-долу таблица 19, не се покриват. Това се 
дължи на обстоятелството, че формулите са добити по емпиричен път 
за различни субстанции. За да можем да направим сравнение ,и про
верка на опитно добитите в полска обстановка резултати, ние напра
вихме изчисления по най-често използуваните формули, а именно: 

100 
1. Формулата на Н. Н. Павловски - K = Cde2 . , в която 

86,400 
С варира от 400 за дребните материали до _1200 за едрите. Ако дадем 
на С · средно значение 864 и при ..t - 10°, формулата добива съкра
тения вид K10° = de2 см/сеu., в която de е ефективен диаметър. 

h h 
2. Формулата на А. Хазен К = 1000 de2 - ; при - 1, форму-

l l 
лата добива вида К = 1000 de2 см/сеu. 

3. Фор.мулата на Зелхайм К =325 de2 м/ денонощие. 
4. Формулата на Люгер K=d .и/денонощие. 

. п 
5. Формулата на Крюгер К18 = 1,44 Х 106 - м/денонощие, в 

52 
която Kts е коефициентът на филтрацията при t-18°; п - порьозност ; 
S - сумарна повърхнина. 

Опитните данни за коефициента на филтрацията са получени 
чрез заливни площадки по метода на Качи н ски. Заливните площадки 
са в близост или до самите разрези. 

В следващата таблица излагаме данните за коефициента на фил
трацията, изчислени по посочените формули, а в последната графа на 
таблицата - опитно получените данни от заливнитс площадки. · 

При преглед на изложените в таблица 19 данни установяваме, че 
най-малки отклонения има между данните, получени по формулите на 
Павловски и Хазен. Те обаче имат значително по-ниски стойности от 
тези, получени по опитен път. Най-близки до опитните са резултатите, 
получени по формулата на Люгер, а най-много се отклоняват данните, 
получени по формулата на Крюгер, която считаме за неприложима за 
ма:rериалите от нашата област. Естествено пълно съвпадение между 
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Таблица 19 

за коефициента на филтрацията .м/денонощие 

- - - -
По По 

Опитно Части от 
По Хазен Зелхайм По По 

конусната Разрези 
Павловски с de по с de по Люгер Крюгер 

получени 

ивица - Беличенко Беличенко данни 

1 

0,5184 f I 1,04 1,21 0,39 0,88 0,0052 
горна 11 0,13 0,15 0,05 0,41 0,0008 

ш 0,31 0,36 0,12 0,49 0,00[5 0,4666 
IV 0,12 0,14 0,04 0,35 0,0007 о.~~ -

горна средно 0,40 0,46 0,15 0,53 0,0020 0,4378 
-- ----

VI 0,36 0,45 0,64 0,58 0,0018 -
средна 

1 

VII 0,10 0,12 0,04 0,23 0,0004 -
х 0,07 0,08 0,03 0,23 0,000! 0,4492 

XI 0,27 0,31 0,10 0,39 0,0012 -
средна 

1 
средно 0,20 0,24 0,20 0,36 0,0009 0,4492 

V 0,05 . 0,06 0,02 0,24 0,0004 -
долна XII 0,28 0,32 0,10 0,47. 0,0007 -

XIII 0,09 0,10 0,03 0,47 0,0005 0,3197 
XIV 0,09 0,10 0,03 0,27 0,0005 О,146~ 

долна ! средно 0,13 0,14 0,04 0,36 0,0005 0,2333 
--

средн1 за конусната 

ивица 0,24 0,28 0,13 0,42 0,0011 0,373'1 

данните, получени по опитен начин, с тези, получени чрез изчисление, 

не трябва и да очакваме. При опитните изследвания ние установяваме 
инфилтрационната способност главно на повърхния почвен слой, а при 
изчисленията въз основа на гранулометричния състав установяваме 

инфилтрационната способност на редица хоризонти и вземаме средната 
стойност. Така преценен1::1, получените резултати по двата различни 
начина са сравнително близки и могат да ни послужат за изгражда
нето на една приемлива схема за инфилтрационния процес по повърх
ността на конусната ивица. От крайните резултати установяваме, че 
средно взето инфилтриращите води се придвижват от 25 до 40 см в 
денонощие. Като имаме предвид, че в строежа на конусната ивица 
вземат участие предимно едрите материали, би трябвало да очакваме 
по-големи стойности на филтрационния коефициент. Такива ние дей
ствително констатирахме, само че за конусните м1териали, намиращи се 

на дълбочина от 4,5 до 2,5 м. До тези данни достигнахме не чрез 
непосредни измервания или изнисления по гранулометричния състав, а 

по косвен начин - чрез анализ на кривите за водните стоежи на 

подпочвените води. За тази цел използувахме графиките за водните 
стоежи на кладенец № 1 в с. Горно Сахране, кладенеца при тютюне
вата сушилня и кладенец № 1 в с. Долно Сахране. Трите кладенеца 

~· 
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се 11амират по една почти права .линия, съвпадаща с посоката на дви

жението на подпочвените води. Общото разсто·яние между крайните 
кладенци е 2560 м. Горният кладенец се намира в средната част на 
.конусната ИВ!fЦа, а най-долният кладенец - в долната част на същата 
ивица. Следователно измерената от нас скорост на филтрацията се 
отнася за ивицата между средната и долната част. Случаят, който ние 
използувахме, е следният : 

През есента 194 7 г. в кривите, изразяващи колебанията на пиезо
метричното ниво при тези кладенци, се забелязва един дълбок минимум, 
след който започва много бързо покачване, свързано с падналите 
есенни валежи. Тази характерна част от графика за водните стоежи 
на тези кладенци даваме във фиг. 16. 

•20 
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Фиr. 16. График за водните стоежи 

В графиците личи ясно, че минимумите и началото на максимума 
не настъпват едновременно в трите кладенеца. Бързото покачване при 
кладенец № 1 в с. Горно Сахране започва на 1. XI., в кладенеца при 
тютюневата сушилня - на 20. XI., а nри кладенец № 1 в · с. Долно 
Сахране. - на 11. XII. 

Разстоянието между първите два кладенеца е 1385 м, а между 
вторите два - 1181 м. Въз основа на тези данни ние правим слелното 
изчисление на скоростта на филтриращата подпочвена вода : 
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От кладенец № 1 в 
с. Горно Сахране до 
кладенеца при тютю-

невата сушилня 

От кладенеца при тю
тюневите сушилни до 

кладенец № 1 в 
с. Долно Сахране 

Разстояние 

1385 м 

1181 м 

Скорост 
Време, за което 

е изминато 19 де- 11385 
нонощия W = 72,89 м/денонощия 

21 денонощия 
1181 
-- = 56,71 м/Jlенонощия 

21 

И при тези данни виждаме, че скоростта на филтриращата вода 
намалява от средната към долната част на конусната ивица. Освен 
това получените данни са несравнимо по-високи от първите. Тази 
по-голяма филтрационна способност на по-дълбоките хоризонти, в които 
става движението на подпочвените води, си обясняваме с наличието 
на друг гранулометричен състав и друга структура. По всечените в 
конусната ивица долини на реките Габровница и Лешница тази разлика 
между дълбоките и повърхните слоеве е очебийна. Докато в долните 
хоризонти преобладават едри, на места до 50 см в диаметър валуни, 
повърхните слоеве са с по-дребни материали и освен това доста уплът
нени от почвообразувателния процес. 

От изложеното дотук можем да направим следните rто-главни 
изводи: 

1. В цялата проучвана област ивицата на наносните ~онуси има 
най-голяма филтрационна способност, поради което се явява като 
rлавнu вместилище на подпочвените води. 

2. Материалите, изграждащи конусната ивица, издребняват в хори
зонтална посока от горната част към долната, а във вертикална посока, 

обратно - наедряват от горните към долните хоризонти. 
3. Коефициентът на филтрацията в горните хоризонти, макар да 

е със сравнително голяма стойност (25-40 см в денонощие), показва, че 
валежните води не могат да достигнат нивото на подпочвените води, 

което в горната част на ивицата е на дълбочина средно 18 м, а в 
средната част - на 5-6 м. Що се отнася до долната част, където нивото 
е на дълбочина 80 см, валежните води имат значение за подхранването 
на подпочвените води. Следователно инфилтрационният процес на 
валежните води общо взето няма значение за подхранването на под
почвените води с изключение на най-долната част от конусната ивица, 
където последните са близко до земната повърхнина или излизат 
върху нея. 

4. Подхранването на подпочвените води се осъществява почти 
изключително чрез филтрация на речните води от старопланинскит~ 
притоци в по-дълбоките хоризонти на конусната ивица. Филтриращата 
вода там се движи в хоризонтална посока върху вододържливи песък

ливо-глинести пластове, които се вдават като клинове от периферията 
J<Ъм 13ътрешността на конусните тела. 
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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОДПОЧВЕНИТЕ ВОДИ 

Големите подпочвени водни ресурси в конусната ивица едва на
последък привлякоха вниманието на инженерно-техническите служби. 

· Първото водохващане е направено едва преди десетина години за во
доснабдяването на с. Долно Сахране. При сравнително примитивнк 
технически средства е хванато голямо количество вода, което е пре

достатъчно за всички ч~шми в селото. Поощрени от този успех, жи
телите на · това с~ло сами са направили дълъг изкоп за ново водохва

щане. Водата от това примитивно съоръжение се използува за напоя-
ване на зеленчукови градини. • 

За втори път въпросът за подпочвените води бе поставен, както, 
това бе изтъкнато в увода на настоящата работа, във връзка с язо
вира „Г. Димитров". Тогава обаче той бе поставен неофициално по 
личното усмотрение на тогавашния директор на язовира. Ние добиваме. 
впечатление, ' че необходимостта от подробно проучване на подпочве
ните води във връзка с това голямо хидротехническо съоръжение и 

досега стои открит. 

Напоследък въпросът за количеството в режима на подпочвените 
води в конусната ивица отново възникна във връзка с проекта за на

появането на Казанлъшкото поле. Освен това Околийският народен 
съвет в rp. Стара Загора след известно лутане правилно се ориентира 
също -r-ака към подпочвените води в конусната ивица с оглед на едно 

голямо водохващане за водоснабдяването на целия град. Във връзка 
с тези толкова големи нужди на практиката ще направим опит в за

ключителната част на нашата работа да дадем обща характеристика 
на подпочвените води. Ние ще се ограничим в конусната ивица, тъй 
като тя именно като главно водовместилище е обект на тези практи
чески интереси. 

Една по-сигурна характеристика на режима на подпочвените води 
изисква данни, добити през един по-дълъг период на наблюдения , и 
анализи. Данните, с които ние разполагаме, са твърде недостатъчни 
за тази цел. За повечето от избраните кладенци имаме само едного
дишни наблюдения и само при селата Дунавци, Голямо Дряново,.Горно 
и Долно Сахране - за непълни две години. Наблюденията са започнати 
през септ·ември 1947 r. и са продължили за повечето кладенци до ав
густ 1948 r., а в посочените по-горе четири села - до май 1949 r. Пре
късването на наблюденията е станало по нареждане на Енерrохидро
проект. Следоваrелно данните, с които разполагаме, дават твърде обща 
представа за колебанията на пиезометричното ниво. 

Режимът на подпочвените води е в тясна връзка с климатичните 
условия. Налага се в съвсем общи линии да засегнем годишния ход 
на най-главните за хидроложкия процес метеорологични елементи -
валежите и изпарението. 

Климатични условия. Във валежно отно,шение проучваната об
ласт е част от валежната област на „Подбалканската долина и източ

·ната част на Тракийската равнина" по ва,11ежната класификация на 
В. Врански (21) и в „ Тракийската климатична област" по климатичната 
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класификация на проф. Ж. Гълъбов (30). Средното годишно коли
чество, изчислено по изохиетна карта за 10-годишен период (1936-
1946 г.), е 852,8 мм. Годишната валежна сума от 546 мм, както е в 
котловината при опитното поле до гр. Казанлък, постепенно нараства • 
към север и северозапад, като при Шипка е 738 мм, а при Кало
фер - 671 мм. Увеличаването на валежите във вертикална посока е· 
бързо. При х. Узана годишната валежна сума е 1036 м.м, а при 
в. Бо1ев - 1376 м.и. 

В годишния ход на валежите се очертават ясно два максимума и 
два минимума. Г.11 а вният максимум за 11-годишен период се очертава 
през май, а за 10-годишен период -- през юни. Вторичният максимум е през 
октомври и ноември. Главният минимум в1,,в валежния ход е през фе
вруари и март, а вторичният - пр~з август и септември ( фиг. 17}. 
През някои години, между които li 1947, есенният вторичен максимум 
се засилва и премества през де,кември. Това сочи, че средиземномор
ското климатично влияние периодично надхвърля границите на Из
точнородопската област и достига южния старопланински склон (фиг. 17}. 

Двете главни морфографски части на нашата област - планин
(;Ката и полската, се различават и във валежно отношение. Около 600/о · 
(59,2) от годишната валежна сума , пада върху планинската ивица. Като 
имаме предвид сравнително малката скорост на инфилтриращите в гор
ните слоеве на конусната щзица валежни води в полето, ясно е, че 

именно валежите в планинската ивица са ефективни за подхранването 
на подпочвените води. - ' 

Планинската и полска ивица се различават във валежно отноше
ние не само по валежното количество, а и по вида на валежите. В 
планинската ивица снеговалежите започват още през се rпември и про

дължавзт до май- при вр. Ботев, и април-при Узана и вр. Столетов. Снеж-
ната п01<ривка се образува през втората половина на октомври и се • 
задържа до втората половина на април при в. Ботев и до средата на 
март при Узана и вр. Столетов. ' 

В полето снеговалежите започват през началото на октомври. 
Снежната покривка се задържа от втората половина на декември до 
втората половина на февруари, като през редица години даже през 
този кратък двумесечен период тя не е постоянна. При това средната 
дебелина на снежната покривка в планинската ивица е кръгло 9 пъти 
по-голяма от тази в полето. 

Наличието на 4-5- месечно снегозадържане в планинската ивица 
дава характерен отпечатък върху год11шното разпределение на водните 

количества на повърхноtечащите, а оттам и на подпочвенит~ води. 

Това ясно личи при паралелното проследяване на графиките ( фиг. 17) 
за годишното разпределение на валежите и отточния коефициент на 
р. Тунджа при водочет 88 (при моста .,Копринка"). Характерният макси
мум на отточния коефициент през м. март, т. е. тогава, когато е глав
ният валежен минимум, ясно сочи, че това по-голямо отточно коли

чество идва не от валежи1 е, а от топящата се през март в планините 

снежна покривка. Такъв характер има оттокът и на р. Тъжа. 
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При другите старопланински притоци на р. Тунджа няма водо
четни станции и липсват данни за техните водни стоежи и водни 

количества. Считаме обаче, че техният отток не се различава от този 
• на Тъжа и Тунджа, тъй като условията за такъв характер на оттока 

са едни и същи. Следователно снегозадържането в планинската ивица 
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създава плювионивален режим на Тун
джа и нейните старопланински притоци 
в разглежданата област. 

Значителна част от валежната вода 
се изпарява обратно в атмосферата -и 
не участвува в подхранването на под

почвената вода. Точното установяване 
на количеството вода, което се загубва 
при изпарението, е една важна . необхо
димост, особено при съвременното хид
ротехническо строителство у нас. За 

~ 3 съжаление организирането на необходи-
х:,1= =х,:;=, =:;::, =:;:,,:::;,11--,

1
v~v-,--v~

1
~v-

11 
~v-,н~ix_:;x мите за целта наблюдения се провежда 

едва сега и ние не разполагаме с ни-

Фиr. 17 какви опитно получени данни. За из-
1 - валежи; 2 - отточен коефициент ; з - изпа- граждането на една съвсем обща пред-

рение . става за величината на изпарението ще 
си послужим с данните на Mayer, Seelhorst-Koehne, К. Fischer, при
ведени от Я. Зелков в хидроложката му работа, засягаща нашата об
ласт (37). 

Таблица 20 

за месечните проценти на изпарението 

Според 

1 

XI 
1 

XII 1 I 1 
11 

l III I IV 1 
V 

1 VI I VII I VIII I IX 1 
х \ год. 

Mayer, SeeJ- 1 
horst 1,2 0,4 1,4 2,1 4,4 7,8 20,1 15,3 17,9 17,6 8,7 3,1 100 

Koehne .. 0,9 0,9 1,3 0.4 4,7 8,3 18,6 23,3 19,9 11,3 5,9 4,5 100 
К. Fischer . 1,0 1,0 1,0 2,0 4,0 8,0 19,0 19,0 19,0 15,О 7,0 4,О· 100 1 

За начертаването на графика 3 за годишния ход на изпарението 
във фиг. 17, както и следващите графики на фиг, J 8 и 19 сме изпол
зували също така данните на Я. Зелков (цит. съч.). 

При паралелното проследяване на кривите 1, 2 и 3 във фиг; 17 
се вижда, че при максималщш отточен коефициент през м. март има 
слабо изпарение, а при валежния максимум през м. май и юни съ· 
ществува бързо спадане на _отточния коефициент поради голямото 
изпарение. 

За средното количество на загубваната в изпарение и транспира
ция валежна вода можем д 1 съдим по данни re за годишния коефи• 
циент на речния отток на р. Тунджа. Я. Зелl{ОВ въз основа на данните 
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от 18-годишен период- 1923/24-1939/40 г., е изчислил средно годишен 
коефициент на оттока за р. Тунджа пµи водочет 88 на 37,9%. Следо
вателно кръгло 60¾ от годишната валежна сума се загубва в изпаре
ние и транспирация. 

След тази обща характеристика на двата най-•ажни от хидро
ложко гледище климатични елементи 

нека видим какви са били валежните 140 

условия през i 94 7, 1948 и 1949 г.; ко- 1зо 
гато са проведени на шит е наблюдения 120 
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J94748г. /11·1 
/

• 1. 
1 1 

,j 1 .. 
за подпочвените води. 

Разпределението на валежите през 
хидроложката 1947-1948 г. н общи ли
нии съответствува на нормалното разпре

деление. Това ясно личи в графиките 
на фиг. 18. По отношение на графика 
за~ нормалния ход на валежите валежната 

крива за хидроложката 1947-1948 г. 
показва силно активизиране на декем

врийския вторичен валежен максимум и 
задълбочаване на главния зимен ми
нимум. 

През хидроложката 1948-1949 г. ва-
лежният ход показва значителни отклоне-
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ния от нормалния валежен ход ( фиг. 19). Фнr. 18 
През м. януари настъпва затопляне и па- ~-нормален ход на валежите ; 2 - валежен 

ход през 1947-1948 г.; 3-ход на изпарението 
дане на валежи от дъжд-средно 42,3 мм 
в облгстта. През м. февруари валежите намаляват на 7,2 мм, през м. 
март, който обикновено е във валежния максимум; падат ·отново обилни 
валежи - 101,2 м.м. След тьва месеците април и юни, които са обик
новено с повече валежи, през разглежданата година се явяват с малке> 

валежи. По този на чин през 1948-1949 г. се сменят последователно ме
сеци с повече и месеци с по-малко валежи, но все пак по валежно 

количество главният максимум и главният минимум се за ,1азват lв ха
рактерните за тях мёсеци. 

По годишна валежна сума както 1947 ~ 1948 г., така и 1948-1949 г. 
са под сумата на нормалния годишен валеж. Следователно и двете го
дини се явяват до известна степен дефицитни по отношение нормал
ното подхранване на подпочвените води. Това важи особено за хидро
ложката 1948-1949 г. 

Режим на · nиезометричното ниво. По повод на бележитата ми
съл, изказана от руския хидролог Воейков, че • реките са рожба на 
климата", повтаряно и досега в почти всяко ръководство по хидроло
гия, можем със същото основание да кажем, че режимът на плитките 
щ>дпочвени води е в пряка зависимост от климатичните условия. Този 
извод намира пълно основание в данните за колебанията на пиезоме
тричното ниво в конусната ивица. Това е съвсем естествено, тъй като, 
както изтъкнахме вече, подхранването на подпочвените води в конусната 
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ивица става главно от речните и отчасти от валежните води. Връз

ката между валежното разпределение и нивото на подпочвените 

води обаче не е така ясно отчетлива както между валеж и речно 
ниво. Това се дължи на обстоятелствотр, че движението на подпоч
венИ1е води е по-бавно от това на речните, э освен това е и ком
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плицирано от филтрационната среда. 
Все пак при щателен анализ ясно 
може да се установи връзката между 

количеството на валежите и колеба-
. нията на пиезометричното ниво. Ако 
разгледаме графиците за колебанията 

. в нивото на подпочвените води ( фиr. 
20 и 21) през годините ~947-1948 и 
1948-1949, ще забележим следните 
характерни положения : 
При кладенците в с. Горно Сахра

не през 1947-1948r.ce очертава един 
характерен минимум през 'втората по-

1 
ловина на м. октомври и началото 

на м. ноември. Той се явява във връз
ка със съвсем незначителните вале
жи през септември (14,2 мм) и лип
сата на каквито• и да било ва.1ежи 
до средата на м. октомври. 

Фиr. 19 През първата половина на м. ноем-
1 -годишен ход на валежите през 1948-1949 г.; ври започва бързо покачване на 
, 2-нормален валежен ход; 3-изпа рение 

нивото, като през втората половина 

на същия месец настъпва едно 

стабилизиране, което със ~лаби колебания продължава до първата по
ловина на м. юли. Това високо ниво в продължение на 8 ¼ месеца се 
дължи главно на обилните валежи от средата на октомври до края 
на, януари. Те са причина да се прояви съвсем слабо иначе характер
ният за м. март минимум на пиезометричното ниво. 

От средата на м. юли започва бързо понижение на нивото, което 
продължава през есенните и зимни месеци на 1948-1949 r. и достига най
ниското си положение през първат·а половина на февруари 1949 r. 
Това продължително ниско положение на пиезометричното ниво е свър~ 
зано със съвсем незначителните валежи, които даже при една пла

нинска станция като Узана са: VII = 19,7; VШ = 17,5; IX = 39,1; 
Х = 5,0; XI = 33,8; XII = 15,2; 1 = 45,2; 11 = 27,9. 

В края на февруари започва бавно покачване на нивото поради 
януарските и февруарски валежи. През първата половина на март па
дат обилни валежи, които предизвикват бързо покачване на нивото. 
През април нивото достига най-високо положение за целия период на 
наблюденията. 

При кладенеца на тютюневата сушилня, която се намира на 
1385 м южно от наблюдаваните кладенци в с. Горно Сахране, колеба
uията на пиезометричното ниво са много сходни с преди малко раз• 
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гледаните (фиг. 20). И тук през есента 1947 r. се очертава ясно един 
:минимум, следван от бързо покачване и след това стабилизиране на 
нивото. Забелязва се обаче едно закъсняване на минимума, който вместо 
през окто·мври е в средата на ноември. Закъснява съответно и нача
лото на бързото покачване. Вторичният минимум е по-ясно изразен и 
настъпва също така с известно закъснение - вместо в началото на 
март той се явява в края на същия месец и началото на април. Лип
сата на данни не ни дава възможност за по-нататъшно проследяване 

на колебанията. 
Нивото на наблюдавания кладенец в с. Асен, който е на около 

1 км северозападно от - с. Горно Сахране, бележи колебание с по-го
ляма амплитуда от разгледаните досега. Това се дължи на по-голямата 
му близост до коритото на р. Габровница. Есенният минимум и при 
с. Асен е също така ясно изразен. Той · настъпва малко по-рано 
в сравнение с този в Горно Сахране поради по-горното положение 
на с. Асен. 

След декемврийския максимум настъпва постепенно понижение 
на нивото и по-широко очертаване на минимума през м. март. За раз
лика от · хода на нивото в Горно Сахране при с. Асен през м. май е 
ясно изразен един по-голям пролетен максимум. След това започва 
бавно понижение, което бързо се усилва в нрая на м. юли. 

При нладенците в с. Долно Сахране, което се намира в долната 
част на конусната ивица, нолебанията на нивото са значително по
остри от разгледаните досега. Общият ход на кривата за нолебанията 
на пиезометричното ниво е сходен с този на Горно Сахране (фиr. 20). 
Есенният минимум закъснява и се проявява във втората половина на 
ноември и първата половина на денември. Ясно очертан е и декем
врийският максимум. След него обаче нивото не се стабилизира, а _за
почва бързо понижение. Пролетният максимум, както и при Горно 
Сахране е съвсем слабо изразен. По-нататъшният ход в нолебанията 
на нивото бележи пълно сходство с този в Горно Сахране. 

Нивото на кладенците в селата Габарево и Търничени, които с~ 
намират също така в долната част на нонусната ивица, има в общи. 
линии същите колебания като нивото в с. ДQЛНО Сахране. При с. Га
барево тези нолебания са значително по-остри. При с. Търничени. 
обратно, нолебанията са по-гладки поради близостта на кладенеца до 
р. Тъжа ( фиr. 21 ). 

Твърде различен от разгледаните досега е ходът на нивото при: 
кладенците в с. Голямо Дряново. Колебанията са много чести; но 
със съвсем малка амплитуда. Те са почти в пълна зависимост от пад
налите върху конусната ивица валежи. 

След направената дотук характеристика за кол~банията на пие-
:юметричното ниво можем да 1:1абележf:!м следните по главни изводи: 

1. Същественото подхранване на подпочвените води става чрез 
филтрация на речните води от старопланинските притоци. Това личи от
проявяването на едни и същи характерни максимуми и минимуми във вод
ните стоежи на подпочвените води, което се явява последователно и след 

характерно закъснение при всички кладенци по посока от горната към 
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долната част на конусната ивица. Това явление особено ясно личи в 
графиците на фиг. 20. 

2. Валежният ход намира бързо отражение върху нивото на под
почвените води самЬ при кладенците в долната част на конусната 

ивица (Голямо Дряново, Габарево и Долно Са;ране). Това показва, че 
падналите върху горната и средна част на конусната ивица валежи 

не достига до пиезометричното ниво, а напояват само горните слоеве, 

след което се изпаряват. 

З. Поради по-бавното движение на подпочвените води в сравне
'ние с речните мартенският и априJ1ският речен отrок с нивален елемент 
се отразява като майски максимум на подпочвените води, а май-юн
ският плювиален речен отток - като юни-юлски максимум. 

4. Лят.ото на 1948 г. бе със съвсем незначителни валежи. Това 
предизвика понижение на пи'езометричното ниво и почти пълно пре

съхване на по-малките притоци на Тунджа. През същите сушави ме
сеци обаче изворите в периферията на конусната ивица продължаваха 
да дават голямо количество вода, което сочи за големия обем на 
акумулираната в наносните конуси водна маса. 

Приходна част от баланса на подпочвените води. За проекти
раното извличане и използуване на подпочвените води в конусната 

ивица са необходими данни за техния баланс. Съврем~нните методи 
за количественото определяне баланса на подпочвените води са много
бройни. Повечето от тях са свързани с непосредни експерj!ментални 
измервания на приходната или разходна част на баланса. В. Г. Ткачук 
( 48), правейки обща преценка на тези методи, ~и групира по следни,~ 
начин: 

1. Методи за непосредно определяне величината на инфилтрацията 
или кондензацията на атмосферните .1;3оди в почвата и аерационната 
зона като източници за попълването на подпочвените води. 

2. Методи за определяне на подпочвените води по данните за 
разхода от реките, които дренират съответните басейни на под• 
почвени води. 

3. Методи за определяне сумарните разходи на плитките под
почвени води, отишли в изпарение и транспирацня при отсъствие на 

други видове разход в техния баланс. 
'Най-голямо приложение имат методите от първата група. Някои 

от тях ( определяне на инфилтрацията чрез опитни измервания и по 
гранулометричния състав), както бе изложено вече, използувахме и 
ние в нашите изследванr1я. За други са дадени подробни указания в 
различни съветски практически рък·оводства като „Спутник гидро
геолоrа" ( 43) и др. При проведените през последно време хидрогео
ложки проучвания у нас (18) е бил използуван полският -метод на 
Тим, който е в същата група. 

Недостатъкът на тези методи се състои в това, че тяхното про
веждане е свързано със специални технически съоръжения, поради 

което такива изследвания изискват значителни материални средства. 

Освен това те дават представа за баланса на подпочвените води само 
в една твърде ограничена област, в която са били проведени съответ-
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ните опитни изследвания. Ако искаме да разпрострем получените данни 
върху по-голяма площ, явява се нео_бходимостта да проведем допъл
нителни изследвания, за да проверим идентичността на tсловията 
между опитния участък и останалата площ. 

Поради тези недостатъци в последно време в Съветския съюз 
са в приложение нови методи, чрез които се дава количествена харак

теристика на баланса на подпочвените води за големи пространства. 
Те се базират на общоизвестното положение, че приходът в баланса 
на подпочвените води, които се дренират от речна система в дълъг 

период, трябва да бъде равен на техния отток в същата речна 
система. За прилагането на тези методи е необходимо обаче органи
зирането на водочетни постове в избрани места по речните течения 
и провеждане на системни наблюдения. 

Един значително опростен и икономичен метод предлага · В. Г. Тка
чук (7 4). Чрез този метод могат . да бъдат получени сумарни данни 
за попълването на подпочвените води през цялата година въз основа 

на данните за валежите и колебанията на пиезометричното ниво. 
В настоящата работа ние правим опит да опростим в някои отноше
ния този метод, считайки, че с това той не загубва от точността си, 
и да го приложим при една по-друга обстанuвка. 

Ткачук дава следната постановка на своя метод. 
При всеки басейн на подпочвени води повишението или · пони

жението на пиезометричното ниво свидетелствува за натрупване или 

преразходване на вода от общия запас. По-конкретно казано пови
шенията на пиезометричното . ниво свидетелствуват за превишения в 

притока на подпочвените води над оттока, и обратно, пониженията на 
нивото свидетелствуват за разход, като в тези СJiучаи притокът или 

напълно липсва, или по количество е недостатъчен, за да компен

сира оттоl{а. При равенство между притока и оттока пиезометричното 
ниво трябва да бъде неподвижно. Следователно по данните за коле
банията. на пиезометричното ниво можем да установим елементите на 
водния баланс. 

Тка чук изтъква освен това, че предлаганият от него метод е 
приложим само за сезонен тип колебания на пиезометричното ниво. 
Такива колебания са характерни за плитките, но не и за дълбоките 
артезиански води. В направената характеристика за режима на пиезо
метричното ниво в конусната ивица изтъкнахме, че той има сезонен 
тип колебания. Следователно методът на Ткачук би трябвало да 
бъде приложим и за нашата област. Трябва веднага да изтъкнем 
обаче, че Ткачук предлага своя метод за обширните междудолинни 
области в СССР, къд~то подхранването на подпочвените води става 
изключително чрез •инфилтрация на падналите валежни води и където 
следователно зави симостта между количеството на падналия валеж 

и покачванно на пиезометричното ниво е съвсем проста: При съпо
ставяне коефициента на филтрацията в- наносните конуси с дълбочи
ната на ·пиезометричното ниво, от една страна, и при анализ на 

режима на пиезометричното ниво, от друга, H!Je установихме, че в 

проучваната от нас област под_,хранването на подпочвените води не 
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идва от падналите върху конусния_ шлейф валежи, а чрез филтрация 
на водите от старопланинските притоци на Тунджа. Следователно 
»ачинът на подхранването на подпочвените води в наtuата област се 
различава съществено от този на разглежданата от Ткачук област. 
Ние считаме, че въпреки тези различия методът на Ткачук може да 
бъде приложен и при нашите условия, без да бъде изменена принци
пиалната му същност, като се направят само известни про~ни в 

предложените от _ него _ формули за изчисляване на количеството 
постъпваща във водоносния хоризонт вода. 

Формулата, която Ткачук предлага за изчисляване общото коли• 
чество на постъпващата във водоносния хоризонт вода, има след

ния вид: 

н 
Q =--+ту, 

КеФ 

в която Q е - общото количество на постъпващата във водоносния хоризонт 
вода за периода на наблюденията, изчислено в милиметри воден 
слой ; Н - общата височина в милиметри, на която се е повишило 
нивото на подпочвените · води; КеФ - коефициентът на валежния 
ефект; Т - времето в денонощия от началото на покачването на 
пиезометричното ниво до началото на неговото спадане; У - сред
ният отток на подпочвените води, изчислен в милиметри воден слой 
в денонощие. 

От всички елементи на тази формула само КеФ се нуждае от 
пояснение. За валежен е прието да се разбира този ефект, който пад
налите валежи оказват върху нивото на подпочвените води. Количе
ствената характеристика на този ефект представлява отношението между 
величината в см, на която се покачва пиезометричното ниво, към 

велиgината на валежите, изразени в см воден слой. Следователно 
формулата за изчисляване на валежния ефект има следния вид: 

н 
КеФ = р· 

КеФ е коефициентът на валежния ефект; Н - височината, на която 
се е издигнало пиезометричното ниво; Р - количеството на постъ
пилите във водоносния хоризонт валежни води. 

Ткачук (цит. съч.) и Роде (65) изтъкват, че коефициентът на 
валежния ефект няма постоянно значение, а е в зависимост от разпре
делението на влажността в зоната на аерацията. Той се намалява с 
повишението на пиезометричното ниво. Изхождайки от конuепцията 
на Лебедев за разпределението на влажността в почвата, Роде счита, 
че колебанията на пиезометричното ниво стават главно в капилярната 
зона, заемаща пространството непосредствено над това ниво. След 
валеж нивото на подпочвените води се покачва и зоната на капи

лярна влагоемкост преминава в хоризонт на пълна влагоемкост. Имай• 
ки данни за порьозността и капилярната влагоемкост, лесно можем 

да изчислим пълната влагоемкост, а оттам и количеството вода, 



• 
Подпочвените води на наносните конуси 69 

което е било необходимо за довеждането на капилярната в пълна 
влагоемкост. 

Ясно е, че в този случай количество го вода (q), което е необхо
димо за довеждането на капилярната . в пълна влагоемкост, има зна
чението на количеството (Р) валежна . вода, което е постъпило във 
водоносния хоризонт и е предизвикало покачването на нивото. В такъв 
случай Р трябва да бъде равно на q. Във връзка с т-ова Роде раз
личава два вида валежен ефект: а) фактически, който е отношението 
между височината на покачването и количеството на валежите, 

н . 
КеФ (Факт,) = р , и б) теоретически валежен ефект, който е отноше-

нието между височината на покачването и количеството вода (q), 
което е необходимо за преминаването от капилярна в пълна влагоем-

кост, КеФ (теор) = Н_ 
' q 

Роде (цит. с-ъч.) е установил, че в едни случаи величините на 
_двата вида валежен ефект са много близки, а в други случаи се отдале
чават твърде много. Причините за тези отклонения са разнообразни. 
Дължат се главно на неточното определяне величината на изпаре
ни.ето, с която коригираме валежното количество, липсата на съвпа

дение между момента на отчитането на водните стоежи и началния 

момент на покачването и т. н. Поради това данните на · теоретиче
ския валежен ефект са по-точни. За тяхното получаване обаче са 
необходими системни наблюдения за . влажността на почвените и под
почвени слоеве. Съпоставяйки средните величини на двата вида 
валежен ефект, Роде установява, че те се покриват почти напълно. 

Ткачук (цит. съч.) използува данните за теоретичесния валежен 
ефект при своите изчисления за водния баланс. Позовавайки се на 
заключението на Роде за почти пълното покриване на средните вели
чини за двата вида валежен ефект, ние считаме, че във формулата 
на Ткачук без особени грешки в крайния резултат ·може да бъде 
заменен теоретическият с фактическия валежен ефект . .Тази предла
гана от нас промяна, от една страна, улеснява общия ход на изчис
лението, а, от друга страна, е продиктувана от нашите условия, които 

се характеризират в това отношение с почти пълна липса на системни 

наблюдения върху хода на влажността в почвените и подпочвени хори
зонти. 

Данните за величината на водооттичането (у) на подпочвени води 
се изчислява по формулата 

h 
у = Кв,t' 

в която у е средният отток на подпочвените води в мм воден слой за 
денонощие;. h - понижението на пиезометричното ниво в мм за t -, 
избран период в денонощия; Кв - коефициентът на водооттичането, 
изразен в м н понижение на пиезометричното ниво при оттичането на 

воден_ слой, равен на 1 мм. 
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Or горните пояснения е ясно, че коефициентът на водооттича
нето е аналогичен на коефициента на валежния ефект и че числено 
двата коефициента се покриват. 

Във връзка с изтъкнатите по-горе различия при rfодхранването на 
подпочвените води в нашата и разглежданата от Ткачук област налага 
се още една по-съществена промяна в разглежданата формула. 

Подхранването на подпочвените води в нашата област не зависи 
от падналото върху конусния шлейф валежно количество Р, . а от отто
чното количество Q1• Величината на последното вече не зависи само 
от ефективното валежно количество Р, а и от раgмерите, вида, петро
графския и геоложки строеж, морфоложката структура, растин:лнаrа 
покривка и др. 1щ речния басейн. Оп:очното количество Q1, което в 
нашия случай трябва да замести Р (валежното количество), се изра
зява в м3 сек, а не в см воден слой. Налага се в такъв случай 
вместо Н (покачването на пиезоме'rричното нив? ) да вземем Q-J - обе
мът на водната маса, заключаваща се между пиезометричното ниво 

преди валежа и пиезометричното ниво след валежа. Q2 може да бъде 
изчислено по хидроизохипсни карти преди и след валежа. Тогава· форму
лата за валежния _ ефект 

добива вида 

н 
НеФ• =р 

За Q1 обаче са необходими водочетни данни за всяка река, щщ
хранваща на_носните конуси, с каквито поради липса на водочетни 

~танции не разполагаме. Не разполагаме и с данни за Q2 поради липса 
на хидроизохипсни карт!-f. 

Считаме, че предложената от нас промяна във формулата може да 
бъде доразвита. Тя ще бъде обект на бъдеща наша работа. 

В настоящата работа ние изчислихме валежното количество, кое о 
пада върху отделните речни басейни, въз основа на карта с изохиети, на 
която са нанесени границите на репрезантативност на отделните валежни 

станции. При тези изчисления освен различното валежно количество в 
различните части на водосборните басейни съобразено е процентното 
съотношение на техните площи спрямо общата валежна площ. По този 
начин получените данни за Р, макар изразени по обикновения начин, би 
трябвало да хармонират с данните за Q1, с к~квито не разполагаме. 

За изчисляването на фактическия . вал ежен ефект ние избрахме 

най- характерните . положения в графиката за колебанията на пиезоме
тричното ниво и ги свързахме с обусловилите ги валежни количества. 
Валежните данни коригирахме с величината на изпарението за съответ
ните месеци по Мауеч , за да получим ефективното валежно количе
ство. Крайните резултати на тези наши изчисления даваме в следва
щата таблица. 
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За изчислението на самото количество постъпила вода Ткачук 
препоръчва да се използува кривата за средното нивп на подпочвените 

води. Последното се явява като средно аритметично от данните на 
отделните кладенци за всяка дата. Ние считаме, че при нашите усло
вия такава една средна крива ще бъде напълно неподходяща, тъй 

Таблица 21 

за валежния ефект при кдаденците в конус11ата ивица 

Място на кладенеца 

с. Горно Сахране . . 
Тютюнева с~ шилия . 
с. Долно Сахране . 
с. Търничени . 
с. Габарево 
с. Дунавци ...• 

1 

Речен басейн, в който 
се намира 

р. Габровница. 
р. Габровница. 
р. Габровница. 
р. Тъжа ... 
р. Едровица . 
р. Голяма варовита 

Фактически 
валежен ефект 

7,83 
17, О 
11,58 
5,13 
9,02 
8,21 

средно 9,16 

като характерните колебания се проявяват в различни дати за отдел
ните кладенци. Поради това изчисленията за прихода Q направихме за 
всеки кладенец поотделно. Освен това ние изчислихме Q за двете 
хидроложки години поотделно и взехме средното аритметично значение: 

Приходната част от баланса на подпочвени_те води за цялата ивица 
изчислихме като средна аритметична от данните за отделните кладенци. 

Резултатите от нашите изчисления даваме в следващата таблица 22. 
При сравнение на изложените н таблицата данни за Q се уста~ 

навява, че най-голям приход имат Асен и Габарево. Това си обясня
в'аме с близостта на наблюдавания кладенец в· с. Асен до р: Габро
вница, а този при с. Габарево до леглото на Габаревската река. 

Средното значение на Q е 211,41 мм/г. Това значи, че 211,41 мм 
от общото за съответните басейни 703,8 мм валежно количество отива 
за подхранване на подпочвените води. Изразено в проценти, 30,20 °!о 
от валежните води филтрират в конусната ивица. Нашите кладенци 
не са разположёни по цялата дължина на конусната ивица, поради 

което валежите, паднали в басейните на _Тунджа, Голяма, Средна и 
Крайна варовита и Енинската река не влизат в нашите изчисления. 
Средният ГО'дишен валеж за цялата област заедно с тези басейни е 
852,8 мм, а не 703,~ мм. Считаме обачеt. че ако имахме измервания и 
за кладенци в тези басейни, данните нямаше да се отклоняват чувстви
телно от получените по горе. 

При анализ на резултатите, получени при J,1ЗПЬлзуването на слабо 
променения от нас метод на Ткач) к, идваме до заключения, че те 
отразяват само долната граница на филтрационното подхранване. Това 
според нас е и слабата страна на този• метод. При обилни валежи 
наносните конуси успяват да погълнат според нашите изчисления само 

кръгл() 30¾ от стичащата се валежна вода. Останалото количество 
се оттича повърхно, като част от него се изпарява. При по-малки 
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валежи обаче почти цялото количество на стичащата се в по-малките 
старопланински притоци вода инфилтрира в конусите. И действително 
по техните плитки легла през конусната ивица протича вода само след 

Таблица 22 

за количеството на постъпилата във водоносния хоризонт 

· валежна вода 

1 
Ср. rод. Коеф. на Км.s. •• 1 Място на Речен валеж в валежен постъпила _9_

01 кладенеца басейн басейна ефект вQда р , О 

р "'-'' Кеф 

1 
с. Горно р. Габров-

1 
Сахране ,ница 670,5 7,83 183,36 27,35 

Тютюнева р. Габров-
сушилня ница 670,5 17,10 91,00 13,57 

с. Долно р. Габров-
Сахране ница 670,5 11,58 76,30 11,38 

с. Асен р. Габров-
пица 670,5 9,45 398,20 59,37 

с. Габарево р. Едровица 778,5 9,02 326,00 41,99 

' 
1 с. Търничени р. Тъжа 758,7 5,13 199,15 26,25 

1 1 

средно 703,8 9,16 211,41 30,20 

доста обилни валежи. При нашите изчисления обаче ние вземаме под 
внимание само дните с по-голям валеж, понеже те именно . се отразя

ват най-отчетливо върху графиката, на пиезометричното ниво. Следо
вателно получените от нас резултати дават представа за минималното 

количество вода, което отива като приходна част в баланса на под• 
почвените води. 

Все пак получените данни, макар и да имат още ориентировъчен 
характер, могат да бъдат използувани при разч~тите за . посочените 
водостопански цели, още повече че при такива разчети винаги се взема 

предвид минималното количество вода в приходната част на баланса. 
В заключение на всичко изложено дотук желаем да изтъкнем 

няколко основни положения, които са ни ръководили в цел~я процес на 

работата. 
1. Явленията, свързани с формирането, динамиката· и баланса на 

подпочвените води, не могат да се изяснят само с двучленната фор-
-мула: хидроложки процес - геоложка структура, която намира 

място и в названието на самата дисциплина за подпочвените води -
хидрогеологията. В на'!алото н,а тази част от нашата работа, в която 
характеризираме морфоложка.а структура, ние . ц~тирахме компетен-

. тните изказвания Щi видни съветски хидрогеолози като Ланге и Илин, 
които ясно · изтъкват значението на геоморфоложката структура за 
подпочвените води. 
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При характеризиране режима на пиезометриqното ниво стана ясно 
от друга страна голямото значение на климатичния фактор. 

Следователно режимът на подпочвените води представлява един 
сложен процес, зависещ напълно от множество отделни генетиqески 

свърз1ни помежду си фактори, като морфография, хидрография, гео
ложка структура, литоложки състав, геоморфоложка структура и кли
матични условия.1 При научното изясняване на този сложен процес 
непременно трябва да бъдат определени характерът и величината на 
влиянието, което оказва_ всеки един от тези фактори. В противен случай 
процесът остава частично изяснен или общо взето недоуяснен. Насто
ящата работа, доколкото силите ни позволиха, изградихме върху този 
основен принцип. 

2. От цялата проучвана област · ние насочихме нашия интерес 
главно върху ивицата на наносните конуси. Съображенията ни за 
това бяха главно две: а) конусната ивица е най-харакrерния.-r елемент 
в морфологията на областта и с най-голямо хидроложко значение, 
б) наносните конуси представляват характерен елемент в морфоло
гията и на друr1:1 котловини, като Сливенската, Карловската, Златишко
Пирдопската, Софийската и т. н. Считаме във връзка с това, че с 
резултатите от нашите изследвания ще допринесем за изграждането на 

една обща представа за характера на хидр9ложките процеси при наносно
конусна геоморфоложка структура. 

3. Подпочвените води в ивицата на наносните конуси понастоя
щем са обект на водостопански планирания за иригационни и водосна
бдителни цели. Във връзка с това ние се стремяхм~ не само да изя
сним начина на попълването и режима на подпочвените води, а в 

последната част направихме опит и за количествена характеристика на 

приходната част в баланса на подпочвените води. Старахме се по 
този начин да задоволим поне · отчасти нуждите на две толкова 

важни мероприятия при нашето социалистическо строителсrво, каквито 

са напояnането на западната част на Казанлъшкото поле . и водо
снабдяването на rp. Стара Загора. 

Ние ще бъдем много доволни, ако настоящият труд даде принос 
в областта на методологията за изследването на подпочвените води и 
тяхното използуване при хидротехническото строителство. 

1
) При все по-широкото про!!еждане на хидротехнически мероприятия голямо зна

чение има за ре,кима на под11очве1;1ите води и стопанската дейнсст на чо::sе,:а . 



ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ КОНУСОВ ВЫНОСОВ В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 
КАЗАНЛЫКСКОЙ КОТЛОВИНЫ И ИХ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 

ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ 

П. Пенчев 

РЕЗЮ:У\Е 

В обширной строительной проrрамме нар6дно-демократической 
власти в Болгарии гидротехническое строительство занимает одно из 
главных мест. Строительство различных rидротехнических мероприятиь 
нуждается в организации и в проведении систематических исследований 
водных 9бъектов. 

Наши исследования мы считаем небольшим вкладом в вoilpoc о 
влиянии морфологической структуры и местной климатической обста
новки на гидрологический процесс. Объектом нашей гидрологической 
оценки является полоса конусов выносов, которые являются наиболее 
характерным элементом морфологии северо-западной части Казанлык
ской котловины. 

Исследованная область обнимает западную · часть Казанлыкской 
котловины и склоны Старой-Планины до водораздельной линии. На 
юге она доходит до линии подножий склонов Средней-Горы, по ко
торой, с незначительными отклонениями, проходит русло реки . Тунджи. 
По виду поверхнnсти всю область можно разделить на две части: го
ристая полоса (южные склоны Старой-Планины), занимающая пло
щадь 373,237 кв. км. _ и котловинная часть (дно котловины1 270,500 кв. 
км. Соотношение пт;,щадей между этими двумя частями имеет боль
шое гидрологическое значение. Главная часть общеrо количества осад
ков приходится на гористую полосу и посредством старопланинские

притоки р. Тунджи пополняеr грунтовых вод котловины. 

Главной рекой в этой области является Тунджа. Ее левые (старо
планинские) притоки более мноrочисленны, длиннее и более полно
водны, чем правые (Средней-Горы). К главным левым притокам отно
сятся: Тыжа, Едровицэ, Лешница, Голяма, Средняя и Крайняя Варо
витая, Ашкадере и Енинская река. 

В геолоrическом и структурном отношен.ии обе· 6рографические 
части этой области принадлежат и двум отдельным структурным еди• 
ныцам. Балканам и Забалканским котловинам. 

Старопланинская полоса является частью Центрально-Балканской 
·антиклинали. Ядро этой антиклинали составлено из сильно дислоциро-
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ванных палеозойских сланцев, а ее наружная часть составлена преиму• 
щественно из мезозойских пород. Местами по rорному склону сохра
нены старотерциерные конrломераты, песчаники, rлины. 

Над автохтонной частью этой области надвинута rромадная масса 
гранитоrнейсов, огорванн.ых от тела Средней-Горы. 

Равнинная - часть области является частью большой синклинали с 
.рамповым" тектоническим переоформлением. Наиболее сrарыми поро
дами, которые вскрываются на этой равнине, являются выше упомя
нутые старотерциерные материалы. Они обнаруживаются близ русла 
реки Тунджи в южной части котловины и с наклоном в 40°-45° к се
веру. Остальная часть котловины покрыта четвертичными rальками, 
песком и rлиной на речщ,rх террасах и наносНЬ!)!.: конусах. Стратигра
фическое положение веех указанных материалов показано на фиr. 2. 

При гидрологической оценке пород, составляющих изучаемую об
ласть, устанавливается, что очен водопроницаемыми являются тол,~ко 

сенонские, сильно закарстовавшиеся, . известняки и надвинутые грани

тогнейсы rорной полосы, которые сильно измельчены. Старотерциерные 
конrломераты и глины в равнинной части области имеют незначитель
ную водопроницаемость, а ч_етвертичные конусные и террасные мате- _ 
риалы являются наиболее водопроницаемыми в этой области. • 

Для нашей области морфоло1·ическая структура, вследствие своей 
специфики, имеет решающее значение как для способа формирования, 
так и для динамики грунтовых вод. 

Современный · морфологический облик этой области зависит от 
морфогенетических процессов, связанных с молодыми эпейрогенными 
движениями. Образование Казанлыкской котловины как негативной 
формы между Средней-Горой и Старой-Планиной началось в конце 
Миоцена. Тоrда обширная младомиоценовая денудационная поверхность 
бьта изоrнута сводообразно в СтаруюЛланину и Среднюю-Гору, а 
как негативная складка образовалась котловина. 

Денудацчонные вы )авненности, особенно · младомиоценская поверх
ность, обладают широким развитием и имеют большое гидрологическое 
значение благодаря характерному для них снегозадержанию. 

Гл 1 вным элементом в морфологии этой области являются речные 
долины. Их характер находит большое отражение в режиме грунтовых 
вод. В верхних течениях веех старопланинских притоков Тунджи до
лины широки и поетому здесь есть продолжительное снегозадержание. 

В средних течениях дол~.ны тех . же рек глубоко врезаны, завуалиро
ваны обширнь!ми каме·нными россыпями. Последние имеют благоприят
ный гидро,11огический .эффект, так как регулируют быстрый сток осад
ков по склонам. 

Очень большое гидролоrическое значение имею:r нижние течения 
рек, протекающих чер!!з равнинную часть области. Там реки нанесли 
большие конусы выносов, которые сливаются и образуют обширную 
полосу конусов. Образование конусов произошло главным образом в 
начале четвертичного периода. Вследствие их постепенного нарастания • 
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произошло отте·снение реки Тунджи к южtюй части равнины к тепе
решнему ее месту. 

Для выяснения фильтрационной способности конусов выносов ·был 
произведен гранулометрический анализ 14 разрезов верхней, средней и 
нижней части полосы конусов. Гранулометрический состав материалов 
изложен в таблицах от 2-17. ~ 

Данные гранулометрического анализа для · отдельных горизонтов 
каждого разреза представлены графически кумуляционными кривыми. 

Данные гранулометрическоrо анализа мы использовали для вычи
сления коэффицv~ента фильтрации по эмпирическим формулам Павлоn
скоrо Газена, Зельгейма, Люгера и Крюгера. ПолуС/енные результаты 
изложены в таблице 19, из которой видно, .что в среднем фильтри
рующие воды продвигаются от 25 до 40 см в сутки. На глубине ниже 
2,5 м однако, с помощью ащ1лиза кривых для уравня воды в колод
цах с. Горнq Сахране, в табачной сушильне и с. Долно Сахране мы 
вычислили · скорость 72,89 м и 56, 71 м в сутки. Из полученных дан
ных делаем заключение, что фильтрация в верхних rоризонтах кону
сов выносов сравнительно · малая. Воды осадков редко могут до
стигнуть до глубокого пьезометрического уравня. следовательно, они 
не могут быть эффективными для пополне11ия грунтовых вод. Питание 
последних осуществляется исключительно путем филь rрации речных 
вод старопланинских притоков р. Тунджи в более глубоких горизон
тах полосы конусов. Фильтрирующая там вода движется в rоризон
тальном направлении по водонепроницаемым песочно-rлинистым пла

стам, ~оторые 1щаются как клинья от периферии к внутренним частям 
тел конусов. 

Колебания пьезометрического уравня находится в зависимости 
от хода осадков. Они однако не проявляются одновременно во веех 
колодцах, расположенных по полосе конусов, а с сооrветствующими 

запаздываниями от верхней к нижней части конусов выносов, что 
служит ясным указан11ем на то, что пополнение грунтовых вод проис

ходит путем фильтрации не осадков, а речных вод. 

Для рационального извлечения подrючвеных вод из полосы ко
нусов необходимо иметь данные их баланса. Рассмотрев все совре
менные методы количественноrо определения баланса грунтовых вод, 
мы нашли, ·что в условиях наличных гидролоrических материалов, наи

более подходящим является метод Ткачука (48). Его метод основы
вается на коэффициенте эффективности осадков. Коэффициентом эф
фективности qсадков называется влияние выпадающих осадков на уро'
вень грунтовых вод. 

При наших вычислениях мы использовали ·факти че скую эффек
тивность осадков и количество осадков, которое выпа,110 на площадь 

отдельных речных бассейнов и- соответствует количеству речного стока. 
Для среднего значения Q (общое количество поступающей в водоносный 
горизонт воды) ми получили 2'12,41 мм/год., что означает,·что 212,41 мм, 
из общего для веех речных бассейнов 703,8 мм год "IВОГО количества 
выпавших осадков идет на пополнение грун-товых вод. 
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В заключение подчеркиваем, что ·режим грунтовых вод предста
вляет из себя сложный процесс, зависящий от ряда rе.нетически свя
занных мёжду собой факторов, как морфография, гидрография, геоло 
гическая структура, литолоrический состав, геоморфологическая струк
тура и климатические условия. Для уяснения этого nроцесса следует 
непременно определить характер и величину влияния, которое оказывает 

каждый из этих факторов. Настоящую работу мы выполнили на
сколько нам позволили силы, исходя из этого основного принципа. 

Кроме того мы постарались удовлетворить хотя бы отчасти необходи
мость в конкретных данных для двух важных мероприятий нашего со
циалистического строительства, каковыми ят~яются орошение западной 
части Казанлыкской котловины и водоснабжение гор. Старая Загора. 

• 



LES EAUX SOUTERRAINES DES CONES DE DEJECTION DANS LA 
PARTIE OCCIDENТALE DE LA VALLEE DE KAZANLIK ЕТ LEURS 

CAUSES PHYSIOGEOGRAPHIQUES 

par Р. Р е n с е v 

RESUME 

Dans le vaste programme d'edification du pouvor populaire en Bul
garie !а constructioo hydrotechnique occupe·une des premieres places. La 
construction des divers ouvrages hydrotechniques rend necessaire l'qrga
nisation et l'execution de prospections systematiques des lieux qui „en 
sont l'objet. 

Nous considerons notre presente etude comme une modeste con
tribution а !а question de l'influence de la structure morphologique et des 
conditions climatiques locales sur le processus hydrologique. Objet de 
notre etude hydrologique constitue la bande de cбnes de dejection, qui 
sont l'element de plus caracteristique de la morphologie dans la partie 
11ord-ouest de la vallee de Kazanlik. 

La region etudiee coшprend la partie occidentale de Ia vallee de 
Kazanlik avec l'enclos de la Stara-planina jusqu'a la ligne de partage des 
eaux. Au sud elle . atteint les pieds des versants de la Sredna-gora le long 
de laquelle, avec des ecarts insignifiants, se trouve le lit de la riviere 
de Touпdja. D'apres la configuration du sol 011 peut diviser toute cette 
region en deux parties: la Ьапdе de moпtagne (les versants sud de 
Stara-planina) occupaпt une superficie de 373,237 ст2 et la plaine (le 
fond au bassin) - 270,500 кт2• Le rapport de superficie entre ces deux 
parties est d'une grande importance hydrologique. La partie essentielle 
du volume total des pluies tombe sur la bande montagneuse et c'est 
aussi cette quantite qui а un effet decisif pour !'alimeпtation,:,des eaux 
souterraines dans la plaine. 

\ La priпcipale riviere dans !а region est la Toundja. Ses afflueпts de 
gauche (ceux venant de Stara-planina) sont plus пombreux, plus longs, 
plus abondants en eau que les affluents de droite (venant de la Sredna
gora). Les principaux affluents de gauche sont: Taja, Edrovitza, Lesnitza, 
Golema, Sredna et KraYna Varovita, Aska dere et Eninska reka. 

Au point de vue geologique et structurel les deux parties orographi
ques de la regioп appartieпnent а deux unites blen distinctes: les Balkans 
et les bassins subbalkaniques. 

La bande de la Stara-planina est pariie integrante de l'anticlina 
balkanique Central. Le noyau de cet aпticlinal se compose de schistes 
paleozoYques fortement disloques tandis que la nappe superposee est 
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,constituee essentiellement de roches mesozoi:ques. Par eridroits sur le 
versant montagneux sont conserves des conglomerats Paleogenes des 
gres et des argiles. 

Sur !а partie autochtone de la region а ete charriee une masse 
enorme de granite-gneiss, detachee du corps de la Sredna-gora. 

La partie de !а plaine de la region appartient а un grand synclinal 
avec une transformation tectonique· en „rampe" ., Lec roches Ies plus an
ciennes qui apparaissent dans la plaine sont des materiaux paleogenes 
deja mentionnes. On les decouvre autour du lit de !а Toundja dans !а 
partie meridionale de la plaine et ils sont d'une iцclinaison de 40°-45° vers 
Je nord. L'autre partie de la plaine est couverte de graviers quaternaires, 
de sаЫе et d'argile des terrasses fluviales et dec cбnes de dejection. La 
position stratigraphique de tous les materiaux indiques ressort dans la 
figure 2. 

Par l'appreciation hydrologique des roch~s constitutives de !а region 
en question on а etaЫi que seuls les calcaires senoniens carstes et les 
granite-gneiss chaпies qui sont ti-es effrites permettent fortement l'infil
iration de l'eau. Les conglomerats et les argiles paleogenes dans !а partie 
plaine de !а region possedent une permeabllit insignifiante, tandis que 
Jes cбnes quaternaires et les materiaux des terrasses sont les materiaux 
les plus permeaЫes de Ja region. 

Pour notre region !а structure morphologique compte tenu de son 
•caractere specifique,. elle est d'une portee exclusive aussi blen pour !а maniere 
,de sa formation que pour la dynamique des eaux souteпaines. 

L'aspect morphologique contemporain de !а region est . dй aux proces 
morphogeneЦques lies aux jeunes mouvements epeirogenes en chaine. La 
formation de !а vallee de KazanJik comme forme negative entre !а Sredna
Gora et !а Stara-PJanina а commence vers !а fin du Miocene. А cette 

· epoque l'immense surface neomiocene s'est gauchie vers la Stara-planina et -
Sredna-gora d'une maniere particuliere et comme pli negatif а ete formee 
]а rcgion de !а plaine. 

Surfaces d'erosion surtaut !а surface neomiocene abondent et ont 
une grande importance hydroJogique caracterisee par !а retenue de !а 
neige. · 

L'element principal dans !а morphologie de !а region се sont les 
vallees fluviales. Leur caractere influence consideraЫement sur Ie regime 
<les eaux souterraines. Dans !е cours superieur Ies vallees de tous les 
affluents de la Toundja venant de Stara-planina sont larges et couvertes 
d'immenses mamelons de teпain friaЫe. Ces derniers ont un eff-et favo
raЫe parce qu'ils reglent le deversement rapide des pluies. 

D'une importance hydrolog·ique de beaucoup plus grande sont les 
cours inferieurs des rivieres traversant la plaine de !а region. La Ies ri
vieres ont entasse de grandes quantites d'alluvions en forme de cбnes 
qui devalent et forment une immense bande. La formation des cбnes 
:S'est faite essentiellement au debut de !а periode Quaternaire. Par leur 
accroissement graduel а . ete rendu possiЫe !е deplaceшent de la Toundja 
vers !а partie meridionale de 1~ vallee а l'endroit actuel. 
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Afin d'elucider Ja fatuJte de filtration des cбnes de dejection on а 
procede а une analyse granulometrique le 14 coupes <;lans la partie su
perieure, moyenne eJ inferieure de !а bande conoi:de. La composition gra
nulometrique des materiaux est exposee dans Ies taЫeaux de 2 а 17. 

· Les donnees de J'analyse granuJometrique pour les differents hori
zons de chaque coupe sont representees graphiquement par des courbes 
cumulatives. Au moyen de celles-ci on se fait une idee juste de la 
repartition de ces materiaux en sens vertical. 

Nous utilisons les donnees de l'analyse granulometrique pour le 
calcul des coefficients de !а filtration suivant Jes formes empiriques de 
Pavlovski,, Hasen, Selheim, Luger et Kruger. Les resultats ainsi oblenus 
sont exposes dans le taЫeau 19, d'ou il devient evidept qu'en moyenne 
les eaux filtrees avancent de 25 а 40 ст toutes les vingt-quatre heures. 
Cependant а une profondeur vers le bas de 2.5 т, par l'analyse des cou'r
bes du niveau piezometrique des puits dans !е village de Gorno-Sah
rane, !е four а secher de tabac et !е village de· DoJno-Sahrane, nous 

, avons calcule une vitesse de 72.89 т et de : 56.71 т en vingt-quatre 
heures. D'apres les resultats oblenues nous deduisons - que !а filtration 
dans les horizons superieurs des cбnes de dejection est en comparaison 
faiЫe. Les eaux des pluies sont rarement en etat d'atteindre !е niveau 
piezometrique profond, par consequent elles ne suffisei'!.t pas а ravitailler 
les eaux souterraines. L'alimentation de ces dernieres а lieu presque 
exclusivement par filtration des eaux fluvia]es des affluents de Ja Stara
planina de !а Toundja dans Ies horizons Ies plus profonds de !а bande 
conoi:de. L'eau fiJtree s'y meut en sens horizontal sur des couches de 
gres et de glaise impermeaЬles qui s'enfoncent tout comme des coins 
de !а peripherie vers l'interieur des corps conoi:des. 

Les fluctuations du niveau piezometrique dependent de !а marche 
des pluies. Les premieres cependant n'apparaissent pas simultanement dans 
Ies puits de !а bande, mais avec des retards correspondants de !а partie 
superieure а !а partie inferieure des cбnes de dejection се qui prouve 
d'une maniere manifeste que l'alimentation des eaux souterraines se fait 
par filtration non pas des eaux pluvi.euses mais blen des eaux fluviales. 

Pour l'extraction rationnelle des eaux souterraines de !а bande co
noi:de sont necessaires des donnees pour Ieur balance. Apres avoir etudie 
toutes les methodes modernes relatives а !а determination quantitative 
de la balance des eaux souterraines nous trouvons, ' dans Ies conditions 
des materiaux hydrologiques en presence, !а methode qui convient !е 
mieux, celle de Tcatchouk ( 48). Sa methode est basee sur l'effet pluvial. 
On appelle effet pluvial celui dont les pluies exercent une influence sur 
!е niveau des eaux souterraines. 

Au cours de nos calcuJs nous avons pris J'effet pluvial veritaЫe 
et !а quantite de pluie tombee sur !а surface des divers bassins fluviaux 
et correspondant а !а quantite de l'ecoulement fluvial. Pour !а valeur 
moyenne- de Q nous avons oblenu 212.41 тт annuellement, се qui 
veut dire que 212.41 т т de !а quantite totale 703.8 de pluie annuelle 
de tous les bassins fluviaux va pour !е ravitail!ement des eaux souter
raines. 
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En conclusion nous soulignons que le reg1me des eaux souterraines 
constitue un processus complexe qui depend d'une serie de facteurs ge
netiques lies entre eux comme !а morphographie, l'hydrographie, !а struc
ture geologique, !а composition lithologique, la struct-ure g·eomorphologique 
et les conditions climatiques. Pour l'eclaircissement de се . processus on 
doit absolument determiner !е caractere et !е degre d'influence qu'exerce 
chacun d'eux. 

La presente etude, dans !а mesure de nos possibllites, nous avons 
fait asseoir sur се principe fondei:nental. А part cela nous avons essayer 
de satisfaire - au moins en partie - le besoin de donnees concrete s 
pour deux ouvrages importants de notre edification socialiste comme en 
sont l'irrigation de !а partie occidentale de la plaine de Kazanlik et l'ali
meпtation en eau de !а ville de Stara-Zagora. 

'--. 
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ИЗВЕСТИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО . . . 
Ки. 1. (XI) 1953 

В. Попов 

БЪЛГАРСКИЯТ ДОБРУДЖАНСКИ ЧЕРНОМОРСКИ БРЯГ 

(геоморфоложко проучване) 

В статията авторът раз~лежда хидрологията и морфологията 
на бмгарското добруджанско черноморско крайбрежие. По-подроf5но 
се разzлеJ1сдат · плажовете, лиманите, свлачищата и морските те
раси, които са най-ясни тt-01,азатели за развитието на крайбре
жието през кватернера 

Българското добруджанско черноморско крайбрежие е една от 
непроучените в морфоложко отношение части от нашата родина. Преди 
1940 r. румънските геолози и географи са правили проучвания, обаче 
те са обърнали по-голямо внимание на геоложкия строеж на крайбре
жието, отколкото на неговата морфология. 

С подкрепата на Морската биологична станция в rp. Сталин ние 
предприехме през летните ваканции на 194 7 и 1948 r. морфоложко 
изследване на нашето добруджанско крайбрежие. 

Българското добруджанско черноморско крайбрежие започва на 
1,4 км южно от румънското село Вам а Век е (Иланлък) при нос 
Сиврибурун и завършва при долината на река Батова. От нос Сиври
бурун на юг брегът като слабо лъкатушеща линия с посока север-юг 
достига до нос Калиакра. Оттам до долината на река Батова той има 
вече западна посока на протежение от 30 км (фиr. 1). 

Въз основа на морфоложки и геоложки белези добруджанското 
крайбрежие може да се раздели на 3 части: 

1. От нос Сиврибурун до нос Шабленски брегът е предимно ни-сък. 
Тук добруджанската равнина опира до обширни плажове. 

2. От нос Шаблецски до Каварненския залив е разположена вто
рата, предимно отвесна и стръмна част на добруджанското крайбрежие. 
При нос Калиакра, който е изграден от розовочервени сарматски варо
вици, брегът има особена красота. Северно от носа по брега се наблю
дават огромни сводове, скални мостове и вълноприбойни пещери, някои 
от които са леговища на тюлени. При нос Калиакра слабо разчле
неният добруджански бряг се вдава на юг в морето като клин и обра
зува тясно лолуостр~вче, което завършва с нос Калиакра. Отвесно . 
спускащите се склонове правqт носа непристъпен и величествен. 

3. Останалата част от крайбрежието е разположена между Кавар
ненския залив и долината на р. Батова. Тук брегът е стръмен, разсечен 
от дълбоки долове, и характерен с многобройни свлачища. Белите 
сарматски варовици, които изграждат брега, облени от слънчевите 
лъчи, блестят с ослепителна светлина и му придават особена красота. 
Румънците много сполучливо са нарекли този бряг „сребърен". 
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Структура на крайбрежието. Българското добруджанско черно
морско крайбрежие е изградено предимно от горномиоценски сарматски 
варовици. Сарматът в източната част на крайбрежието лежи върху 
долнокредни варовици. Последните около гр. Толбухин, в долината 
на Суха река, се разкриват почти на повърхността, а на 20 КАЕ западно 
о_т морето те потъват на изток - северолзток на около 100 м, а 
по североизточната част на брега вероятно те потъват още по-дъл
боко. Сарматът по крайбрежието има видим наклон на изток -
североизт·ок, който наклон съответствува и на наклона на топограф
ската повърхнина. 

В естествения профил на брега, разкрит особено ясно между 
долината на R:,..Jiш.aa. и ,,,Каварненския залив, са представени трите 
хоризонта на сармата - горен, среден и ~олен. Всеки един от хори
зонтите се характеризира с ръководни фосили, определени от геолозите 

, .. Р. Берегов(2}, В. Цанков и Р. Берегов(l 1). Долният сармат в основата 
си е изграден главно от фини песькливо-глинести пластове, над които 
следват слабо споени глинесто-варовити пластове с пепеливосив, а на 
места жълтобелезникав цвят. Долносарматските пластове имат слаб 
наклон на изток - североизток и източно от гр. Балчик, при соле
ното езеро Балчишка тузла, потъват под морското равнище. Западно 
от гр . Балчик долният сармат, както и останалите му хоризонти 
се издигат постепенно. Така например от профила, който се раз
крива западно от гр. Балчик в долината на Чаталдере, се вижда, че 
горната част на долния сармат достига 30 м над морското рав
нище, а още по на запад, в долината на Фишфиш дере, се изкачва на 
35-40 м над морето. 

Върху долно·сарматските пластове лежи средният сармат. Той по 
скален състав не се . различава много от долния сармат. Преходът меж
ду тези два хоризонта на сармата е постепенен, като във ·височина 

намалява съдържанието на пясъка, а се увеличава варовитото вещество. 

Средният сармат е изграден главно от недобре споени песъчливи ва
ровици с белезникав цвят. В долината на Чаталдере средният сармат 
започва на височина 30 м и завършва на около 11 О м на,ц морето. 

Над средния сармат лежи горният, в който преобладава варе • 
витото вещество. С височина белезникавият цвят на сармата се 
загубва. Под влиянието на железните окиси варовикът е обагрен в 
жълт, а по-високо-в червен цвят. Горносарматските варовици са дъл
боко окарстени. Карстовите им кухини са изпълнени с червено 
обагрени остатъчни материаJJи. В геоложко отношение най-интересен 
кът от крайбрежието е нос Калиакра. Той е изграден от горносармат
ски вщ: овици и конгломерати. В окарстените варовици се срещат 
прос.11ойки от червено обагрени пясъци. На север от нос Калиакра 
горносарматските пластове са слабо наклонени на север - североизтQК, 
поради което брегът се понижава непрекъснато. При с, Тюленово 
височината на тези пластове е около 10 м, а при нос Шабленски те 
се издигат едва половин метър над морското равнище. Севfрно от 
нос Шабла горносарматските варовици се разкриват на морското 
равнище само при слабо издадените носове, както е например юго-

_.,...--
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източно от ез. Шабленска тузла, при с. Крапец, североизточно от 
Блатнишкото езеро, при нос Карталбурун и при нос Сиврибурун. На 
тези места те изграждат основата на носовете и образуват подводни 
плиткости, които се простират на значително разстояние далеч от 

брега. При Шабленското и Бла'Гнишко езеро горният сармат се появява 
в западните периферни части на езерата. Почти навсякъде по крайбре
жието горният сармат е дълбоко окарстен. Многобройни и сравнително 
по-големи са карстовите каверни в околностите на Шабленс~ото, Езе
рецко и Блатнишко езера. 
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Фиr. 2. Профил на льосовидните наслаrи северно от нос Шабленски 

Льосовидните наслаги се разкриват по северната част на брега, 
Първото им находище се намира на 2 км южно от нос Шабла. То 
лежи върху горния сармат при дебелина 2 м и разпространение около 
500 м. На 1 км южно от същия нос льосовидните наслаги отново се 
разкриват като отвесна стена, висока 6 .м. Нос Шабла е изграден 
от такива наслаrи. Северно от него льосовидните наслаги увеличават 
дебелината си. Характерно тук за льосовидните наслаrи е наличието 
на няколко глинесто-песъкливи кафяви прослойки, които приличат 
на погребани почви. Така например в профила на брега (фиг. 2) на 
около 1 к.м северно от нос Шабла се наблюдават 4 льосовидни 
прослойки, разделени с 3 кафяви глинесто-п~съкливи хоризонта. Тези 
хоризонти са характерни за льосовидните наслаги, разпространени в 

областите на север от нос Шабла. Прослойките не са развити 
непрекъснато. На места те изтъняват, а в близост с Шабленското, 
Езерецко и Блатнишко езера се съединяват една в друга и обра
зуват дебела прослойка, която видимо потъва под плажовите ивици 
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на езерата. Между Шабленското езеро и Шабленскзта тузла льосовид
ните наслаги имат дебелина 6 .м. Южно от езерото на протежение 
4 юt те са погребани от тънка пясъчна покривка, нанесена от зимните 
североизточни ветрове, които лесно придвижват пясъка от обширния 
шабленски плаж и го навяват върху льосовидните наслаги по брега. 
Погребани от пясък льосовидни наслаги има още южно от Блатниш- 
кото езеро и на места южно от румъно-българсi<ата граница. 

Льосовидните наслаги · в северната част на добруджанското край
брежие имат бледожълт до 11епелив цвят и почти навсякъде образуват 
о т весни стени . Вюрмската им възраст (3)' е определена от намерената в 
тях водна и сухоземна вюрмска фауна (6); Те вероятно са плитководно 
кватернерно обра зувание, придобило по-късно еднообразен литоложки 
характер вследствие процесите на обльосяването. · 

Хидроложки особености. Източната част на Добруджанската 
равнина е известна като маловодна земя. Причини за това са: геоложкият 
и морфоложки строеж - пропускливостта на льосови:дните наслаги и 
дълбоко окарстените сарматсщ-1 варовици, слабите валежи, годишната 
сума на които при Кюстенджа е 395 .м.м. Нивото на подпочвените 
води е на значителна дълбочина, затова населението засега на места 
се снабдява с вода от кладенци, дълбоки до 60 .м. 

Профилът на брега от р. Батова до нос Калиакра ра~крива няколко 
водоизносни хоризонта, от които на места се образуват буйни извори, 
като например- тези при Каварна, Балчик и др. Между гр. Бал~шк и 
долината на р. Батова, където са разви1 и и трите хоризонта на сар
мата, се наброяват до 3 водоизносни хоризонта. Водоизносните глинести 
хоризонти имат слаб наклон на изток. Те вероятно образуват и слаби 
изкорубвания, поради което на едни места от тях липсва вода, а на 
други, главно по стръмните склонове на малките долове, тя дава начало 

на ма.тrки или по-големи извори, водата на вякси от които е хваната 

в чешми. Водонепропускливите глинести и мергелно-глинести пластове 
на места изклиняват и се заместват с водопропускливи пясъчни пла

стове. Надморската височина на водоизносните хоризонти може да се 
установи само в незасегнатите от свличане части на крайбрежието. А 
такива са доловете на разположените западно от гр. Балчик незначи
телни по размери реки Фишфиш дере, Карамандере, Момчилско де,ре 
и на изток от Балчик - Фатмаджик дере, Кочдере, Каварненският дол 
и Дълбок дол. В доловете на Фиш фиш дере, Карамандере и Мом
чилското дере тези хоризонти са очертани от няколко извора и чешми. 

Долният от хоризонтите има надморска височина около 30-40 .м. 
Средният водоизносен хоризонт се разкрива много ясно източно от 
с. Момчил на стръмния откос на Момчилския рид. Той има надморска 
височина около 150 .м. Водите му пълнят свлачищно езеро, разполо
жено в основата на откоса при надморска височина 90 .м. 

На север от нос Калиакра нивото на подпочвените води се явява 
на височина на морското р-ав-н~ще. На известни места нивото на под
почвените води зависи от морското равнище, както е например , при 
кладенците на брега при с. Тюле·ново, нос Шабла и др. Когато 
западният вятър духа продължително време, равнището на морето се 
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понижава до половин метър заедно с нивото на крайбрежните кла
денци. На север от нос Калиакра крайбрежни извори и кладенци на 
нивото на морето съществуват близо до устието на р. Болатадере, в 
соленото e'iepo на свлачището Къшлаяр, в соленото езера Шабленска 
тузла и в Шабленското, Езерецкото и Блатнишко езера. На места 
в тези езера съществуват подводни извори. Докато нивото на подпоч
вените води в близост с брега е почти на равнището на морето, на 
запад от брега това ниво постепенно се повишава. Така например 
на 1 О IСЛ! западно от Езерецкото и Шабленско езеро то се повишава 
на 30 м, а на 20 ,с.м е на 80 м над морското равнище. Ясно е, че 
нивото на подпочвените води до голяма степен е свързано с наклона на 

топографската повърхнина. 

Фиr. 3. ,, Таван" от южната част на Шабленското езеро 

Най-значителни хидроложки обекти по източната част на край
брежието са Шабленското, Езерецкото, Блатниш1<0то езера-лимани. 
Шабленското и Езерецкото езера са разположени на 2 ,с.м северо
източно от с. Шабла. Те имат форма на дъга, издута към морето и 
отделена от последното с обширен плаж. Водата на Шабленското езеро е 
почти сладка ( соленост 1 °100). В западните му периферни части, а ве
роятно и по дъното бликат значителни по _дебит извори, водата на които 
през пролетта покачва нивото на езерото с около 60 с.м. Наj,i-з~чи:rем_н 
от изворите е <;QРгунъ!:.. В западната част на Езе;::ецкото езеро съще
ствуват 2 подводни извора. Езерецкото и Шабленско езеро са свър
зани с изкуствен канал, широк 2 м, прокопан преди около 80 години. 
През пролетта, когато водите на езерата се увеличават значително, 
част от водите им се изтичат в морето посредством изкуствен канал, 

широк 20 метра. Езерата околовръст са обрасли с тръстика и други слад
ков()дни растения, които образуват това, което рибарите сполучливо 
наричат таван (фиг. 3). Таванът се състои от преплетени корени 
на тръстика и други растения, които образуват здрава плъстена покривка. 
,Често пъти от тавана се откъсват части, които, подхванати от вятъра, 
се движат като плаващи острови от единия бряг на езерото до другия. 
Дъното на езерото под тавана е плитко и боrат"о на органически 
материали. 

На около 1 ,см югоизточно от с. Блатница е разположено Блат
нишкото езеро. То е по-разчленено от Шабленското и Езерецкото. 
Северната му част носи името Карталиц_а (0l.2_лово eзri)p). Двете ч·асти 
на езерото са свързани с 3 Riiнaлa - западен, наречен ~. 
среден - Среден гард, и източен - Морски гард През зимата и про
летта, когаf&'l!"одата на езерото се ~обива цялостен вид. 
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Езерото е свързано с морето с изкуствен канал, дълъг 120 м, по който 
в случай на нужда се пуска морска вода. Затова източната и средна 
част на езерото е слабо солена - 3,5°l00 . В западната му част до полу
островчето Катмера съществуват няколко подводни извора със значи
телен дебит. 

Блатнишкото, Езерецкото и Шабленско езера са места, в които 
се оттича значителна час~ от повърхнотечащите и подпочвени води на 

Източна Добруджа. През време на поройни дъждове по суходолията, 
насочени към езерата, се стичат мътни води, които много пъти са 

причинявали големи пакости както на рибното богатство на езерата, 
така и на близките до езерата посеви. Така например през 1927 г. 
след пороен дъжд в Блатнишкото езеро се събрала толкова много 
вода, че пясъчната ивица, която отделя езерото от морето, е била 
скъсана и измита. Езерото се превърнало в морски залив и като такъв 
преживяло около 7 месеца. През това време раците и някои видове 
риби поради увеличение на солеността измрели. Прибойните вълни 
отново създали пясъчната ивица - плаж, и откъснали езерото от 

морето. Подобни явления са наблюдавани през 1945 и 1947 г. Мътните 
поройни води наслагват по дъното на езерата значителна по размери 
тинеста поr<ривка. 

За хидрографията на българското добруджанско черноморско 
крайбрежие са характерни солените езера Шабленска тузла, Къшлаяр 
и Балчишка тузлз. На 4 ю1, североизточно от с. Шабла е разположено 
лагунното езеро Шабленска тузла. То е отделено от морето с широка 
до 2СО м плажова ивица, която при силно вълнение се прехвърля от 
вълните. Дълбочината му не надминава 1 м, а водата му има соленост 
до 90° 100• В югозападната част на езерото блика малък подводен извор, 
който през лятото, когато водата на езерото силно намалее, остава 
вън от него. При горещи лета езерото почти пресъхва. Повърхността 
му е заета със соленоводни водорасли, а дъното му е покрито с черна 

лечебна кал. На 1 км южно от с. Нанево в дъното на свлачището 
Къшлаяр е разположено едноименно езеро. То има североизточно -
югозападна посока с дължина около 600 м. Дълбочината му пр.ез 
лятото не е по-го·ляма от 50 см. В североизточния му край блика 
подводен извор, около който вирее сладководна растителност. Соле
ността на езерото се колебае в зависимост от валежа и притока на 
сладка вода от подводния извор. Югозападната М)\ част е свързана с 
канал, дълъг 60 м, по който в случай на нужда се пуска морска вода. 

Третото солено езеро по добруджанското крайбрежие е Балчиш
ката тузла. То отстои на 5 км източно от гр. Балчик и е разположено 
в дъното на старо свлачище, отделено от морето с морска тераса. 
Езерото заема площ 90 000 кв. м. Чрез изкуствен насип то е разделено 
на 2 половини - източна и западна. През време на румънската власт 
източната му част е била , издълбана с багер на дълбочина 4 м с 
цел да се направи на това място закрито рибарско пристанище. Изкопът 
в тази половина на езерото е унищожил образуваната на дъното му 
черна лечебна кал. В западната част, дълбока до 2 м, лечебната кал 
има дебелина от 20 до 50 см. През лятото нивото на езерото е 
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по-ниско от това на морето. Затова чреа изкуствен канал в него се 
пуска морска вода. , 

Трите солени езера са известни със- силно вонящата минерали
зирана лечебна кал, която се образува по дъното им от разлагането 
на гниещи водорасли н животни при солена среда. Изоби.т~ието на 
студена вода позволява да се построи на север от Балчишката тузла 
модерен калнолечебен комбинат. 

На 3 места по брега съществуват малки извори, водата на които 
има дъх на сероводород. Единият от изворите е разположен до самата 
брегова линия на 1,5 ,с.м югоизточно от с. Божурец, вторият - на 
около 2,5 ,сл1, източно от Балчиш[{ата тузла, а третият - на около 
600 м северно от нос Иканталък в заблатена местност. Сероводородът 
в тези извори вероятно има органически произход - резултат от раз

лагането на блатна растителност в отсъствието на кислород. Преми
навайки през места с такава растителност, водата се насища със 
сероводород и продължавайки своя път като подпочвена, достига до 
горепосочените извори. · 

Морфология на крайбрежието. Земеповърхните форми по добру
джанската брегова зона са твърде разнообразни. Най-характерни са: 
плажовете, лим:аните, лагуните, бреговите откоси, свлачищата, висящите 
долини и морските тераси. 

Плаж о в е. Надводната плажова ивица по добруджанския бряг 
е образувана предимно от пясък, съставен от разрушени черупки на 
миди. Тя е най-добре развита северно от нос Шабленски. На север тя 
започва от нос Cиrfraiбrвy_н и без прекъсване завършва на около 
1 1СМ южно от носабленски, ОТI<Ъдето започва отвесният бряг. По 
обширните плажовн ивици североизточните ветрове са образували 
пясъчни валове, дюни, високи до 2-3 ,н. Значително развитие на пла
жовата ивица имаме на следните места: на 1,5 ,см южно от нос Сиври
бурун, където плажът се простира на 1600 м успоредно на брега. 
Най-ситният пясък от този плаж се отвява далеч на югозапац от 
брега. Значителна по размери е пясъчната ивица, която отделя Блат
~ишкото езеро от морето. Тя има дължина около 4 км. Обширен е 
плажът, разположен на 1,5 ,см северно от с. Крапец. Той е дълъг 
1,6 ,см. Дюните му, високи до 3 м, са обрасли с ксерофитна расти
телност. Най обширна е плажовата ивица, която отделя водите на 
Езерецкото, Шабленското езеро и Шабленската тузла от тези на 
морето. Тя има дължина около 5 км. И тук както при другите пла
жове ветровете са образували ниски дюни и пясъчни ребра. Югоиз
точно от Шабленската тузла пясъчната плажова ивица се стеснява и 
на около един 1 ,см северно от с. Тюленово отстъпва място на отвесния 
ска,1ист бряг, който само при свлачището Къшлаяр е разнообразен с 
малки и тесни пясъчни плажови ивици. 

Отвесният и непристъпен добруджански бряг постепенно се из
дига на юг от нос Шабленски. Той е най-живописен при селата Тю
леново и Камен бряг . . Пред многобройните вълноприбойни ниши-пе

_щери, водата е в непрекъснато движение. Красиви сводове и клифове 
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се надвесили над водата. На места пред брега се подават челата на 
многобройни скали-клипи, които служат като място за по
чивка на морските птици. Всичко това допринася за необикновената 
прелест на тази част от брега . . 

Западно от п - в Калиакра плажовата ивица отново се явява и е 
почти непрекъсната до долината на р. Батова. По строеж тя е твърде 
разнообразна. На едни места тя е изградена от фин пясък, а на други -
от чакъл с големина от 1 до 1 О см или чакъл, примесен с едър и 
дребен пясък. Ширината и е твърде различна. Плажът при устието 
на р. Батова е изграден от фин пясък и е един от най-хубавите по 
нашето крайбрежие. 

Лима ни и лагуни. Лиманите по добруджанското черноморско 
крайбрежие са заливовидни разширения на речни устия, отделени от 
морет() с пясъчна ивица-плаж. По произх()Д те са . удавени речни до
лини, резултат на следвюрмското потъване на крайбрежието. Типични 
лимани са Езерецкото, Шабленсrшто и Блатнишко езера и затлачените 
лимани - низините на реките Ба това и Болатадере. В периферните 
части езерата са плитки, след което отведнъж стават дълбоки. Дъл
боките им части очертават старите потънали под морското рав
нище речни легла. 

Ли:манният произход на езерата се потвърждава още от тяхната 
фС'рма. Така например Езерецкото езеро в северозападния си край се 
продължава в суходолията Карасул~к и !{анарад.ер~, а Шабленското -
в суходолието Мамутд~ което минава през с. Ш.абла. Блатнишкото 
езеро-лиман е по-силно разчленено от Ез·ерецкото и Шабленското. То 
е удължено в северозападния си край към с. Блатница, а в югозапад
ния - към с. Ваклино. Северозападният му край се продължава в 
Блатнишкото суходолие, а югозападният - в Гьоренското дере. Очер
танията на езерото са ясно доказателство за неговия произход. След 
потъване на крайбрежието за известно време езерата са представля
вали морски заливи, които с течение на времето са били отделени от 
морето с пясъчни коси. 

Лиманният произход на езерата се потвърждава и от разпо
ложения на няколко метра под средната част на пясъчните коси 

торф, който вероятно продължава и в подводната част на плажо
вата ивица. 

Днес долината на р. Батова близо до морето представлява ни
зинна област, изпълнена от морски и речни наноси, през които бавно 

текат водите на ,.Ш!Шlе ~ и ~невС1'3- qреди ,м... .ct~ ~~о
рете, р. Батова заблатява обширна широколистна гора, известна с 
името .§алт~. На изток Балтата опира на iЪирока плажова ивица, 
през която р. Батова с мъка изпраща водите си до морето. Строежът 
на Батовата низина, заблатяването на Балтата и обширният пясъчен 
плаж са факти, които доказват, че тази низина е стар затлачен ли
ман. Затлачен лиман е и долината на .12· Болатадеgе, разположена на 
2,5 км северно от нос Калиакра. Тя е представлявала дълбок~ вдаден 
в сушата морски залив, 1,<ойто с течение на времето е бил запълнен 
<Jт наносите на реката. Днес Болата лерr образува каньоноподобна до--
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.лина, която към устието си има забележително ра~но заблатено дъно, 
отделено от морето с пясъчна ивица. Излишните води на блатото се 
оттичат в морето чрез тесен ръкав, който много често се задръства 
с пясък, насипан от прибойните вълни. 

Единствената лагуна по добруджанското крайбрежие е Шаблен
ската тузла . В миналото тя е представлявала малък морски залив, 
който с течение на времето е бил откъснат от морето чрез обширна 
пясъчна ивица и превърнат в солено езеро. 

Свлачища. Едно от най-характерните явления по българското 
добруджанско черноморско крайбрежие са свлачищата. Въпреки че 
крайбрежието е изградено от почти хоризонтално лежащи сарматски 
пластове, свлачищата по него имат значително разпространение. Те са 
особено много в южната му част между залива на гр. Каварна и до
лината на р. Батова, където се явяват като доминиращи форми. За 
създаването на свлачищата първостепенна роля играе суфозията. От 
особено значение за суфозния процес са водите на водоизносните 
хоризонти, привързани към всеки един от дяловете на сармата. Въ
преки че водите на тези хоризонти са безнапорни, те извършват зна
чително измиване на дребните скални частици. Тяхната работа е най
значителна в ситнозърнестите недобре споени пясъчници на долния и 
среден сармат. Тази работа на подземнотечащите води носи името 
механическа суфозия. Водите вършат и химическа суфозия, като разтва• 
рят по-чистия сарматски варовик. 

Суфозията прави бреговата зона· слабо устойчива и предизвиква 
в нея свличане. Процесът на свличането е t:ледният. Дъждовната вода 
се просмуква през варовитите пластове, където извършва значително 

химическо разрушениr, преминава през слабо споените пясъчници, в 
които механическата суфозия е най-силна, и ~достига мергелите и гли• 
ните, които образуват непропускливите водоизноснц хоризонти. Тези 
мергели и глини набъбват от водата, размекват се и понеже имат слаб 
наклон на изток и към морето, служат като основа за плъзгане на 

.лежащите върху тях варовити пластове. Обикновено над глините ле
жат песъкливи слабоспоени скали, които не оказват почти никакво 
противодействие на св.11ичането. Над пясъчниците са разположени здра-

, вите горносарматски варовици, които вследствие измиването на слабо 
споените пясъчници под тях постепенно губят опората си и идва мо
мент, когато под влиянието на собствената си тежест се откъсват от 
останалата скална маса и започват да се свличат надолу по склона, 

като увличат със себе си лежащите под тях слабо споени песъкливо
г линести пластове. Понеже наклонът на пластовете е малък, то и про• 
цесът на свличането е бавен. Отначало на повърхността на почти хо• 
ризонтално лежащите пластове се образува малка пукнатина, която с 
течение на времето се разширява и удълбава (фиг. 4) до момента на 
откъсването на пласта. Откъсналите се и плъзнали по склона скални 
маси при спирането си образуват форми с обратен на свличането наклон, 
който на места достига до 45°. По външен облик добруджанските 
свлачища са в поголямата си част инсеквентни. Видимите резултати 
от този тип свлачища са обратните скл_Qнове и псевдотерасите. 
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По генезис тези свлачища са делапсивни по терминологията на 
А. П. Павлов. Като причина за подсилване на старите свлачища се 
явява и натискът, оказан върху тях от свличането на по-високо ле

жащите по-нови свлачища - детрузивен елемент в механиката на ста

рите свлачища, 

Най-големи по размери са свла
чищата, разположени на изток и за

пад от гр. Ба,1чик. По външен вид 
повечето от тях са инсеквентни. Дъл
бочината на обхванатата от свли
чане зона на места достига до 80 .м, 
а на места тя е под морското рав

нище. Склонът, върху който се свли
чат откъснатите скални маси, има 

дължина до 1 к.м. На много места 
зад свлечените маси се образуват не
гативни форми, в които при обилни 
валежи се създават временни блата. 

По възраст свлачищата са раз
лични. Едни от тях са стари, покрити 
с дървесна растителност, други -
по-млади, обрасли с многогодишна 
тревна покривка, а трети - съв

ремеюш, видимо свличащи се, със 

свежа повърхност на откоса, разпо

късана и денивелирана тревна ра

стителна п6кривка. Свлачищата из
точно от гр. Балчик обхващат средно 
и горносарматските пластове, а за

падно от същия град - и трите хо

ризонта на сармата. На около 5 к.м 
източно o·r гр .. Балчик в основата на 

Фиr. 4. Пукнатина в rорносарматскитс 
варовици при свлачището Къшла11р 

едно старо св.11ачище е разположено соленото езеро Балчишка тузла. 
Интересен случай на свличане се наблюдава при полуостровчето 
Икан'fълък, разположено на 2 к.м източно 01 Балчишката тузлэ. То е 
изградено от свлечени вдадени на около 500 .м в морето скалнн 
маси, които образуват хаотично разположени хълмове. Свлачище пред
ставлява и нос Калкантепе, разположfн на югоизток от с. Топола. 
На изток от нос Калкантепе свлачищата имат по-малки размери. Скло
нът на изток от Каваrненското пристанище е зает от свлечени 
скални маси, върху • които са били изградени постройки за ле
туване. Днес много от постройките .са пострадали от свличането. 
Свличането е обхванало и сарматските седименти, върху които са раз
положени източната и западна част на гр. Балчик. Много от вилите, 
построени в източната и западна част на града, са срутени или с по

пукани стени. Голямата балчншка болница е напълно разрушена, а 
много от постройките около нея са застрашени от свличащите се 

7 Известия на Бълг. географско дружество 
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скални маси. Жителите на този град живеят с убеждението, че „поч
вата е слаба и върви". 

На 4 км западно от гр. Балчик е разроложено едно от най-мла
дите свлачища по крайбрежието. То обхваща югоизточния склон на 
Момчилския рид, като започва от ръба на рида с отвесен откос, на 
който се разкрива водо1;зносният хоризонт на 150 м надморска виса-

.30г-20 

JO 

D 

Фиг. 5. Схем..тичен профил на свлачището при Къшлаяр 
у 

чина. В основата на откоса на височина 90 .м е разположено малко 
свлачищно езеро, което се пълни от водите на разкрития в откоса 

водоизносен хоризонт. Водата от този хоризонт попива в свлеченИ1е 
скални маси, овлажнява ги и ги прави слабо устойчиви. Непрестан
ното свличане и размиване на тези маси от прибойните вълни се на
блюдава почти непрекъснато и засилва делапсивния характер на свла
чището. Липсата на растителност по значителна qаст от свлачището 
показва, че то е съвременно или най-малко подмладено. Свлачища с 
.по-малки размери съществуват и на запад от Момчилския рид. · В не
гативните форми на много от тях дъждовната и подпочвена вода е 
образувала малки блата, обрасли с блатна растителност. 

На север от нос Калиакра, близо до с. Нанева, в местността 
Къшлаяр е разположено едно от най-интересните свлачища по край
брежието. То , е дълго около 3 к.м и има максимална ширина 400 .м. 
От свличане са обхванати хоризонтално разположените горносарматски 
варовици. Наклонът на първия откъснат и свлечен до морето варовит 
блок е 45°. В задната част на този блок е разположено свлачищното 
солено езеро Къшлаяр (фиг. 5). Вторият свлечен блок е наклонен 
под ъгъл 14°, третият - 24°, а най-горният едва на 4-5°. Разликата 
в наклона на свлечените блокове говори за различие в степента на 
свличането. Свлачището при Къшлаяр е, твърде старо. То е покрито 
с дървесна растителност, между която има топлолюбиви видове. Свле
чени горносарматски варовици се наблюдават и в местността Яйла, 
разположена 1 к.м североизточно от с. Нанево. От свличане са обхва
нати льосовидните материали на север от нос Шабленски. Тук свла
чищата поради незначителната надморска височина на льоса са малки 
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по размери. Те са съвременни, със свежи отвесни откоси и денивели
рана тревна растителност. 

Свлича нето на добруджанското крайбрежие е било подсилвано 
от земетръси. Например при силно земетресение- през 1901 г. югоза
падно от гр. Балчик се е срутила част от брега с около 200 декара 
лозя. По белите баири около града се вдигнала иъг ла от прах. Скали 
до 2 тона се откъснали от височините и придвижили към бреговата 
линия. На много места по крайбрежието по повърхността на горния 
сармат се образували пукнатини, които след всяко разтърсване на зе
мята ставали по-широки и по-дълбоки. Сриване на скали в морето е 
станало и южно от с. Българево. Малкото езеро в основата на Мом
чилския откос се е оформило през време на същия земетръс. 

В и с я щ и долини. Южната част на добруджанското крайбре
жие се характеризира освен с многобройните свлачища още с вися
щите долини, които са резултат на свлачищния му произход. На ръба 
на платото на много места се наблюдават удълбавания, които намират 
своето продължение зад ръба на платото (равнината) . Там където съ
ществуват висяши долини, под ръба на равнината започва отвесен или 
стръмен откос, по който през време на поройни валежи водата от 
суходолието образува малки водопади и бързеи. Висящите до-лини са 
указание, че в безводна Добруджа вдълбаването на долините в юж
ната и периферна част е много по-бавно от свличането на брега. Обра
зуването на тези долини се подпомага и от геоложкия строеж на 

крайбрежиrто. Висящи долини има на много места, но най-типични са 
тези, разположени между гр. Балчик и с. Топола. Там те се откриват 
много ясно в надлъжния профил, очертан от ръба на равнината. 

Морски т ера с и. По бреговете на Черно море на много места 
са установени морски тераси. Те са изучени най-добре по съветското 
черноморско крайбрежие, а по - слабо по понтийското, румънско и наше 
крайбрежие (1,7). Най-старата от черноморските тераси е чаудинската, на
речена така, защото е развита най-добре на нос Чауда в Керченския п-в. 
Тя е образувана в края на плиоцена през време на Чаудинското море. 
Днес тя лежи от 90 до 120 м над морското равнище. Следващите 
по-ниски тераси са образувани през кватернера. Под чаудинската те-· 
раса лежи староевксинската. Тя има средна надморска височина 55-60 м 
и е образувана в началото на кватернера . Трета поред е~ узун
ларската тераса, която има средна височина 35- 40 м. Тя е образу
вана през време на римската епоха и е най-добре развита при Узунларското 
езеро, разположено в южната част на Керченския п-в. На 18-20 м 
над морето лежи карангатската тераса, която е образувана от прибой
ните вълни на по-топлото и по-солено Карангатско море. Тя е най
разпространена и добре изучена при нос Карангат в Керченския п-в. 
Образувана е преди вюрма вероятно в междуледниковата , епоха и 
съответствува на тиренската тераса в Средиземноморието. При гр. 
Сталин (8) тази тераса има надморска височина l b-20 м и е покрита с 
льосовидни наслаги от вюрмска възраст. Още по-ниско е разположена 
новоевксинската тераса, която има надморска височина от 4 до 10 м. 
Нормално тя е разположена на 7 -8 м и е образувана през време на 
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последното заледяване. По нея освен раковини са намерени останки 
от бронзовата епоха. Най-ниската и най-разпространена от терасите е 
ста рочерноморската. Тя има височина 2-3 м и при силно, вълнение 
се залива от прибойните вълни. 

На много места черноморските тераси са силно денивелирани от 
епейрогенни движения, които са ставали с неравномерен темп и не
равномерна амплитуда. (7) Части от карангатската тераса на места са 
потънали под морското ниво. Следвюрмското потъване на крайбре
жието е засегнало най-силно областта на лиманите. По северните и 
северозападни черноморски брегове льосът ·- е потънал на 20 м под 
морското ниво, а дъното на лиманите е заето от старочерномор

ски наслаги. 

Терасите по българското добруджанско черноморско крайбрежие 
са слабо разпространени. Би трябвало и тук както по другите части 
на крайбрежието да намерим известните вече 6 тераси. Докато по 
старопланинското и особено странджанско крайбрежие терасите със 
своята обширност и rолямо протежение им придават красив амфи
театрален изглед, то по добруджанското крайбрежие съществуват 
само останки от староевксинскат:а, узунларска, карангатска, ново

евксинска и старочерноморска тераси. Причината за слабото раз
пространение на терасите по добруджанското крайбрежие се крие в 
свлачищния му характер. Многобройните свлачища, особено в южната 
част на крайбрежието, са денивелирали, деформирали и на повечето 
места напълно разрушили · създадените морски тераси. Днес морски 
тераси намираме само там, където брегът не е засегнат от св,z:шчане 
или свличането е по-старо от времето, през което те са образувани. 
За бързото р.хшене и изчезване на терасите допринася и скалният 
строеж на крайбрежието. Песъкливите и r линести долно- и средно
сарматски седименти са слабо устойчиви и стават лесна плячка на 
морската абразия. Това личи най-ясно в южната част на крайбрежието, 
където морето много бързо е напреднало и напредва за сметка на су
шата. Там то бързо руши създадените в течение на хилядолетия 
морски тераси. -На много места лича·~· абразионни брегови откоси, все
чени в триметровата, осемметрова и осемнадесетметрова тераси. 

Най-слабо разпространена е староевксинската тераса. Ясни 
следи от нея намираме близо до устието на р. Фиш фиш дере. Там тя 
е слабо наклонена без фосили и има надморска височина от 55-60 м. 
В горните си части тя е затрупана от свлечени сарматски материали. 
Под нея е разположена 40-метрuвата тераса, по повърхността на която 
се . намира само морски чакъл. На стръмния брегов откос от двете 
страни на дерето при надморска височина 18 м се наблюдава про
слойюr от морски чакъл, дебел 40 см, която е погребана от свлечен 
сарматски материал. Тази прослойка съответствува на карангатската 
тераса. Следи от 40-метровата тераса съществуват на запад от устието 
на р. Чаталдере. Централните части на гр. Балчик вероятно са за
строени върху 2 тераси <; височина 20 и 40 м. Ясни следи от тераси 
съществуват около соленото езеро Балчишка тузла. Там се наблюдава 
серия от 4 тераси. На север от езерото са развити 40- и 18-метровата 
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'Г~раси, а на изток, запад и юг - 18-, 8- и 2-3-метровата тераси.1 На 
югоизток от езерото терасните нива са денивелирани и разкъсани на 

2 места. На места, материалите върху които са създадени терасите, 
поради свличане са силно разместени и наклонени. Това показва, че 
соленото езеро се е оформило след образуване на тези тераси. Мор
ският чакъл по повърхността на 18- и 8-метровата тераса е примесен 
с рако.шни. Тези rаковини се отличават от съвременните по това, че 
имат по-дебела черупка и по-големи размери. Следи от 18- и 40-метро
вата тераса съществуват и източно от нос Икантълък. Такива има 
при устието на р. Фатмаджикдере. На около 1 к.м югоизточно от с. 
Божурец 20-метровата и 8-метровата тераса са богати на фосили. 

Северно от Каварненското заливче и по източния склон на рида 
Чаракман съществуват останки от староевксинската и узунларска те
раси. Последните намират своето продължение от двете страни на 
р. Кочдере, където са нарушени от многобройни свлачища. Най-ясно 
са изразени каранrатската и новоевксинска тераси, които са покрити 

с материал от териrенен и морски произход, примесен с раковини. 

Върху тези тераси са разположени зеленчуковите градини северно ,()Т 
заливчето, които използуват водата на Каварненския дол и Кочдере. 

На изток от Каварненсн:ото заливче брегът е стръttен или отве
сен и на места недостъпен, затова е твърде трудно да се установят 

морски тераси. В северната част на крайбрежието най-ясни са тера
сите в местността Яйла, разположена североизточно от с. Нанево. Тук 
наред със свлачищата върху отвесния бреrов откос на 35 м над 
морето се забелязват останки от вълноприбойни ниши, които опре
делят висqчината на узунларската тераса. Най-добре развита е оба111е 
18-метровата тераса. Тя е изработена върху хоризонтално разположени 
сарматски варовици. Вероятно свлачищата в местността Кашлаяр, на 
които височината е близко до нивото на терасите, са свързани до голяма 
степен с промените на черноморското ниво в недалечно геоложко време. 

За очертанието на бреговата линия на крайбрежието от значение 
са освен епейроrенните движения още и нееднаквата устойчивост на 
скалите, които го изграждат. Така например вдадеността на нос 
Калиакра в морето може да се обясни с по-голямата устойчивост 
срещу абразията на горносарматските варовици и конгломерати, които 
изграждат носа. Същите факти се наблюдават и по северната част на 
крайбрежието. Там където горносарма_тските варовици изграждат брега 
или се по!{азват на морското ниво, бреговата линия се вдава слабо в 
морето, като образува носове, а там, където тя е изградена от лесно 
размиваемите льосовидни наслаги, морето се вдава в сушата и очертава 

малки заливчета. Бреговата линия по южното крайбрежие има форма 
на слабо издута на север дъга. Обяснението на тази форма можем . да 
потърсим до известна степен в лесноразрушимите долно- и средносар

матски пясъчници и глини, които, свлечени до бреговата линия, са 
ставали и стават лесна плячка на морския прибой. 

1 Въпреки правилната бележка, че свлачищата по черноморския бряг са унищо
жили остатъците вт морските тераси, тук авторът надценява възможностите за тях

ното запазване. - Ред акция та. 
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От изобатната карта на Черно море в М. 1:1000000 се вижда, че 
20-мегровата изобата отстои на 20 км от южния бряг (южно от 
Балчик - Каварна), а само на 1,5 км източно от носовете Калиакра 
и Шабленски. Причината на това явление се дължи на слабо проя
вената морска абразия в северната част на крайбрежието поради по
интензивното потъване на и без това по-устойчивите горни хоризонти 
на сармата. На юг това ·потъване е било по-слабо. 

Добруджанската равнина можем да приемем като дълбоко окар
стена през плиоцена денудационна повърхнина. По периферните край
брежни части на тази повърхнина дъждовната вода е разтворила и 
отнесла част от горносарматския варовик и създала по повърхността 

му дребни карстови форми - кари и др. Такива форми се наблюда
ват североизточно и югоизточно от с. Момчил, източно от с. Божурец, 
по повърхността на п-в Калиакра и северно от него, по една по
широка или по-тясна ивица _от крайбрежието, включено между нос 
Калцакра и с. Нанева и юrоизточuо от с. Камен бряг. Тези. окарстени 
места, наричани от местното население „кайряци", имат неприветлив 
изглед и са непригодни за стопанско използуване. 

Геомор<Ьоложко развитие на крайбрежието. За да изясним 
геоморфолож~то минало на изучаваната от нас област, необходимо е 
да разгледаме развитието на Черноморския басейн, с което е нераз
ривно свързано развитието на нашето черноморско крайбрежие. 

Научното изследване на Черноморския басейн е дело изключи
телно на руските и особено на съветските учени. Събраният в продъл
жение на десетки години фактически материал е систематизиран от 
геолозите и морфолозите А. Д. Архангельский и Н. М. Страхов (1). 
Техните научни трудове за раз1.штието на Черноморския басейн 
през плиоцена и кватернера ни улесняват твърде много I! изучава
нето на Черно море и ограждащите го земи. 

Черноморската котловина се очертава в границите на някогашния 
Понтийски масив (10), около който още в средата на терциера се 
образували младонагънатите планински вериги на север - Източна 
Стара планина, Кримските и Кавказки планини, а на юг - Странджа 
планина, Понтийските планини и Малък Кавказ. Тези планинсkи вериги 
образували тектонската ограда на междинния Понтийски масив, който 
х.'lътва дълбоко през неогена и очертава дълбоководното черномор
ско корито. Хлътването, започнало през плиоцена, е станало по редица 
надлъжни, стъпално разположени разседи, по които отчасти пропадат 

и вътрешните склонове на младонагънатите оградни планини. На · 
север от Стара планина, Кримските планини и Кавказ са станали слаби 
понижения, при които се оформя шелфовата област в северозападната 
част на Черно море и плиткото Азовско море. 

Плиоценският Черноморски басейн · е претърпял няколко фази на 
развитие. 1. Кимерийска фаза. Морето през тази фаза имало полу
солена вода и полусолена фауна, наподобяваща тази на Понтийския 
басейн. 2. Куялницка фаза. Басейнът през време на тази фаза нама
лява размерите си и опреснява водите си. 3. Чаудинска фаза. Басей-
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нът има очертания почти като тези на днешното Черно море. Водата 
му се обезсолява още повече. С чаудинската фаза завършва плиоценът. 

Кватернерната история на Черноморския басейн е проучена най
добре. С кватернерните епейрогенни движения е свързана съдбата на 
Черноморския басейн през староевксинска, узунларска, карангат
ска, новоевксинска и старочерноморска фази. Старочерноморското 
потъване, известно още с името фландърско, е станало след вюрма. 
По това време се образували езерата-лимани по българското до
бруджанско крайбрежие - Блатнишкото, Езерецкото, Шабленското и 
затлачените впоследствие лимани на реките Батова и Болатадере. Че 
действително образуването на добруджанските лимани е станало 
след Вюрма, се потвърждава ат следните факти : 

1. Потъването на льосовидните наслаrи под морското ниво. Това 
много ясно личи от профила, който се разкрива по брега до Блат
нишкото, Езерецко и Шабланско езера. 

2. Наличността на извори със съвършено прясна вода по дъното 
на Шабленското, Езерецко и Блатнишко езера-лимани. · 

3. Подводното продължение на лиманните долини. То може да 
се проследи на километри далеч от брега. ,Основна1а скала - горно
са рматският варовик, се разкрива в подводното продължение на Шаб
ленския лиман на около 10 м дълбочина, а на север и на юг от неr<>, 
при слабо издадените носове, той се явява почти на морското ниво. 

4. Наличността на торф, -разположен на няколко метра под 
средната част на пясъчната коса на Шабленското езеро. 

5. Въпреки че Шабленското и Блатнишко езеро и блатото на 
р. Батова са откъснати от морето с пясъчни коси и са почти сладкс
водни, в тях живеят няколко вида морски риби и водорасли. Обяс
нението на този факт може да се намери в съществуването на някогаш
ните морски заливи, които с течени~ на времето са били откъснати 
от морето и опреснени, Опресняването им е траяло дълго време. 
поради което 1;1якои от морските животни и растения са могли да се 

приспособят към новите условия за живот в езерата .. 
В най-ново геоложно време Черноморският басейн се явява като 

една нестабилна област от земната кора Тази нестабилност се пот
върждава и от резултатите, получени от съветската експедиция, 

устроена след катастрофалното ~римско земетресение през 1927 г. 
Експедицията установи югоизточно от Кримския п-в, на 1800 м дъл• 
бочина по континенталния склон, разседни стъпала, по които е станало 
ново хлътване на централната част на Черноморската котловина. Раз
седните стъпала потвърдиха грабеновия характер на котловината. 
Нестабилността на Черноморския басейн се потвърждава и от земе
тресенията( 4), които са спохождали българското добруджанско край
брежие. Земетръсите са били силни през годините 1891. 19J 1, 1902, 
1903 и 1913. Особено силен е бил земетръсът през 190! r. Тогава 
били срутени много сгради в селищата Шабла - 37 4, Българево --
365, Камен бряг - 86, Тюленово - 41, Нанево - 7, Каварна - 42, 
пристанище Каварна - 37. При нос Калиакра кулата на !_Рара се сру-
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тила. Преполовен бил и Шабленският фар. Земетръсните вълни са имали 
посока от североизток към югозапад. 

Тези факти показват, че Черноморската котловина продължава 
да се оформя. Централната и част, потъвайки по разседи, увличала 
със себе си слабо устойчивите в тектонско отношение части от 
крайбрежието, с което създава условие за образуване на лимани и 
брегови низини като тези, разположени в северната част на нашия 
добруджански бряг. 

Българското добруджанско крайбрежие заслужава повече вни
мание от страна на геоморфолозите. Последните трябва да улеснят 
бъдещите строители и преобразуватели на крайбрежната природа. 
Строителят има да се справя с динамиката на морските брегове, 
защото тя има първостепенно практическо значение при строеж на 

пристанища, за крайбрежното корабоплаване, за укрепяване и зале
сяване на свличащата се брегова зона и др. 

За правилното разрешение на тези задачи са необходими както 
подробни геоморфоложки, така и стационарни наблюдения върху посо
чените по-горе крайбрежни процеси. Така например във връзка с 
използуването на Шабленското, Езерецко и Блатнишко езера-лимани 
се налага подробно проучване на затлачването на езерата от мътните 
поройни води на суходолията, насочени към тях, дебелината и дви

-жението на пясъка по плажовата ивица, която отделя езерата от 
морето, влиянието на крайбрежното морско течение, наречено ;,дявол
ско", върху бреговата и подводна част на плажовата ивица, съотнр
шението между абразионните и свлачищни процеси, както и процесите, 
свързани с бреговата акумулация. Интерес заслужава добруджанското 
крайбрежие от нос Калиакра до долината на р. Батова. Тук бреговият 
склон с южното си припечно изложение, от една страна, е защитен 

, от студените североизточни ветрове, а от друга - чувствува топлин

ното въздействие на Черно море през зимата, . което благоприятствува 
виреенето на смокинята и други топлолюбиви растения. Тази част от 
крайбрежието се нуждае от по-специално климатично проучване. 
Такова проучване заслужава долината на незамръзващата през зимата 
р. Батова. Геоморфоложко проучване -заслужават и пустеещите „кай• 
ряци", разпространени на няколко места над ръба на бреговия склон. 

Само когато се отчете правилно истинската стойност на край
брежните морфоложки процес•н, ще се избегне отрицателният им ефек'11 
върху бъдещото строителство. 



ЧЕРНОМОРСКИЙ БЕРЕГ БОЛГ АРСКОЙ ДОБРУ ДЖИ 

В. Попов 

РЕЗЮМЕ 

Черноморский берег Болгарской Добруджи начинается в 1,4 ICAl 

южнее от румынского села Бама ];Зеке (Иланлык) и оканчивается близ 
долинны реки· Батова. 

Побережье сложено преимущественно из верхнемиоценских -
сарматских пластов, которые в южной его части разкрываются своими 
тремя этажами - нижним, средним и верхним сарматом. Каждому 
этажу сармата соответствует водовыносный горизонт. В восточной 
части побережья уровень грунтовых вод связан с уровнем моря. Здесь 
важными гидрологическими объектами являются Шабленское, Езере
цкое и Бла rнишкое озера. 

Формы поверхности земли побережья весьма разнообразны. Полосы 
пляжа наиболее обширны перед озерами - лиманами Блатнишким, 
Езерецким, Шабленским, Кышла Яром и заболеченными Болата-дере 
и р. Батова. 

Сдвиги очень распространены, особенно -в южной части побережья, 
между Каварной и долиной р. Батова, где они сопровождаются вися
чими долинами. Из них наибольшими являются те, которые располо
жены к востоку и западу от гор. Балчика. Морские террасы мало 
распространены, так как во многих местах они разорваны и уничтоженьi 
опользнями. Таковые встречаются по южной части побережья, где имеют 
высот-у в 55-60, 35-40, 18-20 и 4-10 .м; над уровнем моря. В 
восточной части побережья они денивелированы и одновременно с 
опустившимся в некоторых местах ниже уровня моря лессом и подво

дным продолжением долин лиманов в море, являются наиболее ясными 
указаниями на послевюрмское опускание восточной части побережья 
Добруджи. 

В связи с преобразованием природы побережья Добру джи необ
ходимы стационерные наблюдения над динамикой морского берега, 
которая имеет первостепенное практическое значение для построения 

пристаней, для плаванья кораблей вдоль берега, для укрепления и по
крытия лесонасаждениями, сдвигающейся береговой зоны, и пр. 



LA СОТЕ BULGARE DE LA MER NOIRE EN DOBROUDJA 

par V. Popov 

En Bulgarie les bords de !а Mer Noire, dans la region de la Dob
roudja, commencent а 1,4 km au sud du village roumain Vama Veke (llan
Iak) et s'etendent jusqu'a la vallee de Batova. 

Le littoral est forme de couches miocenes- sarmatiennes. Dans la 
partie sud du littoral elles se divisent en - trois etages: inferieur, moyen 
et superieur. А chacun . de ces etages correspond un niveau aquifere. 
Dans la partie orientale du Jittoral le niveau aquifere est а la ~meme 
hauteur que le niveau de la mer. Les objets hydrologiques importants у 
sont les lacs de SаЫа, d'Ezerec et de Blatnica. 

La long du littoral le relief du sol est tres varie. Les plages sont 
plus vastes pres des lacs-limans de Blatnica, Ezerec, SаЫа, et pres des. 
limans remplis de depots des rivieres Bolata-Dere et Batova. 

Les glissements sont tres nombrettx surtout dans la partie sud du 
littoral entre Kavarna et la vallee de Batova. 11s у coexistent avec des 
vallees suspendues. Les plus grands de ces glissemeпts se trouvent а 
l'est et а l'ouest de Balcik. Les terrasses marines sont tres peu frequentes 
car а plusieurs endroits elles sont disloquees et abolies par Ies glisse
ments. Elles n'existent que dans la partie sud du littoral ou elles sont а 
55-60, а 35-40, а 18-20 ou а 4-10 metres au-dessus du niveau de 
la mer: Dans la partie orientale du littoral elles sont denivelees. Cette 
denivellation ainsi que la submersion du loess au-dessous du niveau de 
]а mer et le prolongement sous-marin des limans indiquent l'affaissement 
postwtirmien de la partie orientale du littoral de Dobroudja, 

Pour !а transformation de !а nature dans le littoral de Dobroudja 
il est necessaire de faire avant tout des observations stationnaires, con
cernant !а dynamique de la cote car elle est de premiere importance 
pratique pour !а construction des ports, pour le cabotage, pour la consoli
dation et le boissement de la zone littorale. 
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ИЗВЕСТИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСВТО 
Кн. 1 (XI) 1953. 

М. Мичев 

СТОПАНСКОГЕОГРАФСКИ УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА КАМЕНО

ДЕЛСТВОТО ВЪВ ВРА ЧАНСКО 

В настоящата работа авторr,т разгле:нсда редица проблеми, 
свr,рзани с развитието на каменоделството вr,в Врачанско. Като 
проследява неговото развитие на фона на общесm Rено-иконолш
ческите условия през епохата на капитализлtа и периода на социа. 
листическото строителств , той посочва ll каквu проблелщ стоят 
пред каменоделската промuшленост вr,в Врачанско в н,асточщия 
мо,кент. Пра~и се и стоттскогеографска характеристика на трите 
ка.моюделски села: Вr,рбешница, Горна Кремена и Царевец, от 
чиито землuща се добива качественият врачански варовик. 

ВЪВЕДЕНИЕ 

В резултат на демократичните преобразувания, които се осъще
ствиха в нашата страна след 9 септември 194'4 г., започна и новият 
етап в развитието на производителните сили. Този етап е характерен 
със своята целеустременост и планово развитие, което от своя 

страна поставя и редица важни проблеми пред различните клоно
ве на науката, в това число и пред географските науки. Последните 
трябва да бъдат в пълна услуга на социалистическото строителство. 
А това те ще осъществят само чрез активното изучаване на географ
ската среда, чрез набелязване методите и пътищата за планомерното 
използуване на тази среда, чрез разработването и разрешаването на 
проблеми, отнасящи се до социалистическото разпределение на произ
водството, на планирането, на комплексното изучаване икономическите 

райони и набелязване мероприятия, чийто краен резултат трябва да 
води до пълното подчинение на природната среда на социалистиче

ската икономика. 

Ръководени от мисълта, че не може да съществува наука изв.ън 
практиката и че предназначението на нашите географски науки, учейки· 
с.е от опита на съветската география, е да служат изцяло на со
циалистическото строителство, ние се заехме с · разрешаванет9 на 

една важна стопанскогеографска проблема, а именно - разглеждане 
на въпроса за възникването, развитието и бъдещото разширяване на 
каменоделската промишленост във Врачанско. 

Пробл€мата за разпределението и развитието на каменоделската 
промишленост в настоящия момент, когато израстват гигантски социа• 

листически предприятия и обществени учреждtния, има важно практи• 
ческо значение. 

Това нейно значение още повече ще нарасне, като се има пред• 
вид, че до края на 1954 г. в центъра на столицата ни ще се осъще
стви гигантско по своите размери планово социалистическо строителство, 
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което ще предяви нови изисквания към врачанската каменоделска 

промишленост. 

При разрешаването на редица проблеми, които изникнаха в процеса 
на работата, сме положили старание да приложим единствено пра
вилния и научен метод - диалектическия метод, който „изисква, 
щото явленията да се разглеждат не сзыо от гледна точка на тяхната 

взаимна връзка и обусловеност, но и от гледна точка на тяхното 
движение, на тяхното изменение, на . тяхното развитие, от гледна _ 
точка на тяхното възникване и изчезване• 1. 

Работата ни "Стопанскогеографски условия за развитие на каме
ноделството във Врачанско" представлява скромен принос към ико
номическата география на нашата народна република. Тя проследява 
процеса на развитие на каменоделската промишленост в три типични 

каменоделски селища: Върбешница, Горна Кремена и Царевец, чиито 
варовикови декоративни материали намират най-широко приложение в 
социалистическото строителство. 

В досегашната наша научна литература не липсват опити да се 
поставят на обсъждане някои от проблемите на каменоделската проми
шленост. В това направление са работите на Кр. Бояджиев (2) и 
В. Арнаудов (1 ), както и- предварителните бележки, които ние направихме 
преди две-три години по този въпрос (15). Но тези работи обаче не 
поставят проблемите в тяхната пълнота по такъв начин, както сега 
се прави опит за това. 

Наистина Кр. Бояджиев прави сполучлива оценка на физикохи
мичните свойства на варовика от с. Върбешница и дава ценни пре
поръки за по-нататъшното му използуване. Но той преувеличава 
значението на диаклазите във варовиковите пластове по простата 

причина, че е правил наблюденията си върху все още недостатъчно 
разработени и разкрити кариерни обек,ти. Той неправилно обвинява и 
местните работници, че примитивно обработват варовика. За това те 
нямат вина, а е виновна съществуващата обществено-икономическа 
система и съпътствуващите я производствени отношения. 

Основната задача на настоящата работа е изучаване и анали
тична оценка на природните и икономгеографски услоsия, които 
спомогнаха за развитието на кам~ноделството във Врачанско. Във 
връзка с това основно положение, което цели да разкрие движещите 

сили, които обуславят разрастването на каменоделството през епохата 
на капитализма и социализма, съществуват и няколко други проблеми, 
които поставяме на разрешение, а именно: 

а) проследяване прииждането на квалифицираната работна ръка 
отвън и създаване на местна такава; 

б) разкриване процеса на превръщане бедните, малоимотни а 
средноимотни селяни в наемни каменоделски работници; 

в) посочване формите на експлоатация и съществуващите отно
шения между работодатели и работници преди установяването на 
народната власт; 

1 Й. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, Москва, 1952 (стр. 576). 
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г) .посочване на качествено новата, социалистическа основа, върху 
която се развива каменоделската промищленост във Врачанско и новото 
отнощение и грижи на народната власт към работниците-камено.ц_елци; 

д) набелязване мероприятия, които ще подпомогнат по-н·ататъш-
ното развитие нi!. разглежданата промищленост. , . 

Вторият раздел от работата ни представлява стопанскогеографска 
характеристика на каменоделските села - Върбешница, Горна Кре• 
мена и Царевец. При тази характеристика се изтъкват най-типичните 
черти на поминъка на техните жители и най-вече поставя се ударе
нието върху онова, което ги обединява, а това е каменоделската про
мишленост, това са създадените ТКЗС, които внасят нова социалисти
ческа структура не само в селището, но и в землището на последното. 

Материалите, поместени в тази работа, събрахме през летните 
месеци на 1949 и 1950 г., докато проучвания върху начина на произ
водството, върху социалното положение на работниците и трудовите 
условия, при които бяха поставени да , работят, върху начините 
и формите на експлоатацията през капиталистическата обществена 
система са правени през един продължителен период. 

Поради липса на какъвто и да е статистически материал в публи
кациите на Главната дирекция на статистиката за интересуващата ни 

. каменоделска промищленост ние предприехме сами събиране на подобни 
сведения. За целта се обърнахме към местните съвети на депутатите 
на трудещите се, от които получихме сведения: за броя . на . камено
делските работници и работодатели, за тяхното имотно състояние, а от 
самите работници - работната им надница в миналото и сега, за 
броя на чужденците каменоделци , за каменоделските работници, които 
през лятото работят другаде, и т. н. 

Към работата прилагаме картени скици и снимки, които нагледно 
илюстрират тук излаган~та материя. 

Настоящата работа като пръв опит за поставяне нови проблеми 
пред каменоделската промишленост във Врачанско във връзка с по
цялостното и раз1штие на фона на обществено-икономическото развитие 
на страната не е лишена от недостатъци. Към деловата критика, 
която цели тяхното изправяне, ние ще се отнесем с нужната благо-
дарност. • ' 

Благодарност изказвам на работниците-каменоделци и председа
телите на съветите на депутатите на трудещите от селата Върбеш
ница, Горна Кремена и Царевец, които ми дадоха ценни сведения. 

На другарите от катедрите по икономическа география на Бъл
гария и география на страните: проф. Игнат Пенков, Борис Иванов и 
Цанко Мургин, заради ценните препоръки към работата ми, тук изка• 
звам също другарска благодарност. 



Част т,рва 

ПРИРОДНИ ПРЕДПОСТАВКИ 

1. Положение, граници и големина на каменоделския район 

Районът за добиване на врачански камък или врачански ва-
ровик заема южните предели на Врачанска околия, откъдето идва 
и наименованието му. Той се намира на изток от околийския цен
тър - град Враца, на едно разстояние от 1 О до 30 КJ,t и от 6 до 8 км 
северно и източно от град Мездра.1 Негови най-общи граници са : на се
вер билото на бърдо Веслец, на юг - долината на река Искър, на запад -
жп. линия Мездра-Враца и на изток-Бешовишкият моноклинален гребен. 

Главните находища на врачански варовик се намират в зем
лищата на· селата: !Ь:\2 р бе ш щьц 11. (12 км източно от Враца и 7 
.км северно от Мездра), Горна Кремена ( 17 км от Враца и 7 км 
североизточно от Мездра) и Царевец (25 км източно от Враца и 
9 км в същата посока от Мездра). Землищата на първите дяе села 

-обхващат по-голяма част от южните склонове на бърдо Веслец, къ
дето се разкриват и самите варовици, а землището на село Царевец 
се простира на юг до долината на река Искър. 

Местонаходищата на варовика се разпростират във вид на от
ворена на запад дъга, която следва южните склонове на бърдо Ве
слец и Бешовишкия моноклинален гребен, после завива на югоизток в 
землището на село Старо село, където достига до левия бряг на река 
Искър и продължава в западна посока до землището на село Брусен. 

По тези места се показват белите варовици, които времето е по
крило със сивосиня окраска (патина). Площта, която те заемат е ня
колко стотин декара, а обемът им по всяка вероятност надхвърля де

•Сетки милиони кубически метра. Тук трябва да отбележим, че никъде 
в нашата петроrрафска и геоложка литература, в която се говори за 
скалния състав и строежа на този район, не е поставен за разглеж
дане въпросът за площта и обема на варовиците, които имат такова 
голямо практическо значение. Това може да се обясни само с не
брежното отношение на миналата буржоа:шо-капиталистическа власт, 
на откъсването на науката от практиката. При народната власт на 
-това състояние на нещата естествено трябва да се сложи край. 

2. Релеф и геоложки строеж 

Врачанският каменоделски район се намира изцяло в предплани
ните на Стара планина. Както се спомена ве'4е, главните местонахо
дища на варовик изграждат южните полегати склонове на Веслецкото 
-----

1 В работата си ние често ще си служим и с понятието .подрайон на 
Враца•, който обхваща административно-териториалните граници на Врачанска 
околия, а така също и с термина .микрорайон на град Мездра~, 
.който от своя страна представлява южната половина на Врачанска околия. 
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бърдо, което има посока запад-изток. То започва от Врач,;1нското поле на 
запад и достига на изток до долината на река Искър при селата Бре
сте и Реселец. Неправилно е твърдението на В. Г. Арнаудов (1), че 
Веслецкото бърдо се простира в източна посока към Кунино. Тук той: 
съвсем произволно приема северното бедро на Бешовишкия монокли
нален гребен за източно продължение на Веслеuа, което не отговаря 
на действителността. На изток от седловината Клисурата, през коя
то минава шосето Мездра - Тишевица, Веслец заема северните пре
дели на землищата на селата Кален, Цаконица и Камено поле. Тук 
Веслецкият моноклинален гребен изгражда северната ограда на Ка
менополската плоска синклинала. По Веслеца могат да се набележат
следните по-забележителни височини: Маняшки връх (Берборов камък} 
Ботев връх, Големият връх (или Върбешки Веслец, под който минава 
коларски път за имотите на селото Върбешница, разположени на се
вер от билото на Веслеца), Тиков камък, Куклата, Градище (или Ца
ко~ски Веслец) и др. Веслецкото бърдо е типична предбалканска ан
тиклинала (част от белоградчишката такава), която продължителнит~ 
денудационни процеси са преобразили в моноклинален гребен. От по
следната са се запазили само южните и дялове. Между · Врачанското 
поле ,и Клисурата бърдо Веслец има твърде интересен релеф. На 
север неговиrе склонове се спускат доста стръмно към поречието на 

река Скът, която събира водите на Пещенската котловина, докато 
склоновете му на юг са силно полегати и заоблени. Релефът на Вес:
лецкото бърдо е интересен също така и на изток от „Клисурата", 
но тъй като този дял не влиза в разглеждания от нас микроvайон, 
то не ще се занимаваме с него. 

За каменЬделската промишленост във Врачанско са от значение: 
варовиците, които изграждат Веслец от неговата най-западна част 
до източната му и проходна част - Клисурата, и височината 
Косматица, която се издига западно от село Кален, Врачанско 
Южните с~лонове на Веслецкото бърдо са набраздени от множество 
суходолия. По тях вода протича само през пролетните дъждовни ме
сеци. Хилядолетната дейност на тези, макар и съвсем слаби води има. 
тази заслуга, че прорязвайки южните дялове на Веслеца, са разкрили 
варовиците, които имат urupoкo приложение в строителството. Цялат~ 
площ от линията, по която са разположени селата Горна Кремена. 
Върбешница, Крапец и Косталево до самото било на ВеслеЦК')ТО 
бърдо, е почти безводна. Изключение правят реките, които протичаr 
през селата Косталево и Горна Кремена. Те набират водите си от
по-високите дялове на бърдото, но и техните води силно намаляват 
през сушавите летни месеци. Безводието на този терен е тясно свър- · 
зано с в:аровиковия му строеж. Това от друга страна е причина за 
наличието на множество карстови извори, които се наблюдават на гра
ницата на веслецките варовикови склонове и глинесто-песъчните

утайки, с каквито е покрита площта между река Искър и южните 
дялове на Веслеца и Бешовишкия моноклинален гребен. Такива 1<ар
стови извори има в село Горна Кремена, местността Заминец, в се
ло Върбешница, в местността Селището - на 1 кя западно от по-



., 

Стопанскогеографски условия във Врачанско 113 

следното село, западно or село Крапец и други. Водите на някои от 
тези извори стопански не са достатъчн J оползотворени. Те могат да 
се използуват за напояване на обработваеми площи или за Gъздава
нето на изкуствени водоем}t. Чрез целесъобразното им използуване ще 
се допринесе за подобряване поминъка на население~о от микрорайо- · 
на на град Мездра. 

На североизток разглежданият каменоделски промишлен район 
се огражда от южното б~дро на Бешовишкия моноклинален гребен. 
Той започва от връх .Косматица и достига на югоизток до долината 
н:~ река Искър в местността „Тържище". Състои се от множество 
заоблени и съвсем безлесни ,,~оrили", както ги нарича местното на
селение. Те подобно на Веслеца имат стръмни ръбести склонове към 
селата Ка,1ен, Горна и Долна Бешовица и по-полегати в землищата 
на селата Царевец и Старо село. Най-важните дялове от този моно
клинален гребен, като изключим връх Косматица (към 700 м висо
чина, който доминира над целия район, са височините: Meтop!IJ:a, 
Градище, Ч:ичера и други. 

Южната варовикова ограда на каменоделския район предсrавлява 
най-се·верните полегати склонов~ на друга предпланинска гънка, из
вестна в нашата геолога-географска наука под името Тетевенска 
антиклинала (3). Между Мездра и село Дърманци тя е про
ломена от река Искър, която на изток отново се всича в северното 
бедро на антиклиналата и обра~ува красивия пролом на Предбалкана. 
В землището на село Старо село северното варовиково бедро на 
споменатата антиклинала е най-тясно свързано с Бешовишкия монок
линален гребен. 

Южният варовиков комплекс на разглеждания район, гледан от 
юг, се отличава със своите стръмни и на места отвесни стени, които 

са дело както на планинообразувателните процеси, таr(а и на ожи,ве-
ната ерозионна дейност на река Искър. • 

Размерите на този комплекс, който на север граничи с припокри
ващите го глинесто-пясъчни пластове, а от юг с алувиалното корито 

на Искър1, са по-малки в сравнение с веслецките варовикови площи. 
По изобилие обаче на качествен строителен и декоративен материал 
той не отстъпва на Веслец. Този дял е също така прорязан от . малки 
рекички. Те набират водите си от землищата на селата Царевец и 
Старо село. През сушави лета водите им силно намаляват и дори 
пресъхват. В резултат на ерозионната им дейност, която се е усилвала 
при всяко по-интензивно епейрогенно издигане, което от своя страна води 
до по-бързо врязване на река Искър, са се образували къси, но дълбоки 
фуниевидни каньони, каквито са Староселският дол, по който ми
нава шосеен път, Калник, Яньов лролез, Безденик и Шупловица. 
В тези каньони може да се види мощността на варовиковия комплекс. 
Тук се разкрива и дебелината на кариерния варовик. По тези места 

1 Варовикови седименти изграждат северното бедро на Тетевенската ант-икли
нала и на юг от коритото на река Искър. Такива има в землищата на селата Дър
манци, Лик, Ослен Криводол и Синьо бърдо, но годният за декоративни · цели варо
вик е сшшо измит от повърхнотечащите води. 

8 Известия на Бълг. географско дружество 
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се намират както изоставените, така също и сега разработваните 
каменоломни. Задълбаването на река Искър в южната варовикова ограда 
на каменоделския промишлен район е доста напреднало. Реката до• 
косва глинесто-мергелната основа на варовиковия комплекс. На гра• 
ницата на двата скални хоризонта с различна възраст и състав се 

наблюдават също така карстDви извори, подобни на тези по южните 
варовикови окрайнини ~ на Веслецкото бърдо. Произходът на тези 

r 

Фиr. 1. Изглед от поре•шето на река Искър. Стръмните варовикови откоси 
вляво представляви южната оrрада на каменод~лския МИI<рорайон 

извори е лесно обясним, като се вземе под внимание обстоятелството, 
че на север от тях е разположен варовиков терен с дебелина j lОО-
200 метра и 1-2 км ширина. Три мощни карстови извора бликат не
далеч от левия бряг на Искъра в местността Ливаде - Старо
селско землище, и два в имотите на село Царевец, в местностите 
Орешака и Красиловец. Изброяването . правим с оглед тяхното зна
чение. Те са единственият източник, от който се черпи вода за 
каменоделските работници. 

Релефът на разглежданите варовикови площи в общи черти се 
характеризира със своите меки и заоблени земеповърхни форми. Но 
друг е той в северните му и южни оградни части, където има от
весни скални откъси с дълбоки процепи и пещерни входове. Такъв е 
релефът и на суходолията във Веслеца и на дълбоките каньони :на 
юг, чиито дъна са покрити с обрушен материал и ръбест чакъл. 
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Върху варовиковите площи от ;разглеждания район са се образували 
и типички карстови форми, от които най-широко разпространение 
имат микрокарните фуниебразни разяждания, които са продукт на 
химическите процеси, развиващи се при бавното взаимодействие между 
карбонатните скали и съвсем малкото количество въглена киселина 
в дъждовните води. 

Твърде интересни са наименованията, които има варовиковият 
терен в землищата на споменатите села. Ще споменем само някои 
от тях, а именно: Плочата, Рудината, Креща, Байна пещ, Герана, Кол
ник, Безденик, Богови паници, Камена поляна, Яньов проле3, Пере
стица, Кутеля, Въртопа и други. Те красноречиво потвържцават дъл
боко реалистичния усет на нашия трудов народ да влага в тези имена 
такова съдържание, което в действителност отговаря на измоделира
ните от природните сили земеповърхни форми. 

Накрашо ще се спрем и върху релефа на площта м ~жду раз
глеждания досега варовиков комплекс. Тя представлява обширна 
пл ,пка кат лавина, известна в нашата морфоложка и геоложка литера
тура като Мездренска синклинала ( 4), по името на най-голямото 
селище на ра,йона в южната половина на Врачанска околия. Тази 
сюшли1Jала се огражда от Веслецкото бърдо и Бешовишкия монокли
нален гребен на север и Тетевенската антиклинала от юг. Запъл
нена е с rлинесто-песъчни утайки, лесно податливи на ерозията. Тя е 
н,:~браздена от множество рекички (долове); Крапешка, Боденска, 
Заминецка, Кременска, Царевецка и други, които текат в южна и 
югоизточна посока. Те са измоделирали младо ерозионни долини, 
между които се издигат широко заравнени вододели. 

Разглежданият варовиков район е проучен в rеоложко-петроrраф
ско отношение. В това направление е ценен трудът на Еким Бончев 
и Боян Каменов (4). Въз основа на богата фосилна фауна те 
доказват сенонската възраст на варовиковия комплекс между доли

ните на река Искър и Огоста, където се намира и нашият район. 
Същите автори изтъкват, че сенонът на тези места е представен с 
най-горния си етаж - мастрихт, който поделят на четири хори
зонта: а) rлауконитен пясъчник; б) хоризонт на мерrелки варовици; 
в) варовиков хоризонт с кремъчно съдържание и r) горен варовиков 
хоризонт. В последния се намират и плътните бели варовици, които 
имат голямо практическо и икономическо значение. Високо над тях, 
вляво и дясно от бреговете на Искъра, се разполага една доста дебела 
задруга от захаровидни и сивобелезникави варовици. Те имат съвсем 
слабо разпространение по южните склонове на Веслец и Бешовишкия 
моноклинален гребен, а на места са съвсем измити. 

За да попълним картината за скалния строеж на площта в гра
ниците на очертания от нас район, необходимо е да се спрем, · макар 
и съвсем бегло, на скалните материали, които припокриват варовико
вия комплекс между река Искър и посочените вече монокли
нални гребени, Тази площ е заета от еоценски флишки, едрозърнести 
пясъчници, конгломерати, глини и други (4), които се разкриват 
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най-добре в поречията на Моравешката, Крапешка та, Боденската, 
Заминецката река, при прореза на железопътната линия край село 
Брусен, в местностите Говедарника, Скурта, Пишор, Станков 
дол, в Царевецкото землище и на много други места. Тези скални 
материали имат от 100 до 200 метра дебелина и на някои места се 
използуват от селяните като камък за ограждане на дворове, 
както и за построяването на жилищни и стопански постройки. Васил 
Г. Арнаудов (l) в приложената към работата му С!(ИЦа . дава 
погрешно разпространение на варовиковите и пясъчни скални мате
риали. Според него землищата на селата Царевец, Горна и Долна 
Кремена, кокто и южните дялове на Върбешкото :землище имат варо• 
в:-~кова основа, а това ~е отговаря на действителността. 

3. Физикохими<Jни свойства на декоративния варовик 

В практическите цели, за които се използу2а вароВИ!(ЪТ от Мез
дренския микрорайон, са от значение неговите физичес!(и , и отчасти 
химичес!(и свойства. Към тях трябва да отнесем: относителното тегло 
на варови!(а, водопоглъщаемост, якост, твърдост, цвят, трайност, 
минерален състав, степен на трудност при обработката и други. 

Върху някои от тези свойства ние ще се спрем накратко. Тях
ното познаване е необходимо с оглед използуването на врачанския 
варовик за строителни и декоративни цели. 

Кариерните варовици от Върбешница, Горна Кремена и Царевец 
(а така също и в изоставените каменоломни на Старо село и Кунино) 
имат 2,45-2,50 относителен обем, т. · е. един кубически метър плътна 
каменна маса тежи 2450- 2500 кz или 2,5 тона. Познаване относи
телното тегло на варовика улеснява определянето тежината на кой 
да е скален блок, щом се знаят неговите размери. Това е необходимо 
и във връзка с пренасянето на l}аменните блокове, които се превозват 
с камиони и обикновени коли. Относителният обем на варовика се 
взема ш:>д внимание и от строителите, които трябва да държат 
сметка какво налягане ще упражнят по-горестоящите облицоt!ъчни 
редове на по-долустоящите и на основните изобщо. 

Кариерният варовик от каменоломните на споменатите села има, 
макзр и неголяма, но различна твърдост. Каменоделските работници 
изп~тват това различие на практика върху своите намено

делски сечива. То се обуславя от наличието на различно количество 
кремъчно вещество, чието присъствие се открива с просто око във 

варовика от Върбешница и Горна Кремена и по-трудно в този на ' 
село Царевец. Процентното съдържание на кремъчното вещество в 
минералния състав на варовика може да се определи само чрез хими

чен анализ. От направения анализ на отделни късове, взети от камено
ломните на трите села, се установява, че варовикът от кариерите на 

село Царевец съдържа най-малък процент кремъчно вещество (Si02) 

и следователно е най-мек при обработване. 

t 
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Васил Г. Арнаудов (1) прави подобен анализ и получава след
ните резултати в %, които за по-голяма прегледност ние групираме 
в следната табличка. ~ 

Селища и местности \ 
Минерален състав в 0 1~ 

с кариери 
СаСоз 

1 
sю, 

1 
Al,Oз=J=Fe,Oз 1 MgCO 

1 
Върбешница 
(м. Мусин дол): 83,80 16,03 0,29 1 следи 
Горна Кремена 

(Осеня) 80,00 19,39 0,29 
Царевац 
(Тордще) 98,00 1,59 0,35 

Кариерните варовици от разглеждания· район са плътни. Имат 
миден лом и млечнобял до кремав цвят. При изваждането им от 
кариерата те съдържат известно ко;шчество влага, която с течение 

на времето до голям& степен се изпарява и каменният блок става 

Фиr. 2. Кариера в местността Дедов дол в землището на село Върбе~ница 

по-сух. Каменоделската практика показва, че току-що Ьткъртени.ят 
каменен блок от кариерния пласт се обработва по-лесно, отколкото 
скален къс, загубил своята естествена влага при по-продължителното 
му престояване на открито в самата кариера. Скри·rата влага е JIOЦI 

• 

• 
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сътрудник на каменоделците през късна есен или ранна пролет, тъй 
като тя при силни мразове замръзва и руши вътрешното сцепление 

на каменния блок. В него се образуват невидими пукнатини, които 
правят скалния блок мъчно използуваем за декоративни цели. Ето 
защо нацепването на каменни бло~ове в по-голямо количество се 
извършва преди настъпването на есенните мразове, и то с такъв 

разчет от време, че те да просъхнат до започването на мразовитите 

дни. Трудовата дейност на каменоделците през ранните пролетни 
месеци - февруари и март, когато температурата през нощта все 
още пада под нулата, се изразява в откриване на кариерния пласт, 

но не и в нацепването на големи каменни блокове, предназначени за 
по-нататъшна обработка. В кариерите остават на . Зffмуване само 
онези скални късове, които са извадени още през лятото, но не и 

такива, които са богати н~ е~тествена влага. 

По-голяма част от каменоделците благодарение на дългогодиш-
• ната практика са добили- забележителен опит. Той им позволява без

погрешно да установя;ват чрез удряне с чук по каменния блок не
говата здравина или незабележимите пукнатини. Такъв скален 
блок не се подлага на обработка. По този начин се пести в много 
случаи излишен човешки труд. Ония от тях, които нямат този опит, 
твърде често изразходват труд и енергия и накрая се изправят пред 

разломен блок. 
Каменният облицовъчен и декоративен материал е подложен на 

много бавни и почти незабележими промени при действието на вятъра 
и валежната вода. При_ облицованите с варовик сгради водата много 
бързо се стича или изпарява ·И не причинява никакви повреди. Нейното 
разрушително действие се проявява само през зимата,' когато ако има 
възможност, прониква из фугите на отделните облицовки, замръзва 
и причинява пропуквания. 

Отцепването на по-големи скални блокове в много случаи се 
подпомага и от . процепите, които имат обикновено nерпендику лярна 
посока спрямо напластявянето. Тези процепи имат ширина от няколко 
мил_иметра до половин метър. По-широките са запълнени със силно 
глинясала червенопръстица. Благодарение на тях са се образували па
ралелепипедни и кубични скални , форм_и, които каменоделците наричат 
,,сандъци". Техните размери обикновено са от 10 до 20-30, а поня
кога и над 50 кубически метра. 

Процепите, които тук се назовават „комини", улесняват изпол• 
зуването на варовика, но там, където тяхната гъстота е по-голяма, 

каменната маса е силно раздробена и негодна за практически цели. 
Варовиците от микрорайона на Мездра се лесно обработват поради 

малката им твърдост, за която става дума, но тя е същевременно и 

техен недостатък1• 

1 Тук трябва да отбележим, че е необходимо да се прави разлика между вра• 
чанския и русенския варовик, макар и да се използуват за едни и същи цели. 

Разликата произтича от по-особените качества на варовика от врачанските села, 
а им~нно - по-голямата му здравина, твърдост, -декоративна ефектност и други. Той 

о 



<:tопайскоi·еографски условия във Врачанско ii§ 

Прекрасният строителен и декоративен материал в никакъв слу
цай не трябва да се употребява за стълбища, където има голямо 
движенrе на посетители, тъй като става бързо издълбаване и деф_ор 
миране на самите каменни стъпала. Малката твърдост на варовика 
улеснява неговата шлифовка, но при полиране • не се получава оная 
огледална повърхност, каквато дават по-твърдите скални породи, като 

гранит, сиенит, диорит, габро и други. 

4. Стопанскоrеоrрафска оценка на скалния материал 

Кариерният варовик от Врачанска околия има голямо практическd 
значение. Той се използува, както вече неведнъж стана , дума, за 
облицоване на голе\1и обществени сгради, за колонади, за направата 
на изящни каменни декоративни детайли: капители, корнизи, балу
стради, . статуи, паметници, рамки за врати и прозорци, стъпала и 

други. В годините на плановото социалистическо строителство варо
викът от Върбешница, Горна Кремена и Царевец придобива голямо 
национално стопансr<о значение. Планомерно10 развитие на произво
дителните сили в нашата страна разкрива още по-големи перспективи 

пред нашата нова, социалистическа каменоделска промишленост, за 

чието развитие ще се спрем в следващите редове. 

за разлика от русецския варовик, който се реже с трион и стърже с „рендета'!, се 
обработва с длета, шила, дарак, бочарда и други, а това заедно с положителните му 
качества, които вече се изтъкнаха, го прави няколко пъти по-скъп. Независимо от 

цената варовикът от Вр~чапско се предпочита като облицовъчен и декоративен мате-
. риал за големите обществени сгради. Стойността на 1 куб. м варовик от Врачанско в 
самите кариери е около 640 лева, докато тази за русенския е 4.-5 пъти .110-ниска, 



Част втора 

СТОПАНСКОГЕОГРАФСКО РАЗВИТИЕ 

1. Капиталистически период 

В развитието на каменоделската промишленост в микрорайона на 
Мездра (Врачански подрайон) ние различаваме: а) пер и о д на с ти
х и й н о к а пит а л и с т и ч е с к о п р о и з в о д с т в о и 6) п е р и о д н а 
планомерно с о ц и а ли с ти че с к о из пол з у в а не на строи

телни я каменен м-атериал. Тези периоди се отличават каче
ствено един от друг както по отношение ръст~ на производителните 

сили, така и no производствените отношения и са резултат на цялост
ното икономическо и политическо развитие на нашата страна. Тази пе
риодизация ние правим въз основа на гениалната мисъл на открива

теля на законите за общественото_ развитие К. Маркс, че „икономиче
ските епохи се различават не по това, какво произвеждат, а по това, 

как произвеждат, какви са средствата на труд.а" 1 

Периодът на капиталистическото производство започва от 80-90-те 
години на миналото столетие и продължава до 9. IX. 1944 r. и още 
по-точно до 23. XII. 1947 г., когато със Закона за национализа
цията на мините, кариерите и другите подземни и надземни богатства 
се сложи край на капиталистическата експлоатация. След национали
зацията каменоделната промишленост настъпи в нова, социалистическа 

фаза на развитие, която се характеризира с плановото си производство, 
с нови средства на труда и ново отношение към трудещите се. 

а) Начален стадий. Начин и средства за обработка на камъка 

За капиталистическото развитие на каменоделната промишленост 
в разглеждания район може да се говори едва в края на миналото 
столетие и началото на нашия век. За него ще стане дума по-подробно, 
след като направим няколко бележки върху появата на каменодел
ството непосредствено след Освобождението, което все още не носи бе
лезите на истинско капиталистическо произзодство. Наченки на каме
ноделие се наблюдават най-първо в село Царевец. Те датират от на
чалото на 80-те години на миналото столетие. Дотогава белият варовик 
не се е използувал за строителни цели, тъй като производителните 
сили у нас са били все още слабо развити, а и на местните жители 
не е бил познат начинът за добиване и обработка на каменния мате
риал. Като учители по каменоделие на местните жители се явяват 
тревненски сградостроители, които през. 1882/ 1883 г. строят новата 
църква в село Царевец2• Изглежда, че майсторът3 , който е ръководил 

1 К. Маркс, Капитал, т. I, Москва, 1930, стр. 136. 
2 Село. Царевец до 1936 г. се наричаше Влашко село. 
3 Местните жители, които помнят това време, говорят за енергичния и делови 

ръководител майстор Генчо от Трявна, който ръководил група от 25-30 души май-
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построяването на църквата, е бил добре запознат със строителните ка
чества на белия варовик и е проявил голямо майсторство при оформяне 
фасадите на църквата с колони, корнизи, сводове и други. Изграждането 
на подобен строеж изцяло от камък при съществуващите тогава при
митивни средства за производство е цял подвиг за първите пионери 

на каменоделството в този край. Тук му е мястото да отбележим с 
няколко думи как и по какъв начин се е добивал и обработвал тогава 
белият варовик, за да се види какъв напредък е отбелязала камено
делната промишленост във връзка с развитието на производителните 

сили, които се съпътствуват от нови технически усъвършенствувания 

на средствата за производство. 

Първите каменоделц,1 са разполагали с твърде примитивни уреди 
за добиване и обработване на камъка, а именно: стоманен чук, зао
стрен от двете страни (или само от едната), кеп (сечивото наподобява 
rощ1ма тежка тесла), с който е ставало „тесането" на камъка, и гра
мадни дървени клинове (от липово дърво), наречени „чивии" или „за
rJLозки". С острия чук са били издълбавани в скалите отвори „фалки'• 
(с дълбочина 10-15 с.м, дължина 20 см и ширина 10 см), в които са 
се вгнездвали липовите чивии. Последните обикновено вечер преди 
напускане на кариерата са били поливани с вода. През нощта поради 
увеличаване на обема им скалната маса се нацепва, ,,нарязва се" на 
по-малки късове. Така отломеният скален блок се е подлагал на по
сетнешна обработка с кепа. Този прамиrивен•начин на обработка се 
е прилагал при изработването на колоните на западната фасада на 
споменатата църковна сграда, на покривния корниз, рамките на про

зорците и ъгловите камъни. 
Усвоили начина за добиване и обработка на камъка, НЯКОJ;! от 

местните жители, чийто брой не надминавал 3-4 души, започнали да 
изработват корита за чешми, корита •за свинарници и други селскосто
пански нужди. Производството им било твърде ограничено и се за
плащало винаги в натура, със зърно. 

Зародилото се ' обаче каменоделство не е могло да се развие в 
по-големи размери. За известен период то е представлявало допълни
телен поминък на един ограничен кръг от хора, . които са имали г лав

ния си поминък в земеделието и животновъдството. 

Кои са обаче причините, които спъват по•нататъшното ·развитие 
на каменоделството? 

В отговор на този въпрос ще изтъкнем като първопричина все 
още слабото разрастване на производителните сили в нашата страна. 
През този ранен период от нейното капиталистическо развитие все още 
липсва един вътрешен пазар, който да поглъща каменоделното произ
водство. От съществено значение са и липсата на транспортно-съоб
щителните връзки, които изолират каменоделския район от по-голе

мите градски селища, в които започнало да се провежда обществено 
и жилищно строителство. При такова развитие на производит·елните 

стори-зидари. Те от своя страна са владеели майсторството да обработват белия варо
вик, макар като средства за производство да са имали твърде примитивни каменодел• 

ски сечива. 
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сили, при тази отчужа:еност на района, при наличието на такива при
митивни средства за производство ясно е, че за каменоделството липс

вали перспективи да се развие като поминък на по-голяма част от 

активното население, което по това време е търсило странични поми• 
нъци в „ходенето на смрадлика", в кираджийство и прочее. 

б) Развитие на каменоделството и построяване на железопътната 
. линия София-Сталин 

По-бързото развитие на каменоделната промишленост на капита
листически начала започва след прокарването на централната железо
пътна линия София-Сталин, която е съставна част от голямото же
лезопътно строителство в нашата страна по това време. Чрез нея бъл
гарската буржоазия бързала да въвлече и по-отдалечените райони на 
страната в системата на вътрешния капиталистически пазар. Построя
ването на железопътната линия на Искърския пролом през 1894-1897 г. 
от София до Роман наложило и използуването на местни строи
телни материали. За направата 'на мостове, мостови пилони, подпорни 
стени, водостоци и други в участъка Мездра -Роман широко прило
жение намирал и белият варовик. Тогава започва разработването на 
една от първите кариери в местността Торище, Царевецко землище, 
от която по-преди се е добил строителен и декоративен материал за спо
менатата по- горе църква. Разработването . на кариерата се е извърш
вало от италиански наемни работници-каменари (в паметта на по-старото 
местно население се е запазил споменът за т_ях като „италианци" или 

,,бараби"), които като надничари работили по изгражданата железо
пътна линия. 

·Още преди запо?ването на последната забогателият търговец То• 
дор Балабанов от Враца наема ГjЭ'упа каменари1, които изработват ка
мъните за основите на новостроящата се · от него спиртна фабрика в 
Мездра. В търсенето на подходящ строителен материал италианците 
откриват такъв в землището на село Върбешница - в местностите 
Дедов дол, Дръмката, Мусни дол и други. Местната общинска 
управа им отдава под наем находищата на кариерен варо~ик и ита

лианците от наемни работници стават частници. 
Ит11лианските каменоделци имат особена заслуга за развитието 

на каменоделството във Врачанския подрайон. Тя се проявява в това, 
че те пренасят от своята родина опита на добри майстори-каменоделци. 
Същевременно те внедряват и нови средства за производство, които 
се отличават от примитивните местни такива. 

За „нарязването" на скалната маса вече не се използували липо
вите клинове, а кариерен барут, железни клинове2 и барабини3 • С по-

1 Последната по това време е работила в село Ташкисен - днешно Саранци, 
Софийско. 

2 Днес каменоделските работници ги назовават с раз1шчни имена: ,заглозки" -
в село Царевец, ,куни• или „куньери" - във Върбешпица и !'орна Кремена. 

~ Барабината е стоманен лост, на единия край на който са направени резuи. От 
името на това каменоделно сечиво произлиза и нарицателното име на италианските ка

меноделци, каменари 11 общи рабО'\'НИци из нашата страна „бар аби•. · 
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сJfедните се издълбавали вертикални или хоризонтални дупки (дъл
боки от 1 до 4-5 м и с диаметър 5-6 см), които се зареждат , с 
взрив и по този начин се „бомбардира" скалната маса. За „груба" и 
,,чиста" работа1 те внедряват ръчен чук (мачела), шила, длета, пунчета, 
шкарпели (чисти и зъбни), дарак и бочарда.2 

Фиr; 3. Приготовляване на каменни блокове за износ в Дедов дол - Върбешница. 
В продуктивния варовиков пласх личат напуквания 

Всеобщото развитие на страната по, пътя на ~капитализма, внедря
ването на нови средства за производство, както и свързването на ка-

1 Тук с няколко думи желаем да изясн11м в какво се състои работата „на грубо", 
11 работата ;,на чисто". Всички трудови процеси, които са свързани с разкриването и 
нацепването на варовиковата маса чрез ззrлозки и пунчета (къси длета със заострена 
правоъгълна основа) и приготовляването на 1·рубо фасонира!'lи каменни блокове, делани 
само с шило, са работа .на грубо". 

Последователната обработк& на скалните блокове посредством шила, щкарпелк, 
дарак и . бучарда, в резултат на която се получават облицовки, стъпала, рамки, кор
низи, колони, капители, разни видове орнаменти, паметници, е работа „на чисто". По
следната изисква по-голямо майсторство. Трудът на каменоделците, които работят „на 
чисто", е по-квалифициран. Те получават и по-високо възнаграждение. Добиването и 
обработването на камъка налагат и известна спец~;ализация. Не всички работници, 
които работят .на грубо", могат да работят .на чисто" и обратно. 

2 Всички каменоделски средства за производство се приготовляват от доброкаче• 
ствена стомана, кqято след източването на „ин<:трумента" се подлага на повторно за• 
каляване, 
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меноделския район със столицата и другите селища на страната чрез 
железен път играят прогресивна роля за по-нататъшното преуспяване 

на каменоделната промишленост. 

Първото десетилетие на нашия век се характеризира с разра
стването на каменоделството в микрорайона на Мездра на чисто капи• 
талистически начала. За него е характерно засилващата се експлоата
ция над увеличения вече местен и чуждестранен брой каменоделски 
работници, а така също и хищническото използуване на кариер
ния варовик. Като работници-каменоделци по това време преобладават 
1палианци и македонци, които с: право се считат от местното населе

ние като основоположници на разглежданата каменоделна промишленост. 

Тук ще разгледаме въпроса за причините, които ги принуждават 
дз дойдат в България, за да търсят препитание. 

Италианците във Върбешница и Горна Кремена, потомците на 
които днес намираме в първото село, са част от многохилядната ита

лианска емигрантска маса, която „гладът в буквалния смисъл на ду
мата прогонва от своята страна"1 . През последните 30-40 го
дини на миналото столетие от Италия емигрират десетки хиляди 
селски и градски пролетарии. През този период в Италия се извърши 
буржоазна революция, която допринесе за нейното икономическо и поли
тическо обединение и въпреки това тя не разреши важни и , съще
ствени икономически проблеми. Запазено бе господството на едрите 
земевладелци. В областта на селСК(')ТО стопанство бяха съхранени ре
дица докапиталистически остатъци. Италианският народ в своето по
давляващо мнозинство остана без земя. Все още слабо развитата про- · 
мишленост не бе в състояние да погълне излишн1tта работна ръка от 
селото и града. Всичко това принуди огромен брой бедни селяни, ра
ботници, занаятчии, градски бедняци да напуснат своята родина и 
поемат пътя на изгнанието. Стотици хиляди бедни италианци устре
мили поглед към близките ·и далечни презморски страни. В края на 
миналия век от Италия „потекъл" огромен емигрантски „поток", който 
няма равен на себе си по своя масов характер. В какво бедствено по
ложение се е намирал италианският народ в епохата на стихийното 
развитие на капитализма, личи от едно писмо на ломбардски селяни, 
което прогресивният италиански икономист Серени (21-367) цитира. 
С писмото си селяните отговарят на министъра, който ги увещава да 
не емигрират: ,,Какво Вие париqате нация, господин министре, се пита 
в писмото. Тълпа неща::.тници? Тогава ние действително сме нация ... 
Ние сеем и жънем пшеница, но не знаем вкуса на белия хляб. Ние 
обработваме лазя, но не пием вино. Ние отглеждаме добитък, но не 
ядем месо. Ние се обличаме в парцали ... Вие, господин · мин1;1стре, не
зависимо от всичко това ни съветвате да не напускаме родината. Но 
може ли да се счита за родина страна, където е невъзможно да се 

прехраниш със своя труд ?" 
Приведеното писмо е жесток обвинителен а~п. То е израз на гне

вен протест от името на милиони обезправени трудещи се в Италия 

1. В. И. Лен и н - Сочинения, т. 21, изд. 4, Москва, 1950, стр. 326. 
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срещу хищната капитаJшстическа система, която обрича народа на 
глад и мизерия. 

Тези са условията, които обусловиха емигрирането на стотици 
хиляди италиански селскостопански работници, земекопачи, каменари, 
каменоделци, занаятччи и други. Серени (21-362) привежда една та
блица за професионалния състав на италианските емигранти, 
от която се вижда че каменарите, каменоделците и други 

през периода от 1878-1886 r. представляват 16-17 ¾ от об
щата емигрантска маса. При напусюшето на Италия самите 
емигранти са били с ясно съзнание, че другаде също така ги 
очаква нерадостен живот. И въпреки това те емигрират, защото ня
мат друг изход. Те бягат от своята родина, която за тях е „проклета 
страна", тъй като в нея не могат да се прехранят от своя собствен труд. 

Прииждане на италианци в България се наблюдава още в 1873 r., 
когато се предприемат първите трасирания на железопътната линия от 

София към Димитрова и Кюстендил. Но по масовото им емигриране е 
през първите 10-15 години след Освобождението, когато в България 
започват големи железопътни строежи, 1<оито изискват огромен брой 
работна ръка. Италианските емигранти са главният резерв на работна 
ръка за тези строежи. С идването си тук те пренасят и опита на добри 
железопътни строители, като тунелджии, баластраджии, каменоделци, 
земекопачи и други. 

Ст. Романск~( 19- 129) също r_0!3_gpи . 34,Jiта·лиански каменоде.!!!Ш 
В....!.l9брудЖ.а 1 КQ!!._ТО „се устано~ват пк. с огле.д л..,а Q~!_....!Щ_JЮ
стоянно местожителство . . . Италианците, които населяват околността 
на Ма чин, са все к а мен о де л ц и. Те са дошли тук от 1883 r. 
насам... и произхождат от различни места на Италия, именно от 
околността на У дине, от Тирол, Ломбардия и другаде". 

След построяването на железопътната линия София-Роман и 
впоследствие на участъка Роман-Плевен-Каспичан част от италиан
С!(ИТе каменоделци, които работели по споменатата железопътна линия, 
се ррисъединяват към групата, настанила се преди това в село Вър
бешница, а друга се заселва в местността Реката - Горнокре
менско землище, където открива кариера за добиване на бял строите
лен · декорвтивен варовик. ·тук тази група е работила до 1918 г., 
след 1шето нейните членове се преселват в София и село. Владая. 

За броя на първите италиански колонисти в село Върбешница 
привеждаме следните данни, които събрахме чрез разпитване на каме
ноде.щите от това село (виж първата ' табл. на стр. 126). 

Тази италианска каменоделсI<а колония в село Върбешница про
съществувала в този си вид до _избухването на Първата империалисти
ческа война, когато около половината от тях напускат селото и се за
селват другаде. Във Върбешница останали няколко от италианските 
преселници, които се оженили в селото и станали негови постоянни 

жители. Техните синове и понастоящем са едни от добрите камено
делци в селото. 

Първото десетилетие на нашия век е период на разрастване на 
каменоделската пром.:J:шленост в разглеждания от нас райоц. За него е 
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характерно и 1ова, че наред с италианските каменоделци се появяват 

и такива от македонски произход, които започват разработването на 
нови кариерни обекти в землището на село Царевец. В местностите 

Родом от Италип 

Работници~каменоделци 

.1 селище област 

1 Поли Луиджи Санта Амброджио Верона 
2 Джовани Франческо 

' 3 Занкети Франческо 
4 Джован Красини 

" 5 Антонио Чедолини . Пескантина 

6 Анжела Пилоти 
7 Джовани Чедолини . 
8 Август Трапани. 
9 Карло Банда 

10 Карло Пини. 
11 Джовани Лонго 
12 Антонио Джовани 
13 В1лорио 
1 .j Мед лио 

15 Антонио Барба 
16 Б,~тист 

17 Франческо 

Добрав:,а, Торище и 'Безденик изникват временни каменоделски 
поселища, в които живеят приведените в следващата таблица камено
делски работници: 

Работници-каменоделци 

1 Георги Юруков 
2 Васил Наумов . 
3 Янко Наумов · . 
4 Христо Наумов 
5 Аргир Наумов . 
6 Ставро Наумоs . 
7 Лазар Ки селинчев 
8 Янко Велев • . 
9 Спас Трифонов 

10 Вельо Иванов . 
11 Але'iси Иванов 
12 Тодор Тръпков 
13 Павел Тръпков 
14 Негри Тръпков 
15 Дамян Христов 
16 Петър Марков 
17 · Йордан Марков 
18 1 Янко Тасев . 
19 Пандо Костов 

: 1 

Родом от Македония 

селище околия 

Смърдеш ~- Костурско 

Кос~нец 
Ябланица Дсб~рско 

. 
Нерези 

В болшинството си тези работници от македонски произход на
пуснали своята родина, за да търсят прехрана другаде. Лошцте ико-

1 

1 

1• 
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номически условия, господсrвото на местната и турска управляваща 

върхушка принудили огромен брой бедни селскостопански работници, 
каменари и други да поемат пътя за България, където по време на 
усиленото жилищно и железопътно строителство е имало нужда от 

много работна ръка. От изброените работници само един днес живее 

.... 

Фиг. 4. Кариери в местността Добравка-Царевецко землище .. Тук варовик се е доби
вал през периода 1921/1939 г. На преден план „птичарника" на ТКЗС с. · Царевец 

със семейството си в село Царевец. Болшинството от тях още преди 
разгарянето на Първата, световна война се преселват да живеят в 
София, Мездра, Роман, Старо село и други. 

Разглеждането на въпроса за чуждите преселници, които носят 
от своите страни опит и знание по един важен отрасъл от икономи

ката на страната, налага и обяснението на други въпроси, а именно:: 1 
кои са причините за бързото разрастване на каменоделството и защо 
голяма част от преселените работници-каменоделци по-късно напускат 
каменоделския район? 

За да се отговори на тези въпроси, необходимо е да ги свържем 
с икономическото развитие на тогавашната млада буржоазна държава, 
което оказва влияние и върху развитието на каменодежтвото. 

Чрез прокарването на железните пътища се открива и един по
широк пазар на варовиковия материал от каменоделския район; от 
него започнали да се интересуват и съседите на младата българска 
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държава. Като главен закупчик. на варовик се оформила имотната класа 
на чокойска Румъния. lio по-голяма част от добития варовик се пла
сирала в София. Първото десетилетие на двадесетия век за буржоаз
ната българска държава са години на разширяване шосейната мрежа 
и предприемане строеж •на големи сгради в столицата и другите го
леми градове. Чрез тях глутница от предприемачи и дворцови спеку
ланти богатеят за сметка на народа. По това време се построяват ми
нистерски сгради, банки, църкви, мавзолеи, легации и други. През 
1904-1905 г. започва ш:,граждането на храма Александър Невски,1 .па
метник на суеверие, лицемерие и лъжа" (9-471), Градската (централна) 
баня, халите, британската легация, руската църква, за които се тър
сел подходящ облицов~.чен и декоративен ~атериал. Изборът пада на 
белия варовик от Врачанска окслия. Това подсилва вълчите апетити на 
предприемачи и со§ствениuите на карvерни плещи. В споменатите села 
започва разпродажбата на частни места, богати с варовнк. Общинските 
управи отдават под наем кариерни периметри. Чрез „връзките" си с 
„големците" на селата предприемачите във всички случаи ycr явали да 
наемат експлоатацията на _ общинските кариери на крайно ниски цени 
и изгодни условия. В други случаи те ,,убеждавали" общинските съ
вети в нецелесъобразността да от дават кариерите. в общинските земи, 
с цел по-интензивно да работят техните собствени кариерни периметри. 
Възползувайки се от неориентираността на селяните-частници и общин
ските уг,рави за стойността на продаваното от тях природно богатство, 
ръководителите на италианската и македонска каменоделска група придо

биват право да експлоатират варовика в продължение на няколко години. 

Като работодатели-кам1ноделци били Антонио Чедолини, Август 
Трапани, Янко Тасев, Тодор Тръпков, Христо Георгиев, Васил Нау
мов и други. Някои от тях имали частни кариери, а други наемали 
такива от общините. Собствениците на кариерите обикdовено имали 
свои пълномощници. Те се грижели за набирш1е на работната ръка 
Нуждата от такава до Първата световна война не е била много го
ляма. Причините за това са били1 първо, италианците и македонците 
смогвали да извършват сами всички видове трудови процеси - от 

откриването на камъка до приготовлението му за износ, и, второ, че 

те до известна степен криели от местното население умението да се 

обработва строителният и декоративен скален материал. Разбира се, че 
по време на по-усилени строителни сезони, когато италианциtе и ма

кедонците са преценявали, че със свои усилия не ще успеят да из

пълнят дадената им поръч!):а, те наемали и ' известен брой местни 
работници. Те били обучавани като „цепачи", но не и като работници, 
които да „делат на грубо" или да работят „на чисто". 

През този период се създават и условия за развитието на каме
ноделското кираджийство. Разстоянието от кариерите в землищата на 

1 Сложните скулптурни орнаменти от облицовката на храма Александър Iiеоски 
са работени от италиански, атински и румънски каменоде~ци - на брой около 30 
душц. П. Киселинчев (устно съобщение). 
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селата Върбешница, Горна Кремена и Царевец до най-близки·я и удо
бен транспортен център Мездра е 8-10 км. За превозването на 
каменния материал се използували обикновено дървени или железни 
коли, теглени предимно от биволи. Кираджии ставали най-вече селя
ните от каменоделските села, а такива и от с. Брусен, които извоз
вали камъни от царевецките кариери. Последните · престанали да се 
занимават с кираджийство едва през 1921 · г. след откриването · на 
товарна рампа на спирка Ослен Криводол, която отстои само на 1-2 
км от кариерите на Царевец. Чрез нея се създали условия за моно
полизирането на превоза на камък само за селяните от споменатото 

село. За разрастващото се каменоделство във Врачанско до Първата 
световна война е характерно и това, че изработването „на чисто" на 
отломените скални късове не се е практикувало в самите кариери, а 

по ония места, където са били и самите строителни обекти. С други 
думи изработването на цокли, корнизи, рамки, конзоли, капители, об
лицовки и други все още не е било познато на местните камено
делци. Изключение, разбира се, правели италианците, които владееJIИ 
това изкуство, но и те го прилагали само в случаи, когато имали 

единични поръчки от близки съседни селища, и то най-вече за напра
вата на стъпала, балконски плочя, конзоли, паметници и други. 

Грубо изработените каменни блокове се изпращали най-вече за 
София, Пловдив, Плевен, Сталин и други селища на страната. Значи
телни количества се отправяли и за Румъния, където се подлагали не 
на ръчна, а на машинна обработка.1 · 

В София и другите по-големи селища у нас извозеният в грубо 
състояние скален материал създавал поминък на голям брой италиан
ски и македонски майстори, покрай които започнали да се учат и не
малко българи. 

Развихрянето на Първата империалистическа война причини вре
менен застой на почти цялата капиталистическа промишленост. Строи
телството замряло, а и самите работници трябвало да вземат участие 
във войната като пушечно месо за интересите на буржоазно-капита
листическата и експлоататорска класа. 

в) Развитие на каменоделството след Първата световна война 

След 4-5-годишен застой по време на войната каменоделството 
наново се оживява през 1920 г. Това съживяване е резултат на уси
леното стихийно строителство из нашите селища. То е пряко свър
зано с настъпилото относително стабилизиране на капиталистическата 
икономика при новата мирновременна обстановка. 

Периодът между Първата и Втора световна война, както и го
дините на втората голяма човешка касапница, е период на най-уси• 

1 Като експортьор на грубо фасонирани камъни за Румъния станал преселникът
rръкоманин Мито Дабев, койJО открил през 1904-1905 г. в Мездра търговско-експортна 
фирма. По такъв начин той станал посредник между местните каменоделски предприе-
мачи и закупчиците на камък. · 
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лена експлоатация на всички работници, в тона число и самите каме
ноделци. Хr~щническа е експлоатацията и на самите кариери. Този 
втори етап от развитието на каменоделската промишленост не се раз

личава по форма от предшествуващия го етап, за който ние вече 
говорихме, но има свои специфични особености, които ще се поста
раем да изтъкнем. На първо място · трябва да споменем, че инородният 

Фиг. 5. Съдебната палата - Софин. Сградата е облицована с врачански ировик 
от кариерите на се.,ата Вьрбешниu~, Горнн Кремена и Uар~в, ц през периода 

1934-1937 г. 

елемент изчезва като работна сила в каменоделския район. Неговото 
място с~ заема от местна работна ръка. Увеличава се броят и на 
местните притежатели на кариераи участъци, които 3апочват да из• 

местват бившите собственици на кариери от италиански и македонски 
произход. Така например собствениците на учае1ъци с кариерен ва
ровик (В~:,лчин Вълков, Вълко Марrин, Петко Николчов, Мито Игна• 
тов, Христо Мишов и др.) от село Горна Кремена отказват да дав2т 
под наем разработените от италианците кариери и самите стават ра· 

ботодатели и експлоататори на чужд труд. Селските предприемачи от 
Върбешница и Царевец също така закупуват от бедните селяни поqти 
на безценица ниви и ливади, богати на варовиF<, и о · криват кариери. 
Други влизат в договорни отношения с местните общини, които им 
дават разрешение за експлоатация на кариерни участъци от общин· 
ските мери. 

През споменатия период броят на предприемачите-собственици на 
кариери или такива, които наемала кариери от частни лица и от об• 
щ1щите, се силно увеличава. Това се вижда от следната таблица: 



Стопанскоrеоrрафски условия във Врачанско 

Селища 

i Брой на предприемачите fличнн соб- 1 
ствен_ицн н а кариери 11 наематели)t 

1920- 1932 г. 1933-1944 г. 

--------~--------~-------1 

8Lpferш1иua 
Горrн Кре~•ена 
Царевец 

14 
5 
б 

25 
9 

13 
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Удвоеният брой на предприемачите през периода 1933-1944 г. 
е резултат на усиленото търсене и хищническо използуване на строи

телния и декоративен материал qт нашия каменоделски район. По 
това време в столицата се изграждат и облицоват големи сrради2• Раз
растналият пазар за строителни материали естествено събужда апети
тите на мнозина средни и заможни селяни-предприемачи, които изпол

зуват създалата се обстановка и чрез безогледната експлоатация на 
местната работна ръка натрупват големи печалби, които веднага об
ръщат в имоти. Като най-типични примери ще посочим случаите с 
предприемача-каменоделец Георги Антонов3 от село Върбешница, който 
закупува много недвижими имоти, вършачка, мотоциклети, строи гра

мадна жилищна сграда в селото и т. н.; Кръстю Диков, Христо 
Иванов, Вътко Ценов, Бенчо Митов и други от село Царевец, към 
имотите на които се прибавят нивите, ливадите и кориите .ш много 
обеднели селяни. 

Обогатяването на · предприемачите не идва само по линията на 
простото продаване на каменните блокове, изработени на .грубо" или 
.чисто", но най-веч~от ограбване труда на наемните работници. По 
силата на съществуващата обществено-икономическа обстановка те 
бяха принудени да продават своята работна сила за време, далеч 
надхвърлящо размерите на определения от буржоазното трудово за
конодателство само на книга 8-часов работен ден. 

Работният ден за наемните работници от разглеждания камено
делски район се мереше не с часове, а с изгрева и захождането на 
слънцето. Работодателят-предприемач бе в ;~равото си да не пише 
цяла надница на работника-надничар, който сутрин започва работа в 
8 часа или вечер напусне последната, преди да е залязло слънцето. В 
кариерите на трите села в периода на капиталистическото производ -
ство социалното осигуряване на работниците бе само на книга. Никой 
от селските работодатели не държеше в изправност осигурителните 
книжки на наемните работници. Нещо повече, на ония работници, 

1 Средно за година през отбелязаните периоди. 
2 Съдебна палата, Българска народна банка, Министерство на правосъдието 

(сега Министерство на външните работи), Дирею,ия на държавни дългове, Админи
стративния съд, Полската легация, Сградата на бившето акuионерно дружество „Пет
рол•, Държавния застрахователен институт (бивше чиновническо дружество) и други. 

3 Син на италианеuа-каменоделеu Антонио Чед'олнни. 
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които предявяваха искания за спазване на осемчасовия трудов ден, за 

редовното облепване на работническите им книжки, се отказваше ра- · 
бота. Контрол от страна на официалната власт не се правеше или ако 
имаше такъ!!I, той не даваше резултат, защото паз~ха се преди всичко 
интересите на работодателите-предприемачи, чието обогатяване стоеше 
по-горе от интересите на самите работници. 

Животът на каменоделските работници, които в по-голямата си 
част бяха бедни и малоимотни селяни, в годините до установяване 
на народната власт бе доста тежък. Душеше ги мизерия и нищета, 
угнетяваше ги тежката експлоатация на работодателя-предприемач, 
който не само че произволно увеличаваше работния ден, но им запла
щаше по-ниска надница от определената такава за осемчасов трудов 

ден. Съществуваше и системата на• скрито спазаряване, като по близ• 
ките на селския работодател-предприемач обикновено получаваха при 
„уреждане на сметките" от 5 до 10 лева на ден повече, отколкото 
другите работници. Същите винаги заемаха позата на защитници на 
интересите на майстора или чорбаджията, като уверяваха оста
налите рабепници, че той - работодателят, е „взел ефтино" възло• 
жената му работа, че последната .не е на сметка", че „губел" от 
нея и т. н. 

Работниците-каменоделци не получаваха редовно и своите ра• 
_ ботни заплати. Твърде разпространена бе системата на заплащане ра• 
ботните дни от предишните месеци, като . уреждането на сметките 
за последните два-три месеца се отлагаше. По такъв начин работни• 
ците се държаха в постоянна зависимост от своя експлоататор. Задър• 
жането и неизплащането на работническите надници не целеше само 
икономическа зависимост на работниците. Преди всичко това задър• 
жане на суми, принадлежащи на работниците, увеличаваше оборотните 
средства на работодателя, който не плащаше никакви лихви за тези 
суми. По такъв начин той от ден на ден, от месец на месец ставаше 
икономически по-силен, по-алчен и по-брутален в отношенията си с 
работниците. Поради сезонния характер1 на работата в каменните 
кариери предприемачите-собственици·, които в своето мнозИl-!ство бяха 

· и заможни селски стопани, ,,подпомагаха" през зимата своите работ• 
ници с парични средства и зърнени храни. ,,Подпомогнатите" поемаха 
задължения да работят в кариерата на своя „благодетел" често пъти 
и с по-ниска надница. 

През различните периоди (предвоенни и военни) от буржоазно
капиталистическото развитие на страната кривата на средната работна 
надница2 на различните категории каменоделски работници показва 
непрекъснат растеж. Сам по себе си той е относителен и е нераз
ривно свързан с обезценяването на основния паричен знак лева 

1 Втората половина на пролетта, лятото и първата половина на есента. 
' За изработване графика на средната дневна надница на каменоделците_ през 

--•кiшиталисrическия период събрахме д"анни измежду по-стnрите и по-млади каменоделци 
от тр: , т е села. Тук смятаме за необходимо да отбележим още веднъж, че за каменните 
кариери ли:~сnп каквито и да било статистически данни отпрrди 9 с~птември 1944 r. 
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Получаване на надница, средно 10 пъти п0 -голяма през 1920 г. в 
сравнение с тази от 1900 г., не е показател за материално· благо
получие на каменоделските работници, тъй като по това време 
и цените на стоките за широка употреба са увеличени чувствително. 
Постепенното увеличаване на работническата н-адница за периода 1920-
192~ г. е в тясна взаимозависимост с относителната стабилизация на ка
питалистическата икономика, която през следващите години 1929-1933 г. 
rбе обхваната от водовъртежа на икономическия хаос. Икономи
ческата криза предизвика застои в строителствотр, безработица, вло• 
шаване материалното състояние на работниците в страната, в това 
число и на каменоделските работници. Надницата им през 1929-1933 r. 
падна по-долу от тази през 1920 година. 

През 1940 r. размерите на надниците за отделните видове тру
дови процеси при каменоделската промишленост достигнаха и дори 

надхвърлиха тези от предкризисния период. 

По време на Втората световна война вследствие силното обез
ценяване на лева се стигна до прекомерно увеличаване и на самите 

надници. Но това не допринесе за подобряване бита на самите ка
меноделци. 

Едва след 9. IX. 1944 r. при, внедряване на плановост в ико
номиката на страната се внесе порядък и стабилизиране на работни
ческите надници чрез въвеждането на средни прогресивни норми. 

При капиталистическия способ на производство не съществуваха 
и никакви грижи за храната на работниците. Всеки бе предоставен 
сам на себе си. И от ранна пролет до късна есен в неговата торба 
имаше къшей сух хляб, в повече случаи от царевица, кромид лук, 
сол, понякога бучка сирене, чушки и домати през летните месеци и в 
редки случаи гърне с фасул, останало от вечерята на бедното му се
мейство. Всеки работеше със свое облекло, което в кратък период 
се изпокъсваше. 

В годините след Първата империалистическа война в кариерите 
на селата от разглеждания район започна и „работа на чисто", т. е. 
изработване в самите кариери на облицовъчен и декоративен мате
риал. Това създаде условия за увеличаване бр.оя на квалифицираните 
работници каменоделци. Един нов поток от трудоспособни мъже, ня
майки възможност да се прехранват само от селското стопанство, се 
насочиха _ към каменните кариери. 

Наемната работна ръка в кариерите, която продаваше пряко 
своята работна сила на работодателя като обикновени надничари или 
косвено като „работник на чисто", се набираше предимно из средата 
на дребното и малоимотно селячество . За илюстрация на горното ще 
11риведем данни за броя на работниците, заети в каменоделска!а про
мишленост през последните няколко години. 

Данните от приведените таблици ни показват, че близо полови
ната от активното мъжко население (44,lu/0) на село Върбешница се 
занимава с каменоделие, докато в останалите две села от една четвърт 
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Таблица 

за броя на активно:rо мъжко население и броя на каменоделците 
в трите селища: Въ-рбешниuа, Горна Кремена и Царевец 

1 
Общ брой на 

1 

i активното 1 

1 

на 

Сели1.11.а % камено-
мъжко 

камено- делците 

население 
делците 

Върбешница 412 182 44,1 
Горна Кремена 376 98 26.0 
Царевец 560 162 28,9 

Всичко: 1348 442 ~ 

Таблица 

за имотното разслоение на каменоделците в 1рите селиша 

Върбешница, Горна Кремена и Царевец 

Селища 

1 

Декари 1 
над Всичко 

до 5 1 6-20 1 21-50 1 21-100 100 

' 19 50 1 91 

4 79 71 

22 
Li 
8 

3 21 1 52 

Всичко: I---W-150 21"4\ 52 

Върбешница 
Горна Кремена 
Царевец 

182 
98 

162 1 

4421 
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до една трета от активното население (26,0¾ и -28,9¾) намира също 
така своето странично препитание от каменоделството. Таблицата също 
ни разкрива, че 48,2¾ от каменоделските работници имат средно имотно 
притежание от 21 до 50 декара и като селски стопани пресилено ще 
бъде да ги причислим към групата на „с~дните селяни", макар в 
случая да се налаrа да ги класифицираме като „средни". От групата 
с до 5 декара и от 6 до 20 декара, т. е. бедни и .малоимотни селяни, 
с каменоделство се занимават 176 души (или 39,8.¾), а от притежа
телите на имот с размер от 51 до 100 декара -- 52 души (или 12¾). 
В числото нэ. най-заможните със земя каменоделски работници фигу
рират и голям брой притежатели на кариери, които, макар и да ра
ботят в кариерите, не са работници, а работодатели. Следователно 
съвсем малък е броят на ония селяни с имот от 51 до 100 декара, 
които са и каменоделци в пълния смисъл на това понятие. · Ако ели
минираме броя на по-заможните селски стопани, които имат като 
допълнителен поминък каменоделието, то 390 (88,0¼) души камено
делски работниuи са бедни, безимотни и средни (относително) селяни, 
които през лятото отдават своята работна сила на капиталиста-пред
приемач. Данните от приведената таблица са поучителни и в друго 
.отношение, а именно, че с разделението на труда селското население 

.. 

,/1 
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се постепенно диференцира на „селско" и „каменоделско", макар че 
е трудно да се прокара една разграничителна линия между тях. Сf
ляните, които се занимаваха с каменоделие, в епохата на капитализма 

все още не бяха в истинския смисъл наемни работници, · тъй като 
разслоението не бе в такъв мащаб, че да ги доведе до пълна про
летаризаu:ия. Те от една страна бяха частни собственици, но въвлечени 
във всеобщия хаос на капиталистическата икономика, изпаднаха в за
труднено материално положение и бяха принудени да търсят препи
тание в нови допълнителни поминъци - един от които за болшин
ството от тях се яви разрастващото се каменоделство. С други думи 
селяните-работници от разглежданите села в епохата на капиталисти
ческото производство, от една страна, се държаха здраво за малките 

си поэемни владения, а от друга, боязливо продаваха своята работна 
сила. Тая връзка със земята, която влияе на частнособственишкото 
им битие, в много случаи ги задържаше в самото село. Тя ги тикаше 
да продават своята работна сила на село на по-ниска цена в срав
нение с това, което те биха получили в града като напълно наемни 
работници. · · 

Развитието на · каменоделската промишленост в селата Върбеш
ница, Горна Кремена и Царевец през епохата ·на капиталистическото 
производство у нас е безспорно прогресивен факт, който от своя 
страна е пряк резултат от всеобщото, макар и стихийно развитие на 
производствените отношения. Съвършено ясно е, че в резултат на това 
стихийно развитие и на съществуващите противоречия в капиталисти
ческата промишленост десетки селяни бяха подложени на най
жестока експлоатация. Но те нямаха друг изход, тъй като слабите 
доходи от малките им поземни владения, невъзможността да изхранят 
своето семейство със собствено произведено зърно, липсата на как
вито и да било парични доходи, чрез които да плащат своите данъци 
и подсигурят топливо, дрехи и др. на своите деца, тикаха стихийно 
и неудържимо бедния селянин да дели своето време между търсене 
на доходи от странична работа и собственото си стопанство. 

Каменоделството във Врачанския район стана допълнителен, а 
за някои бедни и по-многолюдни семейства и главен поминък.С раз
растването на строителството в буржоазно-капиталистическата държава, 
с разширяване на пазара за строителния и декоративен материал по 

цялата страна, а така също и извън пределите и, се създадоха реални 
възможности за възникването и на каменоделски гурбетчилък. 

Нашият каменоделски район, който -до Първата империалисти
ческа война се явяваше притегателен център на работници от чуждо
земен произход - италианци и македонци, след войната се превърна 
в район, който изпраща по всички строителни обекти свои квалифици
рани каменоделски работници. 

Отиването на работа в София или по другите по-големи селища 
на страната датира от 1920-1921 r. Каменоделският гурбетчилък до 
9 септември 1944 г. също така носи белезите на неорганизирцност, 
на стихийност. Отначало броят на работниците, които напускат, макар 
и временно, само за работния сезон своите села, е твърдt ограни-
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чен. Причините за това са, от една страна, ограничените строителни 
обекти, които не могат да •поi::ълнат по-голям брой работна ръка, и, 
от друга - връзките на каменоделския работник-селянин със селското 
стопанство, 

През епохата на капиталистичесr<ия начин на производство могат 
да се разграничат два етапа в разрастването на н:аменоделския rурбет
чилък, а именно: от 1920 до 1933 r. и от 1934 до 1944 r., като 
през втория етап той има сравнително по-масов характер. В подкрепа 
на изло~еното ще приведем известни данни, които можахме да събе
рем чрез анкета между самите работници. Данните следователно ще 
имат приблизителна стойност. Другояче не qи могло и да бъде, като 
се вземе под внимание, че никъде в нашата буржоазна статистика 
няма каквито и да било данни за каменоделската промишленост в 
проучвания от нас район. 

Таблица 

за броя на каменоделските работн'rfци (rредно за година 
пи периоди), които са отииали на работа извън 

каменоделския рзйон1 

Каменоделски 
села 

Върбешница . 
Горна Кремена . 
Царевец .•.. 

Средно за година през периодите 

1920 - 1933 

15 
10 
12 

1934 - 1944 

45 
24 
35 

На работа извън каменоделския район до 9 септември 1944 r. 
отиваха предимно по-бедните каменоделски работници, ония, които 
имаха най-слаба връзка със селскоrо стопанство, които имаха в се
мейството си трудоспособни членове, най-вече мъже, годни да извър
шат необходимата селскостопанска дейност през лятото. 

Предлаганата от страна на каменоделските работници работна 
сила извън пределите на района показва, от една страна, че не за 
всички може да се подсигури работа в кариерите по места и, от друга, 
че не всички желаят да работят с по-ниска работна надница на ден в 
сравнение с надшщата им извън района. Последната причина има много 
по-голямо значение за каменоделците-гурбетчии. Отиването „в места с 
по-висока работна , заплата, в места, където тяхното положение като 
наемници е по-изгодно" 2, показва, че те съзнават по-голямата 
икономическа изгода за самите тях. Каменоделският rурбетчилък до 
известна степен разруши съществуващата икономическа зависимост, 

която местните селски предприемачи и работодатели бяха наденали на 

1 В селища и строителни обекти: София - баня „Овча купел", Техн. у-ще 
,,Хр. Ботев", Ректората, Съдебна пглата, Народна банка, Чиновни1Jеско д-во, Адми
нистративен съд, М-во на правосъдието, М-во на отбраната, Дирекция на държавни 
дългове, Полска легация, Акц. д-во „Петрол"; Земеделска банка и др. ; П.11овдив - По
щенска палата и др. ; Сталин, Плевен, Русе, Бургас, Враца, Видин, Коларовград, 
Мадара, Козлодуй, Мездра, Кюстендил и други. 

2 В. И. Лен и н - Съчинения, том 11, София, 1!:47, стр. 200. 
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шията на каменоделските работници. Каменоделският гурбетчилък 
трябва да се схваща също така като едно прогресивно явление, което 
позволява на работниците при техните пътувания да се запознават с 
различните отношения и порядки, да изпитват и наб,1юдават най-разно
образните форми на експлоатация и потисничество и по този начин да 
формират у себе си ясно класово съзнание. 

2. Каменоделската промишленост в епохата на социалистичесното 
~ строителство 

Установената на 9 септември 1944 г. народнодемократическа 
власт и създадените впоследствие от нея социалистически закони вне

соха качествени изменения в развитата през капиталистиqеската епоха 

каменоделска промишленост. За последната от най- съществено значе
ние бе Законът за национализирането на подземните и надземни бо
гатства в нашата страна. Многобройните кариери от притежание на 
частни лица и общински управи . станаха общодържавна собственост, 
собственост на трудещите се от цялата страна. 

Народнодемократиqеската държава внесе плановост в производ
ството на строителния декоративен материал, организира правилно са

мото производство, като ro снабди с нова машинна техника, подобри 
материалните и битови условия на работниците, създаде ново камено
делско промишлено предприятие в непосредствена близост до сурови
ната - каменния материал. Предприема нови мерки за осигуряване на 
бърз и евтин транспорт и т. н . 

. Какви нови успехи отбеляза каменоделската промишленост в пе
риода на социалистическото с1 роителство и какви нови проблеми стоят 
пред нея, ще изтъкнем в следващите peдoiJe. 

Непосредствено след 9 септември 1944 г. още преди публи
куването на Закона за национализирането н11 подземните и надземни 
природни богатства ка менните кариери минаха под ръководството на 
кооперативния сектор. В селата Върбешница, Горна Кремена и Царе- . 
вец бяха създадени трудово-производителни каменоделски отдели към 
кредитно-потребителните кооперации, чиЕ'то общо ръкоЕодство се осъ
ществяваше от Районния коопе г атиЕен съюз - Мездра. С това се 
отне възможността на частните притежатели на кариери и предприе

мачи да ограбват труда на местните каменоделски работници. През ра
ботните сезони на 1945-1946 и отчасти на 1947 г. кариерите от района 
произведоха облицовъчния материал за монументалната сграда на На
родната библиотека „Васил Коларов", която е материален израз на 

·могъществото на новата ни социалистическа култура. 

След Закона за национализацията бе създадено единно държавно 
предприятие "Държавни кариери" към Главната дирекция на трудо
вата повинност, която понастоящем ръководи и планира развитието на 

каменоделската промишленост в цялата страна, като полага грижи и 

за каменоделието във Врачанско. 1 

Новото социалистическо производство, както стана. дума веqе, 
се отличава от капиталистическото. В какво впрочем се състои това 
отличие? 
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Каменният строителен материал като природно богатство не е 
собственост на капиталиста-предприемач, а на социалистическата дър-

1 жава и общество. 
•,;;>; Средствата за произвоцство не са , частно притежание, а обще

ствена собственост. 

Фиr. 6. Държавната кариера в местността Безденик- Царевецко землище ..... ___ ~ 
Производството на скални материали е съсредоточено з най

богатите и доброкачествени скални пластове, като за целта се разра
ботват 2 кариери в землището на село Върбешница - Дедов дол и 
Дръмката; 1 кариера в ~.....9.SЗШ северно от Горна Кре
мена и 1 кариера в местността Б+~ник, Царевецко землище. Ра
ботниците също така са групирани в уедрените кариери, където е въз- . 
можно по-правилно провеждане организацията на труда. 

Създадени са · производствени бригади, при коит0 имаме разде
ление на трудовите процеси - отцепване на камъка, грубо фасони
ране, изработка „на чисто" и почистване на кариерата. 

Производството е подпомогнато от внедряването на компре
сори, които улесняват извънредн6 много „цепенето" на скалната маса, 

дековилен релсов път, вагонетки, товарни камиони, макар че извозва

нето на каменния материал от кариерата на село Царевец все още да 
се извършва с биволски коли. На мястото на множеството частни ка
риери, в които работеха средно от 10-12 души (а понякога и само 
3-4 души), народната власт създаде огромни кариери с нова, социа-
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листическа организация, кариери, в които се формира социалистическо 
отношение към труда и чувство на другарство и отговорност пред 

големия работнически колектив. 
Изменени са и условията, при които работят понастоящем каме

ноделските работници. Трудовият ден е осем часа с продължителна 
обедна почивка, която възвръща силит~ след усилена предобедна ра
бота. И в четирите големи обекта са организирани кухни и столове, 
където работниците получават юобилна и питателна храна. На работ
ниците е подсигурено работно облекло и обувки. Ползуват се с пра
рото на лятна почивка, здравеопазване, пенсии и други, които 

новото, социалистическо законодателство осигурява на всички тру

дещи се. 

Положени са грижи за навременно доставяне в достатъчни коли
чества стомана, от която се приготовляват средствата за произ

водство: ръчни чукове, дараци, бочарди, шила, шкарпели и други. 
За изострянето на последните (или „клепането", както се изразяват 
работниците) са организирани във всяка кариера добре обзаведени ко
вачници. Докато в миналото изострянето на лично притежаваните сред
ства за обработка на каменните блокове бе лична грижа на работника, 
който обикновено губеше неделната си почивка в съвместна работа 
със селския ковач, то днес той е освободен от тази грижа. Необхо
димо е само да направи заявка и предаде своя инструмент в общата 
ковачница. За огромните грижи, които народната власт и Партията по
ложиха и полагат за развитието на каменоделската промишленост във 

Врачанско на нови, социалистически начала, свидетелствува изграде
ната по петгодишния народностопански план модерна каменоделска 

фабрика в град Мездра. Построяването на такава фабрика, в която 
по най-съвършен начин ще се обработва облицовъчният материал, не 
бе възможно преди 9 септември 1944 г. нито в ..,интересите на отдел
ните предприемачи-капиталисти, които и без това богатееха от труда 
на работниците. 

Построяването на каменоделска фабрика в микрорайона на Мез
дра е резултат на грижите на Партията и Правителството за плано
мерното развитие на производителните сили в нашата преустройваща 
се по социалистически родина. Построяването и в непосредствена бли
зост със суровините, т. е. до каменния строителен материал, създава 

предпоставки за по-µационалното им използуване при възможно най
малко изразходване на физически труд и изготвяне на продукция, 
годна веднага да се използува в строителството. С новата камено
делска фабрика се цели и постепенното снижаване себестойността на . 
облицовъчния материал, както и произвеждането на материали за въ
трешното архитектурно оформление на н~вите обществени сгради. В 
нея ще се произвеждат всякакъв вид профилирани каменни изделия, 
суровините за които ще се доставят не само от разглеждания от нас 

каменоделс:~и район, но и от други райони на страната. Тя ще произ-
. вежда в масов мащаб облицовъчни плочи от белия врачански варо
вик и за строителните нужди на нашата северна съседка - Народно
.демократичната република Румъния, която сега е закупчик на големи 
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количества ска.1Jен декоративен материал. По този начин ще се под
сигури работа на много работници за през цялата година и държавата 
ще изнася негрубо фасониран строителен материали, а напълно готова 
продукция, която веднага ще намери място в строителството. С това 
каменодежката фабрика ще осигури на държавата износна стока с 
по-високо качество и по-висока цена, срещу която нашата страна ще 

получи ценни сток~ 

Разрастване, о на каменоделската промишленост през периода 
на социалистическото строителство наложи -подобрение и на тран
спортщпе връзки на каменоделr.ките села с град Мездра - най-близ
кият и най-удобният транспортно-износен пункт. Извозването на ка~ 
менния материал от кариерата на село Горна Кремена се извършва с 
моторни превозни средства. В близко бъдеще ще бъде осигурен ка
мионен превоз на маrериала и от държавните кариери на село Вър
бешница. От значение за каменоделието в село Царевец е и построя
ването на дековилния железен път, който предприятието „Държавни 
кариери" понастоящем осъщестЕява между спирка Ослен Криводол 
и голямата държавна кариера в местността Безденик, Царевецко 
землище. 

1 
Тези нови мероприятия, които народната власт проведе с цел за 

по-нататъшното развитие на каменоделската промишленост във Вра
чанско, са най-ярка проява на сериозни грижи за увеличаване на про
из~:юдството, за снижаване на неговата себестойност, за подсигуря
ване строителен материал на новите социалистически строежи и осъ

ществяването на по-голям износ за чужбина. 
Държавните кариери в селата Върбешница, Горна Кремена и Ца

ревец са преустроени на соuиалистичеС!<И начала. Работниците в тях 
полагат усилия за успешното изпълнение на припадащата им се част 

от петг(!)дишния държавен народностопански план. Те произведоха 
облицовъчния и декоративен материал за монументалния дом на 
БъJirарската Благоева-Димитровска комунистическа партия, за пред
ставителната сграда Дом на БъJIГарския земеделски народен съюз 
и други. Държавните кариери засега изпращат и огромни количества 
грубо фасониран каменен материал за Букурещ, от който ще се по
лучи облицовъчният и профилиран материаJI за партийния полиграфи
чен комплекс „Скънтея" и други обществени сгради. 

Сезонното излизане на каменоделските работници на работа из• 
вън предеJiите на района продължава и понастоящем, но сега то 
е организирано и е под прякото ръководство на сам1пе кариери по 

места. С ускоряване темпа на <tоциаJiистическото строителство през 
последните години силно нарасна и броят на сезонните каменодеJiски 
работници, които работят по облиuовзнетЬ на партийните и културно
обществените домове в столицата и другите селища на страната. :Гях• 
ното число е с 30-400/о по-високо от средногопишния им брой през 
епохата на буржоазно-капиталистическото строи1елство. Внедряването 
на по-голяма ПJiановост и отчасти механизирането на някои производ

ствени процеси в уедрените кариери доведоха, от една страна до уве

личаване на самото производство и, от друга, до освобождаване на 
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по-голям брой квалифицирани работници, които имат възможност да 
оползотворят своята работна сила и по новите строителни обекти. 
Техният по-голям брой обаче не е само резултат на изброените при
чини. Съществено значение тук оказаха и трудовите кооперативни 
земеделски стопанства, които помогнаха на каменоделеца-селянин да 

се освободи от веригите на дребното и еднолично стопанство, което 

Фиг. 7. Вътрешният вид на кариерата )3 местността Безденик Царевецко зем
лише. На преден план грубо фасонираните каменни блокове са изготвени за износ в. 

Румъния · 

винаги го теглеше назад и го правеше · повече селски •стопанин, откол

кото работник-промишленик. Те допринесоха, щото той да вземе по
дейно участие в новото, социалистическо строителство. 

Като резултат на непрестанните грижи на Партията и Правител
ството за благ9устрояването на столицата, както и на трудовите уси
лия на работниците-каменоделци от Врачанско са и новите белокамен
ни фасади на телефонната палата, представител~ата правителствена 
сграда, домът на Българската комунистическа партия, Военно-издател
ският фонд, Земеделският дом · ,,Ал. Стамболийски" и други, които ярко 
се открояват в структурата на преустрояваща се по социалистически 

Софи~ · 
Каменоделският район във Врачанско особено сега Иl'rfa широки 

производствено-икономически връзки. Те са най-подчертани със сто-

10 Известия на Бълг. географско дружество 

' 
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лицата, която поглъща над 80¾ от производството му, а така също 
и _с другите по-големи селища у нас. С други думи икономическите 
връзки на каменоделския район далеч надхвърлят пределите на Вра
чанския икономически район и придобиват общонационално значение. 
Засега разглежданите каменоделски села са единствените доставчици 

' 
Фнг. 8. Народната библиотека .Васил Коларов" - София. Колонадата и облицовката 

на сградата са от бя11 врачански варовик -

на страната, на с9циалистическото строителство на известния със 

своите строителни и декоративни качества бял врачански варовик. 
Чрез своето производство каменоделският район участвува активно и 
в ико1юмическиrе връзки, които нашата страна осъществява с народ

нодемократическа Румъния. 

* 
В изложеното дотук се направи опит да се про~ледят измене

нията, които капиталистическият начин на производство внесе в бита 
и поминъка на селяните от каменоделските села във Врачанско. За 
един кратък период от време значителна част селскостопански работ
ници бяха превърнати в селяни-промишленици, чийто- труд бе най
жестоко експл_оатиран. Капиталистическият начин на производство, при 
който основен стимул е извличане на възможни най-големи печалби, 
показа своята хищническа природа и спрямо географската среда, чиито 
природни блага бяха подложени на най-безразборно ограбване. Голям 
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брой кариери в имотите на местните селсъвети и значителна част 
от тези, които бяха частно притежание, са . задръстени с каменни 
отломъци. Капиталистическият способ на производство унищожи и 
изхвърли на „грамадата" във вид на отломъци и „трески" близо 50¾ 
от годния за строителни декоративни цели каменен материал. 

Народната власт унищожи капиталистическия способ на произ
водство. Чрез редица законодателни мерки тя извзе частните средства 
за производство и ги направи обществена собственост. На трудещите 
се принадлежат и природните богатства. Народната власт сложи край 
както на ~ксплоатацията на каменоделските р~ботници, така и на 
хищническото отношение към кариерния варовик, който представлява 
ценно природно благо от национален мащаб. 

При съвременното развитие на каменоделската промишленост 
. ' господствуват не користните цели на частните лица, а интересите на 

социалистическото общество, на тру деiците се, които чрез използува
нето на природните . блага, чрез активното и организирано преобразя
ване на географската среда превръщат последната постепенно в мате
риална база на своя все по-радостен и. благоденствуващ живот. 

Проблеми пред каменоделската промишленост ,в микрорайо_на 

За по-нататъшнот<f развитие на каменоделската промишленост в 
микрорайона необходимо е осъществяването на още редица важни и 
неотложни задачи, а именно : 1 

1. Провеждане • на цялостно комплексно геолого-петрографско 
проучване и картиране на площите с качествен варовиков материал 

с цел да се определят неговите запаси, въз основа на които да се 

построяват перспективните планове на каменоделсr.:ото производство 

в микрорайона. . 
2. Да се изградят жилищни и работни помещения, складове за 

.храни и инструменти в непосредст!Jена близост с уедрените кариери. 
По такъв начин ще се подсигури работа на каменоделците и за през 
зимата, която засега е все още „мъртъв сезон" за тях. 

3. Внедряване на по-голяма механизация при добиване на камен
ните блокове, като се въведе така нареченият канатен (въжен) способ 
за рязане на скалната маса. Прилагането на този метод е лесно 
осъществимо, като се има предвид простата конструкция · на резачната 
машина, която може да се произведе и, у нас. 

4. Да се внедрят изпитаните в съветската социалистическа прак
тика каменорезачни машини (система Петрик, Столярои и Зилберглит), 
както и употребата на електросвредли. 

5. Снабдяване кариерите с евтина електродвиrателиа сила. 
6. Кариерите да бъдат снабдени с подемни кранове (винчове), 

монтирани на камиони и гъсенични трактори (или подвижни вагонни 
платформи в Царевецката кариера). Чрез тях ще се улесни товаренето 
и разтоварването на каменната маса, както и предпазването от повреда 

на профилираните каменни изделия, а и избягване на нещастни случаи 
(:ЪС самите каменоделски работници. 
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7. Да започне използуването на , оцветения с жълтолимонен и 
червен цвят варовик от местността Торище, хойто е nрек_расен деко
ративен материал за вътрешна облицовка. 

8 . . Да се използуват каменните отпадъци от кариерите на Ца
ревец, които са с хиляди тонове, било катQ баластра или като се по
строи рингова пещ за добиване на вар: Извозването и, както и до
ставянето на въглища, ще се улесни с ~овостроящия се дековилен 

железен цът, а произведеното количество вар ще намери широко 

приложение в социалисщческото строителство. 1 

9. Необходимо е час по-скоро довършването на досега наполовина 
шосирания път Върбешница-Мездра, който в значителна степен ще 
улесни и поевтини превоза на скалните материали от кариерите на 

село Върбешница до град Мездра. 
10. Наложително е · преместването на каменоделския техникум 

от с. Кунино в гр. Мездра, където учениците по каменоделие ще прак
тикуват и машинно профилиране в новопостроената каменоделска 
фабрика. 1 

1 
11. На промишлените изложби, които нашето правителство устройва 

в народнодемократическите Gтрани, да се излагат в павильоните и 

sКаменни изделия от врачански варовик. Това би разширило неговото 
търсене на чуждия пазар. 

12. Да се положат грижи за културно~итовото и политическо 
развитuе на каменоделските работници, като се създадат клубове, 
читални, игрища, дневни детски домове и други. 

Пред каменоделската промишленост от микрорайона на Мездра, 
както и пред всичкй отрасли на нашата икономика са открити неогра

ничени възможности за развитие. За тези възможности полага грижи 
~ародната власт, Партията на Благоев-Димитров, която въодушевява 
работниците към нови трудови успехи. Благодарение- на техния орга- , 
визиран и направляван труд растат белокаменните фасади на монумен
тални сгради - символ на величието и могъществото на разгъналото 

се у нас социалистическо строителство. 

- 1, 



Част трета 

СТОПАНСКОГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

НА КАМЕНОДЕЛСКИТЕ СЕЛА 

В резултат на всеобщото развитие на производителните сили в 
страната се даде тласък и на каменоделската промишленост във Вра
чанско. Тя от · своя страна оказа определено влияние за изменение · 
производствената специализация на селата . Върбешница, Горна Кре
мена и Царевец. От земеделско-животновъдни през епохата на феода
лизма и първото двадесетолетие след Освобождението те се опре
делиха при капитализма като промишлено-каменоделски села. 

През споменатата епоха каменоделството прерасна от допълни
телен в главен поминък на голяма част от бедните и малоимотffи 
селяни. По такъв начин се внесе изменение в структурата на социал
ния и класовия състав, в трудовите навици на населението от раз

глежданите селища. Голям брой дребни селски стопани станаха каме: 
ноделски работници, а част от тях овладяха и майсторството за из
готвяне на каменни изделия. Благодарение на многогодишна произ
водствена практика те натрупаха ценен ·опит и знание. 

При плановото социалистическо строителство каменоделството 
във Върбешница, Горна Кремена и Царевец придобива още по-голямо 
значение. То става ·вече ръководещ поминък за населението от тези 
села. Неговото планомерно и възходящо развитие непрестанно предя• 
вява изисквания за увеличаване броя на работниците в държав
ните кариери. Такива естествено могат да се наберат из средата на _ 
селските стопани от трите селища и от някои съседни села.1 

Всяка обществено-икономическа епоха с присъщите и сnособи 
за производство и класови отношения внасSI нови качествени изме

нения в икономиката и бита на дадено селище. 
П,ри стопанскогеографската характеристика на каменоделските 

села, която правим в тази часr на нашата работа, ние ~е стре-

1 За най-целесъобразнQто разрешаване на проблемата за набиране нови кадри за 
каменоделската промишленост в трите села ние смятаме, че положителна роля ще 

изиграе преместването на каменоделския техникум от село Кунино в град Мездра. 
Такава препоръка ние вече изказахме в за·ключителните редове на общата част от 
работата. 

Тук смятаме за уместно да отбележим, че споменатият каменоделски техникум 
в село Кунино не е оказал досега някакво стимулиращо влияние за развитието на 

. каменоделската промишленост във Врачанско. Тук 99 % от каменоделските кадри. 
са самоуци. Почти никой от работници.те от Върбешница, Горна Кремена или Царевец, 
които са се посветили на каменоделието, нямат съответни теоретични познания. 

При социалистическата обстановка на това състояние трябва да се сложи край. 
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мим да проследим тези изменения. Тежестта при тази характеристика 
пада върху ръководещия поминък - кцменоделството, което, в случая 

обединява група селища, имащи общи икономически белези, а 
така също и върху формирането· на трудово-кооперативните земе
делски стопанства и разпределението на селскостопанското производ

ство. Към съответната селищна характеристика ние препоръчваме и 
осъществяването на редица мероприятия, които ще дов~дат до по-го
лямо обществено-икономическо и културно процъфтяване на всяко едно 
от промишленоакаменоделските села. 

·1. · върбешница 

• 
Върбешница е забележително промишлено-каменоделско село, на 

което жителите се занимават и със земеделие и,животновъдст,во. 

То отстои на 12 км източно от районния окръжен _град Враца и 
7 -км северно от важния микрорайонен център Мездра. През по
следния се изнасят готовите и полуобработени каменни изделия от 
кариерите на селото. 

Село Върбешница е свързано посредством шосеен път с Враца и от
стоящото на 5 км източно от него село Горна Кремена. Пряка шо
сейн•а връзка между селото и град Мездра още няма, макар че тра
сето на подобен път да е отдавна направено и дори - шосирано на 
2-3 км южно от Самото селище. Споменатият път минава покрай 
село Боденец и се използува предимно от пешеходци и коли с лек 
товар. , ' 

Село Върбешница е разположено по най-южните полегати и припечни 
склонове на Веслец при надморска височина 300-350 метра. Горният 
край на 'селото се разполовява от каменистото суходолие Дедов дол. 
Тук върху варовиков терен са се развили най-северните му квартали. 
Като естествено продължение на Дедов дол е вече разширената 
долина на Барата, от двете страни на която се разполагат жилищ
ните квартали от долния край на селото. 

По-голяма част от дворните му места се разпростират ·върху 
песъкливо-глинест терен, докато на север, както се спомена вече, те 

имат · за основа варовикови скали. На границата на двете скални 
породи всред селото блика мощен карстов извор, който до неотдавна 
бе единственият източник за снабдяване на· хората и добитъка с вода. 

Землището на селото е силно-нахълмено. Множество суходолия, 
като Заминец, Дядов дол, Белчов дол, Здравчов дол и още . много ' 
други, са набраздили северните му варовикови предели. Между тех
ните каменни корита се простират плоски вододелни ридове, които . 
са заети от ливади, орници и дъбови храстови г9ри. На много места 
гората е изтребена и обезлесените площи са превърна ти в орна земя, 
чиято почва е п9лложена на постоянно измиване-. Още по на север се 
издигат куполообразните височини Големият връх, Средният връх 
и други, които са част or билото на Веслецкото бърдо. Гледани от 
юг, те имат меки и заоблени форми и са заети 01· горска широко
листна растителност. На север обаче към изворната област на река 
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Скът т~ имат по-стръмни склонове. Тук »Под Веслеца", както го 
наричат жителите на селото, се намират qаст от имотите м:у, заети с 

ниви, лозя и горички. 

· По малката част от землището на селото, която се простира в 
общи линии на юг от шосето Враца-Върбешница - Горна Кремена 
и граниqи със земите на селата Горна и Долна Кремена, е напълно 

Фиг. 
l 

9. Село Върбешница , - общ изгJlед. В дъното ку,юлообразните върхове на 
Веслецкото бърдо 

обезлесена. Тук са местностите Коритище, Барата, Песъко, Рав
нище и други, които се засяват със зърнени храни. Те се считат от 
селяните за най-плодородните земи в цялото землище. Тук са образу
вани и първите блокове на ТКЗС. 

· Варовиковите скали, които изграждат по-голям дял от земли
щето на селото, както и запазената на места по-едра горска расти

те.7_1ност се използуват от селяните за добиване на строителен материал. 
Последния те използуват умело за жилищни и \елскостопански 
строежи. 

Името Върбешница произхожда от върбовите дървета около 
карстовия извор всред ' селото, където преди 150...-1160 години по 
време на кърджалийските набеги се заселва днешното село. Вър
бешница обаче има по-стар поселищен живот. Преди да възникне на 
сегашното си място, селото е било на около 0,5 км западно, където и 
днес личат следите от землянките - тогавашните ж~лищни помещения. 
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Тази местност и сега се именува Селището. Кога обаче въз• 
никва тук селище, това е трудно да се определи, тъй като · липсват 
каквито и да било достоверни данни. 

В. Миков1 твърди, че през днешното , село Върбешница, както 
и през отстоящите на изток села Горна Кремена, Кален, Горна Бешо
вица, Камено поле и т. н., е минаt3ал важен път. Последният бил 
особено оживен през първите два-три века на турското феодално гос
подство и е свързвал Враца с Плевен. 

Към 1860 г. Върбешница е наброявала около 60 къщи (8-153, 156). 
Все по това време по нареждане на турската администраuия в 

селото били настанени около 30 - 40 черкезки домакинства, на 
които местните жители били задължени да направят жилищни поме
щения. Това черкезко селище е просъществувало до Освободител• 
ната руско-турска война от 1877-1878 г., когато черкезите се изселили 
заедно с отстъпващите турци. Мястото, където са били настанени 
черкезите, се намира непосредствено на юг от_ сегашното село и 

запазва името си Черкезкото. 

Преди Освобождението в югозападните делове на землището на 
селото е имало турски имоти. Такива са били Мехмедов дол, Сю
леймановото (на границата с Крапешките земи) и Беговото с воде
ница в дола на .югозапад от селото. В западната част на последното 
е имало и голям турски имот, известен като Турската градина. 
Той е бил притежание на хаджи Бег Лазов, който заедно със семей
ството си е живял във Враца, откъдето идвал Qтвреме-навреме да 
навестява своите ратаи, кои_то работели земите му. Последните, на 
брой 5-6 души, той наемал из средата на бедните жители на Вър
бешница. 

. В епохата на турския феодализъм главен поминък на жителите 
or разглеждщюто селище_ е било земеделието и животновъ·дството. Те 
са имали доста екстензивен характер. Производството на зърнени храни 
едва задоволявало нуждите на селяните. Те се хранели повече с царе
вица и само в "добри дни" си месили „ чист хляб" (разбирай пшени
ничен хляб - б. м.), тъй като житото било продавано в Орехово. 
С получените суми купували необходимите стоки за домакинството, 
като сол, газ, катран, памук и др. Отглежданият добитък, най-вече 
овце и кози. се закупувал пък през пролетта или в ранна есен от 

врачански търговии. Последните приготовлявали пастърма и лой и 
заедно с добитите кожи ги изнасяли на цариградския ~ или европей
ски пазар. 

За екстензивния характер на земеделието говори и обстоятел
ството, че една част от нивите са били оставяни на угар, а други, 
като тези в местността Орничака, непосредствено на югозапад от 
селото, са изоставени въобще поради „неплодородие". Таr<ава участ 
имат и много от нивите, създадени по варовиковите площи чрез опу

стошаване на горите. 

1 Устно съобщение. 



Стопанскоrеоrрафски условия във Врачанско 153 

При съществуващата тогава обществено-икономическа система 
не е било мислимо осъществяването на каквито и да било мероприя
тия по опазване плодородието на почвата или запазването на гори

'Те от опустошаване. 

През първите едно-две десетилетия на капиталистическата епоха · 
.характерът на основния поминък на жителите на Върбешница пре
търпява известни изменения. Последните се отнасят не толкова до 
земеделието, колкото . до жив<'>тновъдството, което бележи упадък 
поради замиране на пазара за кожи, пастърма и лой, както· и поради 
упадъка на занаятчийското кожухарство в резултат на новото раз
.витие на производителните сили в страната. 

В края на миналия век като продукт на капиталистическата ико
номика във Върбешница се поставя начало на един · нов поминък, а 
:именно- каменоделството. 

Както вече е известно от първата част на нашата работа, в 
rселото се настанява малка емигрантска колония от италиански каме

нари и каменоделци. Те н_аемат от местни селяни кариерни у9астъци, 
главно в местно~тта Дедов дол, и започват да добиват вapOB!iiKOB 
строителен материал. Първоначално материалът се превозвал до Мездра, 
където индустриалецът 'Тодор Балабанов строи спиртна фабрика, а 
така също и до Враца. В началото на нашето столетие се предприема 
изграждането на артилерийските казарми във Враца, Средното класно 
училище (бившата мъжка гимназия) и други ·постройки, чиито сгради 
и дворни огради са изцяло от белия върбешки варовик . 

Постепенното развитие на каменоделството във Върбешница става 
<1тначало допълнителен, а по-късно и главен поминък на част от жите

лите му. Освен като общи работ,ници при италианската каменоделска 
група, която по професионални съображения отначало не е съдейству
вала на местните наемни работници да се научат на каменоделие, част 
от селяните започнали да се занимават с кираджийство. Чрез извозва-, 
нето на каменните· изделия до Мездра и Враца те припечелвали по 
9-10 гроша на кирия, а впоследствиЕ> и неколкократно повече. 

Каменоделците-италианци въи Върбешница и Горна Кремена (там 
,също се настанява една по-малочислена група) за разлика от македон
-ските каменоделци в Царевец изготвяли и каменните изделия "на чисто". 
На всеки опит от страна на местните работници да ' усвоят каменоде
лието в такава степен, че и те да изработват профили както италиан
ците, последните гледа,1и доста враждебно. Впоследствие обачече 
започнали да предават своя опит и във връзка с това каменоделците 

,от Върбешница много по-рано от тези в Горна Кремена и Царевец се 
.прославят като добри майстори при обработката на белия . варовик. 
· Още преди Първата световна война част от италианците напускат 
.селото, а други, които си създават семейства, остават тук на постоянно 
местожителство. 

През. годините между двете големи войни при разширения капи
-талистически начин на производство каменоделството във Върбешница 
придобива още по-типични за епохата форми. Всеки по-напреднал в 
занаята работник, който същевременно е и селски стопанин, се старае 



154 М. Мичев 

да добие званието „майстор-каменоделец", което му дава право сам да 
разработва кариера и наема работниди. По такъв начин броят на нае
мате.)Iите или собственици на кариери в селото преди 9 септември 
1944 r. е почти равен на този от останалите две каменоделски села 
заедно. 

Тук 'ние употребяваме термина „наемател", тъй като това е твърде 
типично за каменоделството в селото. С изключение само на най
големия „ка:меноделец"-предприемач и работодател Георги Антонов 
всички останали предприемачи-каменоделци не разполагали със соб
ствени кариерни периметри. Такива те наемали от заможната едрозе
мевладелска фамилия Димовци, която владеела местността Дедов. 
дол. Последната във връзка с разработван ето на кариерите придобива 
и името Димовското. Тук ежегодно или на три-четири години според уго-• 
ворката между наемателя-каменоделец и собственика на Димовското1 

последният продавал по 4-5 метра в ширина от фронта на кариерния 
варовик. По такъв начин на едно разстояние от 100-200 метра рабо
тели в някои години по 30-40 I{ариери, в които чорбаджията-нае
м:ат~л добивал ,и обработвап камъка с помощта на 2-3-ма или повече 
наемни работници-каменоделци. За използуване на кариерата всеки 
наемател зап,пащал на собстненика на кариерния участък средно за 
година по 150-200 лева. По такъв начин собственикът натрупвал 
големи нетрудови доходи, които бързо прахосвал. 

Системата на верижната експлоатация, а именно: отдаване под 
наем на кариери, използуване на труда на работниците от наемателя
каменоделец не завършвал'а с това. Наемателите-каменоделци били в 
постоянна икономическа зависимост и от споменатия единствен соб
ственик на частна кариера. Натрупвайки капитали чрез формен грабеж 
и безогледна експлоатация на работниците-~аменоделци, на които вин_аги 
,,щедро" раздавал „заеми", той имал възможност да участвува в тър
гове и да наема „по-големи работи" (разбирай изготвянето на камен
ните изделия за големи сгради - б. м.). Наетата „каменна работа• 
той разпределял между по-дребните майстори-каменоделци, които 
пък от своя страна купували кариера и вземали при себе си наемна 
работна ръка. Голяма част от онова, което обикновените работници. 
припечелвали, пък хлътвало в бездънните джобове на селските 
кръчмари, които винаги били в „услуга" на самите каменоделци. 

9 септември 1944 r. и Законът за национализацията от 23 декем
ври 1947 r. сложиха край на тази верижна експлоататорска система 
при каменоделството в с. Върбешница, която се зароди и просъще
ствува през епохата на капитализма. 

Още в самото начало след установяването на народната власт към 
всестранната кооперащш в селото се учредява кооперативен камено

делски отдел. Негови основатели стават няко~ко работници-камено
делци с буден обществено-политически усет. Броят на кооперираните 
работници-каменоделци достига пре~ 1945 r. до 70 души, но пос-:-оян
но разколебавани от бившите , работодатели те постепенно напускат-

1 Такъв бил Йордан Дичов от рода Димовци. 
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кооперативния колектив, _ който до национализацията на кариерите про-
съществува само със своите „учредители". . 

Сега всички работници-каменоделци са обединени в един общ 
производствен колектив и изпiлняват производствените планове на дър
жавнот(J промишлено-каменоделско предприятие „Държавни кариери". 

През епохата на социалистическото строителство се ликвидира 
със стихийното и безпланово отиване на работа извън селото. Каме
ноделският гурбетчилък е организирано явление и „Държавни кариери" 
шшнират придвижването на работниците към строителните обекти, 

- които имат нужда от такава. В землището на Върбешница на 1-2 км 
северно от него понастоящем се работи в две държавни кариери в 
местностите Дядов дол и Дръмката, като кариерният варовик в 
Дядов дол се използува в 3-4 участъка. 

Третирането на в-;ьпроса за развитието на каменоделството във 
Върбешница преди разглеждане на въпроса за жителите му, които 
са и основна производителна сила, както и въпроса за земеде

лието и животновъдството, се върщи по следните съображения. Първо, 
каменоделството е ръководещ отрасъл в икономика'та ,на селото, тъй 

като неговата продукция по стойност е по-висока от тази на селското 
стопанство изобщо и, второ - че то оказва известно влияние върху 
задържан.tто на жителите в селото, т. е. тук изселничеството не се 

проявява в такива размери в каквито го наблюдаваме прй другите две 
каменоделски села - Горна Кремена и Царевец. 

Икономическите условия, при които живееха жителите на селото 
преди 9 септември 1944 г. и които се обуславяха от капиталисти
ческия начин н_а производство, намират дълбоко отраж~ние в движе
нието на жителите му, което се вижда от приведената таблица. 

Таблица 

за динамика на населението на с. Върбешница 

Увеличение ил-и намаление 

Година Брой на на населението 

на преброя- населеа 

1 
1 ването нието 

през периода абсолютен 

1 
в ¾ 

прираст 

' 
1880 888 1880 - 1887 5 0,56 
1887 893 1887 - 1892 156 14,47 
1892 1049 1892 - 1900 25 2,38 
1900 1074 1900 - 1905 136 12,66 
1905 1210 1905 - ]910 219 18,10 
1910 1429 1910 - 1920 - 16 -1,12 
1920 1413 1920 - 1926 146

6 
10,33 

1926 1559 1926 - 1934 126 8,08 
1934 1685 1934 - 1946 1 -187 1-11,09 1946 1498 1880 - 1946 610 1 69,83 

1 Данните за динамиката на насе.~ението на селата Върбешница; Горна Кремена 
и Царевец са взети от изданияrа на Главната дирекция на статистиката, в които са 
публикувани резултатите от съответните преброявания. 

'\ 
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За периода 1880- 1946 г. броят на жителите на Върбешница 
нараства от 888 на 1498 души. С други думи за 66 години действи
'l'елният прираст е 61 О души (69,83¾) или средно 9-1 О души за година. 

От, проведената на място анкета установяваме, че в селото днес· живеят след
ните по-големи родове: Еринкинци - 28 къщи, Димовци - 12 къщи, Динковци -
11 ю,щи, Калцунете - 14 къщи, Драгановци - 11 къщи, Мзрчовцh- 8 къщи, Гаджа
лете - 5 къщи, Беровци - 13 къщи, Минчовци - 4 къщи, Веланците - 5 къщи, 
Лъжовци - 12 къщи, Василовци - 4 къщи, Цоловци - 5 къщи, Цековци - 4 къщи, 
Коловци - ,8 къщи, Аджиите - 6 къщи, Маджарите - 2 къщи, Коновци - 4 къщи, 
Тараланете -- 5 къщи, Горановци - 4 къщи, Шvньовuи - 7 къщи, Ешеците -
З къщи, Крусаците - Б къщи, Илковци - 3 къщи, Лалинци - 4 къщи, Найденовци -
8 къщи, Коловuи --:--- 6 къщи, Стаменовuи - 4 къщи ц други. 

Село Върбешница, както се спомена, не е излъчило много изселници. Все 
пак по-значителни изселвания са станали след Освобожцението, и то през периода 
1880-1900 г., когато някои домакинства напускат селото и отиват из Ореховско и 
Белослатинскf' за . по-добра земя. През споменатия период се · заселват в село Брегаре 
б къщи, в с. Ботево - 5 къщи, в село Търнавз - 3 къщи, в с. Попица -
4 къщи и т. н. 

В таблицата за динамиката на населени~то от ,селото -съществува 
едно положение, което поставя въпроса, на ка~_<Во се дължи намале

нието на техния брой от 1685 души през 1934 г. на 1498 души в 
1946 г., резултат на което абсолютният прираст от 187 души е 
отрицателен знак. ~ 

Тук трябва да споменем, че през експлоататорската епоха преди 
9 септември 1944 г. става известно разместван~ на населението от 
Върбешница, но вътре в границите на неговото землище. Поради голяма 
отдалеченост на имотите в „Под Веслеца" някои от селските стопани 
първоначално живеели само през лятото там, а впоследствие се уста

новяват на постоянно местожителство. По такъв начин в „Под Вес
леца" постепенно се формирало колибарско селище Върбешки Вее- ' 
лец, чиито жители до 1945 г. са и такива на Върбешница. През 
споменатата година се обявява като новообразувано село Веслец\ 
което обединява махалите Мраморенски Веслец и Върбешки Веслец. 

С други думй силното спадане на прираста на селото през 
1946 г. се дължи главно на това, че в общия брой на жителите му 

,не влизат тези от Върбешки Веслец, които през 1946 г. се броят 
вече като жители на споменатото ·село Веслец. 

До 9 септември 1944 г. имаме и изселване на 3 къщи в 
Мездра и 2 къщи във Враца, които отиват там главно като занаят.чии 
и служащи. 

Изселвания след 9 септември 1944 · г. почти няма. Причината 
за това е ' преди всичко в подсигуряване на работниците-каменоделци 
от страна на народната власт с постоянна и високоплатена работа, а 
така също и в преустройството на селското стопанство на социали
стически основи. · 

Преди да говорим за ТКЗС, смятаме за необходимо да хвърлим 
поглед върху имотното притежание на земеделските собственици от 

1 В административно оrнош~ние с . Веслец спада към Градск>1я съвет на депу
татите на трудещите се във Враца. 
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Върбешница, което ще ни даде представа за силно назрялата имотна 
диференциация и пролетаризация на селяните в навечерието на 9 сеп
тември 1944 г. · 

Характерът на тази диференциация и пролетаризация естествено 
се определи от съществуващите производствени отношения в епохата 

на капитализма, както и от съпътствуващите ги и узаконени от буржоаз
ното право - продажба и покупка на имоти, раздробяване на наслеk 
ствените имоти, даване на зестра и т. н. 

За одребняването и обедняването на земеделските стопани-соб
ственици от Върбешница ние привеждаме следните данни. Те красно
речиво илюстрират в какво бедствено положение са се намирали 
бедните и безимотни селски домакинства с притежание на земя до 
20 декара. 

Таблица 

за броя и имотното разслоение на земеделските стопани-собстве
ници от с. В ъ р бе ш ни ц а (в абсолютни числа и проценти) 

Притежание в декари 

1 · Всичко 
до 5 

1 
6-20 

1 
21-50 1 51- 100 

1 
НЗI( 100 

54 
1 

142 
1 

209 
1 

74 
1 

3 
1 

482 
11,2 29,5 43,4 15,3 0,6 100,0 

От общия брой на селскостопанските собственици 196 или 40,7°/() 
са със земя до 5 и от 6 до 20 декара. Смело може да · се каже, че 
това бе най-пролетаризираната група селски стопани, следвана от гру
пата с имоти от 21 до 50 декара. Последната, макар и по-добре 
поставена в имотно отношение спрямо първата, като се вземе под 

вни:мание силното разпарцелиране на обработваемата земя, хищниче
ското и използуване, екстензивният характер на упражняваното земе
делие, също така може да бъде причислена към групата на безимотните 
и малоимотните. И в резултат на всичко това се получава следната 
картина, а именно 405 стопани или 84, 1 ¾ от селските стопани са 
безимотни, а и малоимотни 7 4, души или 15,3¾ спадат к-ьм групата 
средни и 3-ма селски стопани или 0,6¾ представляват в известен 
смисъл кулашки елементи. 

С други думи над 4/ 5 от местните селски стопани и членовете 
на техните семейства не можеха да се прехранят до нова реколта 
със собствено зърно, а това ги принуждаваше да търсят работа извън 
селското стопанство, каквато те наистина намират като каменоделци 

в местните кариери. И никак не е чудно, че 87,9¾ от общи-я брой на 
каменоделците в селото са именно с такова имотно състояние1 и че· 

1 Виж ·данните за имотното рцзслоение на занимаващите се с каменоделие,_ 
стр. · 37, Тук трябва да отбележим, че селските стопани във Върбешница, Горна Кре
мена и Царевец не притежаваха много качествена и плодородна :sемя, която да им 

гарантира високи добиви (средно от 80 до 100 кz зърно от декар). В предсоциали
стическия период не бяха вложени абсолютно никакви средства за подобрение и пови
шаване годишния урожай от единица площ. Между 60 и 70 % от селсюА-е стопани 
в споменаваните села имат от 1 до 2 декара лозя, чиито плодове се използуват за 
лични нужди. 
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техаият брой е най-голям (абсолютно и в проценти) в сращ1ение с числото 
на работниците-каменоделци от останалите две каменоделски села. 

Освен промишлено-каменоделско ние определихме Върбешница 
още в самото начало и като земеделско-животновъдно селище. Послед
ното има значително землище, по-гош,ма част от което, а именно 

9476 декара (или 55,2¾) се заема от зърнени храни, ливади и трайни 
насаждения и 77Щ декара (или 44,80/о) са необработваеми, но все пак 
стопански използуваеми земи. 

Данните от rук приложената таблица ни дават реална представа 
за структурата на селскостопанските култури. · 

Таблица 

за разпределение на земята, заета от селскостопаш:ки култури 

(в абсолютни числа и проценти) 

д е к а р и Всичко 
обработ-

ниви ливади лозя \ зеленч. 1 овощни j 
други 

ваема земя 

градини градини в дка 

6792 2275 ;:;57 
1 

35 
1 

10 l 9476 
71,9 24,0 3,7 0,4 0,0 100,0 

( 

От тях най-го.'lяма площ заемат зърнените храни - 6792 декара 
(71,9°/п , следвани от естествените ливади - 2275 декара (24,0¾), и 
съвсем малко са площите, заети с по-интензивни култури: лозя, овощни 

и зеленчукови . градини. · 
Такава структура на разпределение 1Ja селскостопанските култури 

говори за голямата екстензивност на един ot важните поминъци на 
местното население до образуването на ТКЗС през 1950 годющ. 

Следните данни ни запознават със структурата пък на земите, 
заети с пасища, гори, мери и други. 

пасища 

3323 
43,1 

Таблица 

·за разпределение на необработваемите земи 
(в абсолютни числа и проценти) 

д е к а 1> и 

1 

Всичко 

1 1 

j пустеещи j необработ-
мери гори 

земи 
други вземи земи 

1 

-
1 

4358 
1 

20 
1 

-
1 

7701 
- 56,6 0,3 - 100,0 

Последните, както се отбелязва, заемат 44,8¾ от общо владяната 
от селото площ. От тях най-голямото пространство заемат горите 
(24,.2¾ от цялото землищr), които в по-голямата си част са храстови 
и се използуват предимно за насичане шума (разбирай листен фураж) 
за овцете и j<ОЗ.ите и· дърва за топливо. 

Данните за структурата на животновъдството в селото отразяват 
също така неговата екстензивност и раздробеност, а това показва, че 
на отглеждането на добитък местните селяни са гледали като на 
третостепенен поминък. 
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Таблица 

за едрия и дребен добитък в село ВърбешRица 

Вид и брой на животните 

коне rовода биволи I овце кози свине 
Всичко 

5 295 1 280 j 1953 1 303 206 3096 

Със създаването на животновъдна ферма при ТКЗС за отглеж
дане на едър добитък, овце, свине и птици животновъдството в селот() 
ще отбележи нови успехи, каqествено различни от досегашните. . 

През лятото на 1950 г. във Върбешница се поставиха основите 
на ТКЗС, през което се тръгна по пътя на социалистическото ~преу
стройст1ю на дребното и екстензивно селско стопанство. За кратък 
период по-голяма част от обработваемите' земи бяха включени в 
границите на просторните кооперативни блокове, по които за пръв 
път през 1951 r. започна да се внедрява новият механизиран начин 
за обработка на земята. 

Таблица 

за обработваемите земи на селото и на ТКЗС и процентното 
участие на селските стопани в ТКЗС1 

Обработваема земя в де1<арн о/о на ,. ¾ на 
земята в 

работната 

на селището на ТКЗС ткзс 
ръка 

в ткзс 

9476 7816 82 
1 

78,70 

За успехите на ТКЗС във Върбешница говорят и следните данни
Те показват, че от всички обработваеми земи 82¾ са обединени в 
земите на кооператива, а това значи, че социалистичес1шят сектор в 

областта на селското стопанство далече е изоставил частния. Това 
значи още, че от стотиците дребни и еднолични селски стопанства се 
създава едно ново, от социалистически тип трудово-кооперативно земе

делско стопанство, чиято жизнеспособност с всяка измината година 

все повече и повече укрепва. Това от друга страна пък нагледно rубеждава 
селяните от Върбешница в могъществото на колективния труд и пре
димствата на новия начин на стопанисване на земята. 

За заетата раб.отна ръка в селското стопанство привеждаме след
ните данни: 

Таблица 

за разпределение броя на работната ръка в ТКЗС и 
частните стопанства. в село Върбешница 

Селски стопани на работа в 
¾ на работната 

ткзс 1 частни о ръка в 

1 

стопанства 
:,: 
:, 

1 1 
-- ,: 

1 
мъже жени мъже жени ~ ткзс 

частни 

1 1 стопанства 

116 278 52 55 501 78,7 21,3 

1 Данните се отнасят за месец юни 1951 г . 

• 
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От таблицата се вижда, че по-голяма част (78,7%) от активната 
работна ръка на селото също така влага своя труд за преуспяването 
на ТКЗС. 

В блоковете на ТКЗС преобладават зърнените храни (69,9%). 
Около една четвърт от тях са заети с естествени ливади. Съвсем 
малко са площите, заети с технически и фуражни култури (гледай 
приложената таблица), а тяхното увеличение е наложително с оглед 
задоволяване на страната и местното население с растителни масла, 

както и създаване на по-широка фуражна кръмна база на кооперативното 
животновъдство. 

Таблица 

за разпределение на площите, заети със селскостопански 

култури в блоковете на ТКЗС в село Върбешница1 

1 № 1 
Видове селскостонански култури (зърне11и, ----------! 

1 

Заета 11лощ 8 

технически, фуражни и др.) 1 

1 

---------

1 1 Зърнени култури 

i 
пшеница 
ръж . 
ечемик 

овес .. 
царевица 

{ памук . 
21 Технически култури тютюн . 

други .. 

3 Зеленчуци (домати, пипер и дР.) 
4 Бостани (дини, пъпеши и др.) 
5 Фуражни треви . . . . .. 
6 Естествени ливади ....• . 

--
Всичко .• 

1 

1 

декари ¾ 

3060 
100 
50 

200 
2068 

30 
60 
-
35 
65 

176 
1972 

7816 

r 

39,1 
1,3 
0,6 
2,5 

26,4 

0,4 
0,8 
-
0,5 
0,9 · 
2,3 

25,2 

100,0 
1 

1, 1 В ТКЗС е необходимо да се създадат площ~ с трайни насаж-
дения - лозя, овощни и черничеви градини, каквито засега напълно 

липсват, а има условия за това. Чрез тях ще се увеличават ежегодно 
доходите на кооператорите. 

Активното население от селото днес дейно участвува в изпъл
нение на петгодишния държавен народностопански план като работници
каменоделци, селскостопански работници, служащи и. други. 

Какво участие вземат жителите на Върбешница в производството 
личи от следните цифрови данни.2 

1 Данните са за 1951 r. 
2 Те се отнасят за последните месеци от 1951 r. 

11 Известия на Бълr. географско дружес;во 

_._ 
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Продукт на съзнателното им отношение към труда е непрестан
ното нарастване на тяхното благосъстояние, което добива материален 
израз в десетките нови жилищни сгради, изградени през годините на 

народната власт. 

По употреба на белия варовик като строителен материал Върбеш
ница държи първо място . между разглежданите три каменоделски села. 

В селото няма къща, плевня, хамбар или друга стопанска сграда, 
строена през последните 10-20 r., при която да не е използуван 
варовикът като градивен материал. 

Той е широко използуван при изграждането на училищната сграда, 
която е богато декорирана с каменни портали, рамки, корнизи и други. 

Особено старание са вложили и влагат местните каменоделци 
при изготвяне на каменните изделия за своите лични жилищни. сгради. 

Всяка една е украсена с каменни 1<олони, стъпала и различно профи
лирани рамки -около прозорците. Други са обградили дворовете си 

. откъм улицата с хубави белокаменни зидове, като обикновено от двете 
страни на вратника са издигнали високи колони. Последните завършват 
с различни каменни украшения. Пред къщите на мнозина каменоделци 
и най-вече на тези покрай шосето може да се видят поставени бор
дюри и тротоари от бели варовикови плочи. 

Таблица 

за професионалния състав на- жителите от с. Върбешница 

Заети в производството, като 

Работници-каменоделци . . 
Транспортни работници . 
Заводски р~ботници . . . . 
Селскостопански работници 
Служащи 
Други .•. , ... .. . . 

l{ъде 

Върбешница 
Мездра и др. 
Мездра 
В1,рбешн11ца 
Върбешница 

\ и другаде 

Всичко . 

1 Всичко! 
182 
10 
12 

501 
27 

20 
752 

При народната власт ежегодно се променя обликът на селото. 
В резултат на грижите на Партията и Правителството за подобрение 
бита на трудещите се е и електрифицирането, и водоснабдяването 
на селото. 

Жителите на селото, калени в борбата против фашизма1 и уве
рени в успеха на кооперативното социалистическо стопанство, за кратко 

време изградиха три обора от общите строежи на селскостопанския 
двор на ТКЗС. Ч19ез неговото изграждане и чрез групирането на едно
личните имоти в просторни кооперативни блокове се изменя не само 
об,11ик1>т па селото, но и неговото землище. 
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До 9 септември 1944 г. Върбешница имаше икономически 
връзки с Мездра, София, Враца и селата на север от Веслец, на които 
доставяше главно варовиков декоративен материал. Чрез Мездра варо
виков материал се изпращаше и за Румъния. Сега тези връзки са още 
по-крепки и по-живи, тъй като на каменоделците от селото се поставят 
за изпълнение важни стопански задачи при изпълнение на петгодишния 

план и осъществяването на социалистическото строителство. 

Фиr. 10. Центърът на село Върбешница. Сградите са украсени с каменни из11:е11ия. 
Централната сграда е дом на местния народен съвет на депутатите на Т>рудещите се 

За по-нататъшното икономическо и културно преуспяване на жите
лите от селото наред с досега набелязаните мероприятия необходимо 
е да се мобилизират усилията им: за разрешаване на още редица 
проблеми, като възстановяване на унищожените горски площи, залеся
ване на окарстените площи на север от селото, както и местността 

Орничака, да се изгради водоем при сливката на Ре{{ата от селото 
и Мехмедов дол, чиито води да се използуват за напояване на 
площта между шосето за Мездра и местността Ракошник (долно
кременски имот), годна за овощна и зеленчукова градина, да се построи 

1 От 1941 r. до 9 септември 1944 r. с. Върбешница даде 30 политзатворници, 
9 души ятаци и 3-ма концлагеристи. В Отечествената война 1944-1945 r. от селото, 
участвуваха 29 души. 
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кооперативен дом и комбинат и се пристъпи към радиофицирането 
на селото. 

С осъществяването на тези мероприятия ще се постави началото 
на планомерното изменение земеоблика на селското селище, а чрез 
това ще се подсигурят по-високи доt5иви. Тру доденът в кооператива 
ще бъде по-богато платен, а с това и животът на жителите _ от Вър
бешница ще стане по-заможен. 

2. Горна Кремена 

Горна Кремена е промишлено-каменоделско и земеделско-жи
вотновъдно село. 

То отстои на 7 км североизточно от важния промишлено-тран
спортен център град Мездра и на 17 км източно от град Враца. 

Селото е свързано със споменатиrе градски селища чрез удобни 
шосейни пътища, които на Сi"вероизток и на севбр продължават към 
съседните му села Кален и Тишевица. Землището на селото граничи 
освен с имот~те на споменатите селища още и с Върбешкото - на 
запад, с Долнокременското - на IQr, и с. Царевец - на изток -(виж 
приложените скици). · 

Село Горна Кремена е разположено в плитко коритообразно до
линно разширение в южните поли на Веслецкото бърдо. От селото 
непосредствено на север се простира обширен варов~ков терен. Силно 
бкарстените му участъци поради липса на каквато и да е естествена 
растителна покривка на места имат неприветлив и пустинен вид. 

Варовиковите площи са набраздени от множество суходолия; 
чиито сравнително плоски дъна са заети от ливад!i, а полегатите им 

брегове - със широколистна нискостеблена горска растителност. 
През землището на селото в южна посока протича Кременската 

река, ко~то местното население назовава накъсо с името Реката. В 
горното си пор~чие тя тече из немного дълбоко каменисто корито, 
но на 1-2 км от селото на север се задълбава между варовиковите 
скали и образува дълбок и мъчно проходим каньон. През летните 
сушави •есеци реката почти пресъхва. Тя напуска варовиковия терен 
в горния край на селото. Тук водите и се увеличават от тези на 
мощния карстов извор и текат на юг към поречието на река Искър. 
Южните дялове 01' землището на селото са изградени от песъкливо, 
глинести скали, припокрити от жълтокафяви почви. Тук са обрабоr• 
вае ми те земи на селото, които заемат една широка непрекъсната ивица 

с посока изток-запад. Останалите обработваеми плещи са тук-таме из 
варовиковия терен, а част от тях се намират и "Под Веслеца" (раз
бирай на север от главното му било). 

Билните части от Веслецкото бърдо, които влизат в границите 
на горнокременските имоти, са покрити с широколистна гора, а на 

места и с ливади. 

Землището на селото изобилствува с варовиков и пясъчнш<ов 
строителен материал. Най-ценен в това отношение е белият декора
тивец :варови~, който се намира в голямо изобилие в Реката, 



tопанскоrеоrрафски ус~овия във Врачанско 165 

Осеня, Маньовските плочи и другаде. Последният, както и дър
веният материал се използуват от местните жители в жилищното и 

селскостопанско строителство. 

Името на село Горна Кремена е най-тясно свързано . с начина, 
по който се създава самото селище. Последното възниква през епо
хата на турския феодализъм, и то по всяка вероятност през втората 
половина на 17-то столетие. 

Фиr. 11. Работният • харман" на кариерата в местностт:~ Осеня - Горнокраменско 
землище. На преден план варовикови блокове, приготвени за износ в Румъния. 
В дъното ковачницата и столовата, които са изградени при народната власт 

Спор_!~ B.~~....(1i)._ името Кремена, както... и това на"'съ
седното село Кален са имена на 6:ьлгарск!!-,Ша... в Пиj)Щ!СКа Мак.е.:,_ 
до~А- разположени между грацовете Гоце Делчев и Банско. Те са _ 
съществували тук докъм 1657 г., когато в резултат на ,масовите 
помохамеданчвания на християнското население много от жителите им 

напускат своите селища и търсят нови места за поселване. Именно та
кива изселници от селищата на Кремена и Кален „са се изселили във 
Врачанско и са основали селата Горна и Долна Кремена и Кален" 1 . 

.. 
1 Непра~;доподобно е твърдението на местните жители, че името на селото про

излиза от много крем1~ци в землището му или от преданието за мома Кремена • 
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Горна Кремена възниква най-първо като селище в местността 
Селището по поречието на Реката на около 2-3 км северно от 
днешното му местоположение. 

Приемайки за достоверно твърдението на В. Миков за произ
хода на името на селото, то времеобразуването му е станало не по
рано от 270-280 години. Тази относително продължителна възраст 
на селото се потвърждава и от наличността на много стари родове, 

които се знаят за староседелци. 

По кое време - и кои са причините, които принуждават жителите 
на Горна Кремена да напуснат Селището и се заселят на днешното 
място, това е трудно да се установи. В случая могат да се_ правят 
само предположения, а именно, че селището се е изместило по на юг 

заради водите на изобилния карстов извор или че е принудено да 
стори това, за да бъде по-близо до съществуващия турски чифлик, 
където по всяка вероятност част от жителите му са намирали пре

храна като наемни работници. 
Турски чифликчийски имоти е имало на юг и на запад от самото 

село в местността Заминец. През тях са протичали изобилните и 
бистри води на горнокременския и заминецкия карстов извор, които 
били използувани от турците като двигателна сил_а за водениците им. 
След Освобождението горнокременските родове Гарвановци и Гер
човци купуват турските земи и водениците „под селото", а Лишковци 
и Кръньовци - тези з Заминец. 

През епохата на турското владичество основен поминък на ме
стните жители е било земеделието и животновъдството, които имали 
екстензивен характер. Полученото пшенично зърно като по-ценно било 
продавано, а жителите на селото се хранели с хляб, приготвен от 
царевица. Отглежданият добитък бил купуван от врачанските тър
говци на много ниска цена, а това довеждало до влошаване иконо

номическите условия, при които живеели местните селяни. 

През пър1ште години след Освобождението основният поминък 
на селото все още запазва предишния си характер. Но с развитието 
на капитализма в страната се засилват и икономическите връзки между 

отделните стопански центрове и райони. Тези връзки създават условия 
за развитието на кираджийството, в което вземат участие и селяните 
от Горна Кремена. 

Като допълнителен поминък 1шраджийството се запазва докъм 
1912-1913 г., когато започва да работи железопътният клон Мездра 
с посока Лом. 

За развитието на кираджийството тук е от значение и обстоя
телството, че през землището на село Горна Кремена и прохода Кли
сурата - най-удобното място за преминаване на Веслецкото бърдо, 
в миналото е минавал важен път.1 Последният свързвал пристанището 

--1 Какво значение са отдавали турците на пътя през Клисурата свидетелствува 
обстоятелството, че тук те имали специална караулна служба за охрана на прохода и 
всеки минаващ кираджия е заплащал определена сума ,проходно право". След Освобож
дението тук изниква Кремtнското хапче, което обслужва 110 кираджиите и пешеход
ците. То преустановява работата си към 1913 г. За замирането и изоставянето на този 
път от значение е прокарването на жп. линия Мездра - "Брусарцм - Видин през 
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на Орехово с Ботевград и София. С появата обаче на железните пъ
тища и развитието на автомобилния транспорт неговото значение 
почти замира. 

Селяните от Горна Кремена са превозвали зърнени храни до 
Орехово и обратно разни видове манифактурни и колониални стоки 
за Враца и Ботевград. Срещу полученото възнаграждение те купу
вали за своите домакинства сол, газ, катран, царвули, памук и други 

стоки. 

Прокарването на железопътната линия из Искърския пролом, 
която ускорява по-нататъшното развитие на капиталистическата 

икономика, оказва влияние и върху стопанството на село Горна 
Кремена. 

Създават се условия за използуването и продаването на каменния 
материал от землището на селото. 

Към края на 19-то столетие се поставя началото на каменодел
ството в Горна Кремена. Основоположници на този важен поминък за 
селото и тук както във Върбешюща са италиански работници-камено
делци. Група от 4 - 5 души взема под наем от заможната фамилия 
Гарвановци около 1 декар площ в Реката и започва да експлоатира 
белия варовик, който първоначално намирал пласмент във Враца, а 
после в София. До самата кариера изникнало и малко бекярско каме
ноделско поселище, което просъществувало само няколко години. Към 
италианската кам~ноделска група се присъединяват към 1905 r. и 
няколко каменоделци-македонци. . . 

Отначало местните жители само превозвали изработените и по
луобработени каменни изделия и вземали участие в трудовия процес 
като общи работници, тъй като италианците не им позволявали да си 
правят инструменти и квалифицират като майстори- каменоделци. 

След напускането на италианците и мак~донците към 1915 r. 
и изминаването на военновременния период каменоделството отново 

започва да се развива в Горна Кремена и придобива още по-голямо 
значение за икономиката на селото. През периода от 1920 до 1944 г. 
то има чисто капиталистически характер. Тук постепенно се 
оформя кариеропритежателска група, която наема и ексш~оатира чужда 
работна ръка.1 

В село Горна Кремена, както и в Царевец, за разлика от Вър
бешница добиването на декоративен варовик и преработването му се 
е осъществявало в 5- 6 кариерни участъка, където са работили 
средно по J 2-15 души. Отначало кариерите са били из Реката в 
частни имоти, но след изчерпване на варовика такива се разкриват из 

общинските земи Осеня, Креща, Маньовските плочи, Тиева глава 
и други. 

1908 - 1913 r., към коятu икономически се насочват десетки селища, които до този 
период поддържаха оживени икономически връзки с Мездра. 

1 Собственици на кариери с·а били: Петко Николчов, Мито Игнатов, Вълко Ива
нов Марrински,', Цоло._. Йотов Гарвановски, братя Христо и Иван Мишови - Илиовски, 
Вълчия Вълков Мишовски и дJ>уrи. 
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За каменоделството в Горна Кремена е характерно и това, че 
едно от големите каменоделски промишлени предприятия в страната

фабрика „Бузлуджа" - до национализацията на подземните и над
земни богатства притежаваше собствена кариера в землището на 
селото.1 · 

В продължение на много години и тук десетки обикновени ра
ботници бяха подложени на най-жестока експлоатация от страна на 
притежателите на варовикови кариери. Натрупването на капитали у 
мнозина каменоделци-собственици им позволи закупуване на 
дворни места в бързо развиващото се промишлено-транспортно сре· 
дище Мездра, където и самите те скоро се изселиха.2 От новото 
си местожителство те управляваха кариерите и сключваха договори 

за нови поръчки на каменни изделия. 

При народната власт I(аменоделството в Горна Кремена придоби 
качествено нова форма със социалистическо съдържание. Непосред
ствено след 9 септември 1944 r. каменоделските работници се обе
диниха в трудово-производителен колектив и образуваха каменоделски 
отдел към местната всестранна кооперация. По такъв начин 
те даваха организиран отпор на още неунищожените частни притежатели 

или наематели на каменни кариери. • 
Национализацията на последните премахна всички възможни 

прояви за експлоатация. Сега добиването на варовик и изработване 
на каменни и~делия е съсредоточено в голямата кариера в местността 

Осеня. По организация и механизация на труда и по грижите, които 
се полагат за каменоделските работници, тя вече представлява социа • 
пистическо предприятие. При народната власт се осъществи и орга
низираното · отиване на каменоделци на работа извън селото. 

При социалистическото строителство каменоделството в Горна 
Кремена има ръководно място в икономиката на селото. Затова се 
спираме и на него най-първо. 

Изход от лошите материални условия, които господствуваха през 
годините на феодализма и буржоазно-капиталистическото господство, 
нашият народ търсеше в пресеJJване по други места с цеj_! да намери 

по-добра земя, която да му дава по-висони добиви, и с това да по
добри своите жизнени условия. 

Такава подвижност на населението ИM!ll',fe и в село Горна Кремена. 

Днес в Горна Кремена живеят следните староседелски и изселени родове : В ъ л ч-

1
. .. к о в ц и (или Великинци) - 28 къщи и една изселена през 1908 r. в Тутраканско ; 

М и ш о в ц и - 23 къщи с една изселена в село Тишевица, Врачанско ; Ф р ъ u о
л q, в ц и - 21 къщи; Ма н ч о в ц и - 15 къщи с две изселени домакинства през 
НЮ8 r. в Бяла Слатина и Тутраканско; Николов ц и --· 10 къщи с 1 изселена в Ту
траканско ; М и ш к о в u и - 6 къщи; Г е р ч о в ц и (преселници от Струпеи, Врачан
ско) -;- 1 къща и 2 изселени във Враца; Цанов ц и (преселници от Струпеи) -
1 къща и 2 изселени в Бяла Слатина; Пан о в ц и - 3 къщи; Та ш о в ц и - 5 къщи; 
JЗ л ах о в ц и - 6 къщи; Ма r ар е ш к о в ц и - 3 къщи II една изселена през 1910 r. 

1 Кариерата е била продадена през 1921-1922 r . от братя Христо и · Иван Ми
шови - ИJшовски на инцустриалеца Слави Славов от София. 

2 Такива каменоделци са Петко Николчов, В1.лчин Вълков, Вълко Иванов и 
други. 
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в Тутраканско ; В ъ л ч и н о в ц и - 6: къщи - и, една къща изселена в Тутраканско 
през 1908 г.; Р е н ь о в ц и - 6 къщи и две изселени в село Долна Митрополия, 
Плевенско, през 1923 и 1938 г.; Джанабети - 3 къщи; Новковци -3къщи 
и една изселена в Долна Митрополия; Три ф у но в ц и - 9 къщи: К у ч к ар и те -
4 къщи; Нако в ц и-\ къша и 2 изселени в Долна Митрополия през 1938 r.; А ж и
м е н о в ц и - 1 къща; По п о в ц и - 1 къща (пришълци от Царевец); Дочо в ц и -
7 къщи и една изселена в село Бистрец, Врачанско, през 1913 r.; Ш а н тур к о в ц и-
3 къщи ; Е н к ь о в ц и - 6 къщи ; К р ъ н к ь о в ц и - 2 къщи и 1 къща изселена в 
Долна Кремена и 3 къщи в село Осен, Врачанско - 1913 r.; Б р ъ н ч о в ц и - 5 къщи 
и две изселени в Осен, Врачанско, и Бързина, Ореховско ; Р а ш к о в ц и - · 4 къщи и 
\ изселена в Долна Митрополия; Стояновци - 3 къщи; !Игаренuи - 6 къщи 
и 1 къща изселена в Мездра през, 1923 г.; М ар r и н ц и-2 къщи и 1 изселена в Мездра 
през 1923 г. ; Дра r а но в ц и - 6 къщи; Брат и но в ц и - .2 къщи (преселници . 
от се;ю Царевец отпреди 1900 r.) ; Кот о в ц и - 3 къщи, и други. 

Ниският естествен прираст и изселванията от село Горна Кремена са ясно от
разени и в динамиката на населението му.· 

Таблица 

за динамиката на населението на село Горна Кремена 

Година 
Увеличение или намаление на населението 

на 
Брой 

преброява- на 
\ абсолю1 ен \ 

нето 
насеJJението през периода прираст в 01, 

1880 881 1880-1887 59 6,71 
1887 940 1887-1892 -37 -3,94 
1892 903 1892-1900 138 15,28 
1900 1041 1900-1905 101 9,70 

-1905 1142 1905-1910 15 1,31 
1910 1157 1910--1920 62 5,36 
1920 1219 1920-1926 62 5,09 
1926 1281 1926-1934 125 9,76 
1934 1406 1934-1946 -65 -4,62 
1946 1341 1880-1946 460 52,21 

От 1880 до 1946 r. жителите му се увеличават от 881 на 1341 души, т. r. с 
460 души (52,21%), което прави по 7 души средно за година. Този около 50U/0 при
раст на населението за един 66-годишен период е лоста малък и същевременно доста 
показателен за материалните условия, при които са живели селяните през буржоазно

експлоататорската епоха. Като продукт на тези условия са именно и посочените по
горе изселвания. 

В Горна Кремена не липсват и прояви на „грижи" от страна на 
буржоазната власт към все повече и повече обедняващото население, 
което не е било в състояние да се изхрани и 3-4 месеца в годината 
със зърно, добито от неговите дребни и слабоплодородни ниви. 

За да "помогне" на безимотните пролетаризирани селяни властта 
през 1929 г. прави опит за провеждане на местна аграрна реформа, 
която се · изразява в това, че от така наречените · фондови земи се 
отделят около 700 декара и от тях 30-35 селски домакинства полу
чават средно по 20 декара. Тази проява а грижа от страна на 
управляващия „сговор" не разрешава съществуващия глад за земя. 

До каква имотна диференциация се стигна между селските сто
r~ани в Горна Кремена преди 9 септември 1944 г., се вижда от 
следните данни: 
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Таблица 

за броя и имотното разслоение на земеделските стопани-соб
ственици от с. Горна Кремена (в абсолютни числа и проценти) 

Притежание в декари 

ДО 5 
1 

6- 20 
1 

21 - 50 
1 

51 - 100 
1 

над 100 
1 

Всичко 

24 85 176 85 8 ::i78 
6;3 22,? 46,6 22,5 2,1 100,0 

1 1 

. Тези данни показват, че 28,8¾ от селските стопани притежават 
до 20 декара · и фактически това е групата на безимотните и най-мало
имотнитt, т. е. групата на напълно пролетаризираните селяни, която 

представлява близо една трета от общия им брой. Поради екстензив• 
ния характер на провежданото земеделие и голямата разпокъсаност 
на полските имоти доходите на селските стопани със земя от 21 
до 50 .декара далече . не бяха по-добри от тези. на безимотните и ·ма
лоимотни стопани. Следователно и тази средна за други условия група, 
която представлява 46,6¾ от общия брой на селските стопани със 
земя, ние смятаме, че с пълно основание можем да я окачествим като 

бедна и малоимотна и заедно с първата да образуват една обща група
групата на бедни селяни. И не е случайно обстоятелството, че от 
домакинствата на тази именно обща група излизат най-много камено
делски работници, чиито брой съставлява 77,5¾ , т. е. повече от три 
четвърти от броя на всички каменоделци в селото. 

Or таблицата за имотното разслоение се вижда, че наред с до• 
макинствата, които притежават от. 51 до 100 декара (22,5¾ ) и с осно
вание могат да бъдат наречени „средни селяни", фигурира и една ма• 
лобройна ·( само 2, 1 ¾) кулашка група, при която всяко от делно сто
панство има над 100 декара имоти. Към нея · принадлежат родовете 
Гарвановци, Герчовци, Кръньовци, Мишовци и други, които притежа
ваха мелници, кариери, едър земеделски инвентар и други имущества. 

През периода на социалистическото строителство в икономиката 
на село Горна Кремена ст:шаха коренни изменения не само в социали
стическото преустройство на каменоделската промишленост, за която 
вече се спомена, но .и в селското стопанство. 

Със създаването на ТКЗС в селото още през април 1947 r. 
се извърши истински революционен преврат в областта на селската 
икономика, чието по- нататъшно развитие започна да се изгражда . на 

социалистическа основа. 

Отначало в ТКЗС участвуват около . 60 селски домакинства с ця
лата си продуктивна земя с изключение на лозята. Още на следва
щата година в резултат на колективното и по-рационално обработване 
на нивите кооперираните селяни получават цо-високи добиви в сравне
ние с частните стопани. През последните 2-3 години кооперативното 
стопанство отбеляза нови сериозни успехи, които ежегодно се утвър· 
ждават и създават материална предпоставка за изменение бита на не• 
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отдавнашните бедни и малоимотни селяни. Не само селото, за което 
ще споменем малко по-късно, но и землището на селото придоби 
нов, социалистически облик. На мястото на стотиците дребни нивички 
сега се ширят огромните обработваеми блокове на трудово-~оопера
тивното земеделско стопанство. 

През 1951 г. социалистическото преустройство на селското сто
панство в Горна Кремена далеч надмина онези предели, които дър
жавният народностопански план постави пред селското стопанство за 

цялата страна. Приведените данни красноречиво потвърждават това. 
Те показват, че 87¾ от обработваемите земи на селото са земи на 
ТКЗС и_ че 88,9¾ o:r работната ръка, зает.а в селското стопанство, е 
също така на активна работа в ТКЗС, а това . значи, че социалистиче
ският сектор е изпреварил частния и се утвърждава със своите 

предимства. 

Следните данни ни дават представа за диференцираното разпре
деление на броя на работната ръка в селското стопанство. От тях се 
вижда преобладаващата роля на жените в кооператива и отсъствието 
на мъжете, които са заети в каменоделската промишленост с други 

поминъци. 

Таблица 

за обработваемите земи на селото и на ТКЗС и процентното 
участие на селските стопанц в ТКЗС1 

Обработваема земя в декари ¾ на ¾ на работната 

1 

земята 
ръка в 

на селището на ТКЗС в ткзс ткзс 

---

10 951 
1 

9488 
1 

87 
1 

88,9 

Извън ТКЗС е все още ненапълно ликвидираната кулашка про
слойка, чиито икономически устои- са силно подкопани. Селското сто
панство в• Горна Кремена, макар в по-голямата си част да е приведено 
на социалистическа основа, поради още слабата механизация все още 
съхранява известни черти на екстензивност. Това се потвърждава 
преди всичко от структурата на видовете земеделски и фуражни кул
тури, които заемат земеделско-използуваемите площи. 

Таблица 

за разпределение броя на работната ръка в ТКЗС и частните 
стопанства в село Горна Кремена 

Селски стопани на работа в °!о на работната 

1 

о ръка в 

ткзс частни стопанства "' '" = 1 частни 
мъже 1 

жени 
1 

мъже 1 
жени ~ ТКЗС стопанства 

148 
1 

253 
1 

26 
1 

24 1451 1 88,91 11 ,1 

1 Данните се отнасят за месец юни 1951 r. 
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Таблица 

за разпределение на земята, заета от селскостопански култури 

(в абсолютни числа и проценти) 

1· Декари 
Всичко обработ-

1 ливади! 
1 1 

1 други 
ваема земя 

зеленч. овощни (в дек.) ниви лазя 
градини градини 

--

2919 , 272 7666 9,4 - - 10 951 
70,1 26,6 .1 2,5 0,8 - - 100,0 

От пр'иведените данни. в таблицат:~ се вижда, че 70, 1 ¾ от обра
ботваемите земи са заети от зърнени храни, 26,6¾ - от естествени 
ливади, 2,5¾- от лозя, и само един незначителен процент (0,8) - от 
зеленчукови градини. 

Тези данни, макар и отнасящи се за 1950 r. имат известен 
обобщителен характер и не разкриват наличието на новн видове 
по-интензивни култури, каквито наистина се внедряват от местните 

кооператори в изпълнение плана за увеличаване на площите от та

кива именно култури. 

Това най-добре личи от по-голямото разнообразие, което има вече 
структурата на социалистическите култури по блоковете на ТКЗС, къ
дето с всяка измината година се увеличават площите на интензивните 

и трайни насаждения, а така също и на фуражните треви. Разширя
ване площите на последните е важно условие за развитието на коопе

ративното животновъдство, а оттам и за повишаване блаrосъст.оянието 
на С1!мите кооператори. 

Таблица 

за разпределение на плош11тr, заети със селскостопзнски култури 

в блоковете на ТКЗС в село 1 ·орна Кремена1 

2 

3 
4 
5 
6 

дове селскостопански култури Ви 
(зърн ени, технически, фуражни и др.) 

Зърнен 

{ ашен,ца . 
ръж ... 

и култури. . ечемик . _ 
овес . _ . 
цаJJевица . 

Технич 

/ слънчоглед 
коноп. - . 

ески култури i тютюн 
други 

Зеленч 
Бостан 
Фураж 
Естест 

уцп (домати, пипер и др.) 
и (дини, пъпеши и др.) . 
ни треви 

вени ливади ----
Всичко. 

Данните са sa 1 951 r. 

Заета площ в 

деh:ар11 

1 
'/о 

3100 32,7 
100 2,0 
94 1,0 

280 3,0 
2127 22,4 

200 2,0 

1 

8 0,1 
56 0,6 

220 2,3 
30 0,3 

130 1,4 
4~8 4,8 

2695 28,4 

9488 100,0 
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Въз основа на горепосочените данни може да се каже, че доми• 
ниращи култури и в ТКЗС са зърнените (60,1¾) и фуражните (есте
ствени и изкуствени - 33,2¾), но тук са от делени площи и за ре
дица технически културf! (5,00/о), чиято продукция е много по-скъпа, 
отколкото тази на зърнодобивните . .U ТКЗС се засаждат и разни ви
дове зеленчуци, а така също дини, пъпеши и други. 

Прави впе~чэ.тление отсъствието на лозята. Като трайни насажде
ния те все . още не са кооперирани и са оставени за лично ползуване. 

Има всички благоприятни природни условия, щото ТКЗС да си съз
даде свои лазя по припечните и в,11ровико-песъкливи площи на из

ток от селото. 

През 1951 r. ТКЗС в Горна Кремена отбеляза сериозни успехи 
в областта на зърнодобива. Получени са такива високи добиви от еди
ница площ, каквито въобще не са познати в селото досега. От площта, 
засята с пшеница, е било· запланувано да се получи по 170 1.z от де
кар, за царевицата - по 185 кz, а фактически са получени по 212 кz 
пшеница средно от декар и 209 ICZ царевица. Не липсват и примери 
за получаване на още по-високи добиви от по-малки и специално под
готвени площи. Особено показателен и въодушевляващ е подвигът на 
младежкото звено при ТКЗС, което под ръководството на бригадир
ката Ангелина Панчева от 17,5 декара добива средно по 530 кz 
царевица. 1 

Тези успехи мобилизират все повече и повече силите на труде
щите се от Горна Кремена за изпълнение новите задачи, които им по
ставя Партията и Правителството, и те са уверени, че само чрез ви
соки производствени успехи могат да подсигурят за себе си заможен 
и щастлив живот. 

Почти половината от землището на селото представлява площ, 
която пряко не обслужва земеделието. За структурата на тези земи 
привеждаме следната 

Таблица 

• за разпределение на необработваемите земи (в абсолютни числа 
• и проценти) 

- Декари 
Всичко 

1 1 1 

пустеещи \ 
необработена 

пасища мери гори други земя 
земи 

4913 - 4485 7 - 9405 
52,3 - 47,7 0,3 - 100,0 

1 

Трябва да отбележим, че данните за пустеещите земи далече не 
отговарят на действителността, като се имат предвид обширните кар
стови площи на север от самото село, а така също и около Заминец. 

1 Вж. в .• Отечествен. зов•, бр. 290, Враца, 3. 11. 1952 r. 
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Тези площи в случая са дадени като пасища, макар да нямат никаква 
стойност на такива. 

Горите до тяхното одържавяване имаха немалко значение за ико
номиката на селото, но стопанисването им бе във вреда на общата 
нкономика. Притежателите на горски участъци продаваха строителен 
материал и дърва за огрев. Опазването на горската растителност има 
важно . значение за съхраняването на подпочвената влага. Това е още 
по-наложително, като се знае, че по-голяма част от землището на селото ё 
изградена от варовик. 

Като допълнителен и тясно свързан със земеделието поминък 
е и животновъдството, което при капитализма имаше твърде екстен

зивен характер. 

Таблиuа 

за едрия и дребен добитък в село Горна Кремена 

Вид и брой на жмвотните 

Всичkо 

коне говеда I биволи овце кози свине 

15 398 122 5520 357 395 6807 

Със създаването на животновъдна ферма към ТКЗС и самото 
отглеждане на добитъка се постави на нови и планови начала. 

По липса на данни за броя на кооперирания добитък е невъз
можно да направим съответна съпоставка с оная бройка, която отдел
ните кооператори и частници имат за личrю ползуване. 

От данните, особено за дребния добитък, прави впечатление срав
нително големият брой овце, за отглеждането и умножаването на 
които трябва да се положат още по-големи грижи, тъй като прихо
дите от овцевъдството ще увеличат и доходите на кооперативното, 

стопанство. А това ще води към подобряване благосъстоянието на жите
лите от Горна Кремена. 

През епохата на социалистическото строителство село Горна Кре
мена започна да променя и своя външен облик. Строят се нови жи
лищни сгради, украсени с бели варовикови изделия, по улиците и къ
щите вечер блестят електрически слънца\ над селото до карстовия 
извор се издига нова баня и пералня за трудещите се, а на с;еверо
запац от селото аJ1енеят огромните покриви на селскостопанския 

двор на ТКЗС. 
Предстои да бъдат изградени: кооперативен дом-комбинат, мандра 

за преработка на полученото мляко, училищна сграда, а така също да 
се проведе радиофициране на селото. 

1 Електрификацията на селото се извърши при народната власт през 1947 
и 1948 г. 
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Голяма част от местните жители, които взеха участие в борбата 
против фашистката кървата вакханалия', сега още по-активно участву
ват в социалистическото строителство като каменоделски, транспортни, 

заводски, селскостопански и други работници. 
Участието им в социалистическата промишленост, в коопера1ив

ното земеделие и в другите . сектори на икономическия и културен жи
вот се вижда от следните данни2 : 

Таблица 

за професионалния съетав на жителнге от село Горна Кремена 

Заети в производството като 

Работници-каменоделци . . . 
Транспортни работници . . . 
Заводски работници . . . . 
Селскостопански работници . 
Служащи . 
Други .... 

Всичко. 

Къде 

Г. Кремена 
Мездра 
Мездра 

Г. Кремена 
Г. Кремена 

Всичко 

98 
7 
6 

451 
27 
24 

613 

Под ръководството на Партията и Правителството жителите на 
село Горна Кремена завоюваха сериозни успехи при социалистическото 
преустройство на каменните кариери, на земеделието, и животновъд
ството, при подобрение на своя собствен бит. Тези успехи ги задъл
жават да положат още по-големи усиJшя и грижи · за разрешаване на 

още редица проблеми, които стоят npt'д тях, а именно: земеустроява
нето на землището и създав.ане на полезащитни пояси по вододелните 

ридове; залесяване на окарстените площи и опазване съществуващата 

горска растителна покривка; изграждане на водоеми по Реката и За
минецкия дол и използуване на водите им за изкуствено напояване; 

създаване на високопродуктивно животновъдство (отглеждане най-вече 
на крави) и други. . · 

Чрез системното укрепване на ТКЗС и планомерното изменение 
на с1<алната природна среда се създават нови материални блага за тру
дещите се от село Горна Кремена . 

. 3. Царевец 

Царевец се намира на 9 1<Л,t североизточно от важния микрорайо
нен център на Врачансю,ш район rp. Мездра. Двете селища са свър· 
зани с шосеен път, който през Царевец продължава на изток засъсед
ното Старо село. }Jоследното отстои само на 2 1<.м. по права посока 
от разглежданото селище. 

1 В rо;шмата антифашистка борба преди 9 септември 1944 r. село Горна Кре
мена взе активно участие с 8 души партизани. 

2 за 1951 r. 
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'1 1 Царевец е разположено и на 4 км северно от спирка Ослен по 
железопътната линия София - Сталин. Тя се използува за извозване 
на строителните материали, които се добиват в землището на селото. 

Царевец е промишлено-камен<'делско и земеделско-животновъдно 
село, което изнася огромно количество каменни изделия и полуобра
ботен декоративен варовиков материал. 

Самото село възниква и се развива сред хълмист терен в източ
ните предели на плитката Мездренска синклинала. То е разположено 
всред широка долинка при 250-300 метра надморска височина. През 
селото протича малка рекичка, която се образува от сливането в 
самото селище на Косовецкия и Малиновецкия дол. Тя разделя селото 
на две неравни половини - западна и източна. Западната има при
печно изложение и съставлява близо две трети от селището. Споме
натият дол е само условна граница между двете части на селото. На 
места той разполовява по-обширните селскостопански дворове и не е 
пречка за преминаването от едната към другата част на селото. Пре
хождането на реката пеша или с коли се улеснява от четири каменни 

моста. 

Землището на селото граничи на запад със селата Бру
сен, Долна и Горна Кремена, а на изток с тези на Старо село. От 
север и юг то има по-очертани физикогеогр11фски граници, каквито са 
вододелните била на плешивите и заоблени варовикови хълмове 
на север и долината на река Искър от юг. Само малка част от 
имотите на селото се намират в :местностите Запада и Витаче 
всред землищата на селата Лик и Ослен Криводол. Хълми
стият терен на селото е изграден от песъкливо-rлинести и варо

викови пластове, припокрити на места с жълтокафяви глини и чакъли. 
Варовикова скална ивица, широка от 1 до 2 км, огражда земите му 
от юг и север. На юг тя завършва на места с отвесни скални стени 
и стръмни склонове, а другаде - с широки каменни речни тераси, 

високи 18-20 метра. · Тук в местностите Торище, Безденик, До
бравка и Яньов пролез се разкрива качествен строителен варовиков 
материал. За строителни цели се изпол!уват и пясъчниците в местно
стите Скурта, Станков дол, Кръковище, Дрена и други. 

ЗемJшщето на селото е лишено от горска растителна покривка. 
Единични дъбови екземпляри са запазени само в Костомар, Байкьово 
търне, Геров кладенец, Граrыповите кории, Буково расте и 
други, но те нямат значение за жилищното и селскостопанс1<0 строи

телство. 

Село Царевец е старо селище, чието поселищно развитие ние 
ще ра:Ггледаме по-обстойно. Най-напред обаче желаем да се спрем на 
неговото днешно име, което е съвсем случайно и няма никаква връзка 
нито с поминъка на населението, нито с неговото минало, нито с 
местоположението и топонимията из землището му. 

Името Царевец подмени през 1936 r. името Влашко село, с - - __,.. което се наричаше дотогава. 

Това се извърши в оня период, когато след 19 май 1934 г. 
при засилването на откритата военно-фашистка диктатура се пристъп1-1 

12 Известия на Бълr. rеоrрафско дружество 
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към създаване на големи „централни" · общини, които се явиха като 
1 

инструмент за потисничество на народа. 

По това време Влашко село получи нежеланото от народа име 
Царевец, макар че нямаше каквито и да е „царственJ-1" белези. Лесно 
е да се разбере какви точно са били подбудите на „управниците" от 
централната община, намираща се тогава в Мездра, да наложат това 

Фиг. 12.::сеJiо;Царевец - обш изгдеп. В центъра на ceJioro е rоJiямата учиJiишна 
сграда, която е украсена с каменни · издеJIИЯ. 

име, с кJето местните жители, а и тези от .съседните села и днес 

" след 15-16 години още не са привикнали. Чрез името Царенец те 
са изразили своите верноподаническ~ чувства към управляващата 

монархо-фашистка върхушка. Крайно време е по наша преценка 
името Царевец да се заличи и· селото да се преименува на Бел о
к а мен или Белокаменово, Белокаменци и други подобни. По този 
начин то ще бъде тясно свързано с важния поминък на жителите 
му - каменоделството. 

Царевец възниква като селище преа епохата на феодализма. Не· 
говото землище, както и wва на съседните му села, е било заселено 
още през епохата на първобитно- общинния строй . . За това свидетел
ствуват големият брой надгробни могили, каквито има на изток от 
селото в местността Магиле - 7 -8 на брой, в местността Кръко-
вище, Врътляк, Добравка и на много други места. . · 

Въз основа на извършените разкопки на две от надгробните 
могили в м. Моrиле и Крайна могила се установява наличието на три 
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културни пласта от неолитичния, халщатския и латенския период от 

епохата на докласовото общество. Р. Попов (17-114 и 18-57), пра
вейки анализ на намерените предмети, бронзови фибули, железен меч, 
връх от копие и особено много бронзови копчета, с каквито са били 
украсявани дрехите на умрелите, смята, че Влашкоселският некропол, 
както той го назовава, представлява аналогичен случай с гробното 
поле при Халщат, където също са намерени в изобилие подобни 
копчета. 

Намерени са и множество каменни брадви и чукове в местно
стите Леска, Кочева бара, Калето и други, които потвърждават 
наличието на поселищни отношения още през най-ранния период на 
докласовото общество (23-260). 

В землището на селото са намерени и множество монети, вър
хове на стрели и копия от робовладелската епоха. П:о-голяма част от 
монетите (бронзови, медни, сребърни) са от периода на римското гос
подство. Такива са събрани и предадени на Археологическия музей -
София, и Археологическата сбирка при средното общообразователно 
училище (бившата мъжка гимназия) в град Враца от покойния съби
рач на старини Дичо Петров Банински. Значителен брой монети с 
образите на римски владетели и остатъци от глинени съдове се 
намират при ежегодното разораване на нивите около извора Студен 
кладенец на 1--2 1е.лt източно от селото. Въз основа на тези пред
мети може да се предполага, че около споменатия извор е имало зна

чително робовладелско селище. 

Видими следи от последищен живот от по-късната феодална 
епоха в землището на селото представляват и остатъците от разру

шените градища в местностите Калето на 4 ,см северно от 
селото, в Пчелинище и Кулата или Винаград - на юг по двата високи 
бряга на Искър. 

Тези градища и досега не са проучени и трудно е да се определи 
тяхната възраст. Но по всяка вероятност те са рожба на византий
ската или на по-късната българска феодална . епоха. Последното се 
потвърждава от запазения спомен за разрушаването на Калето и 
Винаград от турските нашественици. 

Като запазен и до наши дни веществен паметник за съществува
нето на се.тшще на днешното място на селото е старинната едноко

рабна църквица Св. Никола. Последната по своя външен вид и 
строеж наподобява църквата на Струпешкия манастир Св. Илия в 
местността Белава - Староселско землище, чието изграждане се е 
извършило според П. Мутафчиев ( 16-99) през 16 или 17 столетие. 

Изграждането на старата църква в село Царевец по всяка веро
ятност е станало по същото време, а може би и по-рано. Във всеки 
случай съществуват достоверни данни, че обновяването на църквата 
става през 1747 год. (6-45), което показва, че село Царевец е съще
ствувало вече на днешното си място. Сведение за същото ние имаме 

1 Тук сам авторът е намерил и предал своевременно на Археологическия музей 
в София подобни монети. 
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и от преписките, които местният свещеник поп Кръстю нанася върху 
църковна книга (24-306), купена през 1762 r. от врачанския пре
писвач и съставител на дамаскини . поп Тодор (7-50). -От няколкото 
преписки, които имат почти едно и също съдържание, ще споменем 

следната: "Поп Кръстю от Влашко село купи тази книга от поп Тодор 
за 5 гроша през 1762 r. Велика нужда. Беше чума по Загоре това 
време" (преписката предаваме на съвременен български правопис, като 
запазваме словореда). Същият свещеник е бил д·оста находчив 
и усърден при набавянето и опазването на църковните книги. Местните 
стари хора споменават за него, че ходил с кон чак в Киев, за да за
купи от Киевската старопечатна лавра църковни книг». Някои от тях 
и сега се съхраняват в църквата на селото. Интересно е също, че 
през няколко страници споменаваният· свещеник е поставял печат, 
който гласи - ,,Поп Кръстю 1764"1. Споменаването за чумата и в 
трите записки, направени от поп Кръстю, не е случаен и изолиран 
епизод. Страхът от последната е станал причина да настъпят макар и 
временни изменения ,в по селищния живот на селището. Поради липса 
на достоверни данни или на каквито и да било други писмени сведения 
от това време нам е трудно да определим броя на домакинс·rвата на 
селото, което със сигуrност се знае, че през „чумавото . време" се 

разпръсва. Като доказателство за временното напускане на купното 
селище служат многобройните трапове от землянки в местностите 
Пчелинище и Средния камък. В съзнанието на по-възрастните хора 
са запазени спомените за онова, което им е разказвано, а именно, 

че „криенето от - чумата" е станало по спомеватите места. Тук „бегъл
ците" са пренесли и своит·е кошери, откъдето идва и имено на отбе• 
лязаната местност. Помни се още, че една от варовиковите пещери на 
Средния камък се е използувала от поп Кръстю за съхраняването 
на църковните книги, а така също и като временна черква. Пред 
входа на пещерата била окачена дъска, която изпълнявала предназна
чението на „клепало". Чрез последното се напомняло за верските за
дължения на жителите от временно изникналото селище. 

ко·лко време престояват жителите на Царевец в Пчелинище и 
Средния камък не се знае. Но времетраенето на това заселване не 
ще да е било продължително, тъй като тук липсват каквито и да е 
гробища, които обикновено са белег за по-продължителен поселищен 
живот. По всяка вер'оятност след преминаване на опасността от чумата 
те отново се връщат в предишното си местожителство около църквата. 

Забележю1та за обновяването на църквата през 17 46 гсд, както 
и името Влашко село подсказват за едно друго обстоятелство, п,сно 
свързано с възникването на селището, а имено: че сеJюто възниква 

на ttястото на по-старо опустошено селище и че негови основатели 

са ~ласи (14-106). Трудно е обаче да се определи кога става 
изчезването на старото селище, от което се запазва само споменатата 

1 Годината за обновяването на църквата и тази на печата на поп Кръстю са 
близки по време. Въз основа на това може да се допусне, че той е един от първите 
свещеницц на селото. 

с 

L 
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църквица. Може само да се предположи и свърже това събитие съ:: 
съобщението на Хурмузаки, което IO,J. Трифонов (22-58) цитира, за 
опустошаването на редица градски селища и около 2000 села между 
Дунав и София от влашкия княз Ми:хаил Витязул в края на lt>-тo сто
летие. На нас обаче не са известни данни от 17 век, въз основа на 
които може да се твърди, че село Царевец възниква именно по това 
време. Or приведените по-горе сведения обаче няма съмнение, че 
селището започва да се развива в началото на 18 столетие като 
пастирско. Към него прииждат много пришълци, чиито днешни 
потомци не знаят за произхода им поради това, че от онова време ни 

отделят близо 250 години, а може би тук се завръщат и по-старите 
разбягали се жители на селото. 

Още от средата на XVIII век село Царевец се развива като 
чисто българско селище. Пастирите-власи били прогонени вследствие 
на изникналия спор за · пасищата. Дори техният сrарейшин1 „мош" 
бил убит и погребан в западния край на селото, където местността и 
сега носи наименованието Мошол. 

В селото турци не е имало с изключение на субаша, който е 
бил представител на турската административна власт и изпълнявал 
ро11ята на кмет. До Освобождението обаче в южните предели на 
землището на селото е съществувало турско чифликчийско имение. 
Последното е обхващало една площ от около 200-250 декара 
ливади и тополова гора в местностите Остроrа, Керимица и 
Шупловица, които се намират по левия бряг на Ис:кър. В Шупло
вица са били чифлиkчийските сгради на Велия ага и Рашид, а 
малко по на изток от тях и воденицата им. Този имот бил закупен 
след Освобождението от заможния род на Е1:уговци от съседното 
село Долна Кремена, - които бяха негови собственици до кооперирането 
на земята в ТКЗС през J 949 г. 

Основен поминък на жителите от селото през епохата на тур
ското владичество са биJiи земеделието и живо r новъдството. За техния 
крайно екстензивен характер говори обстоятелството, че и дълги 
години след Освобождението те са оставяли част от своите ниви на 
yrai,>. Тъй като при съществуващата общественно-икономическа система 
никой не е полагал сериозни грижи за опазване плодородието на 
почвата, а това не е било и възможно, то · последната бързо обеднявала. 
Това естествено заставяло жителите да разорават все нови и нови 
площи от землището на селото, изоставяйки изтощените от обработ
ване земи. По такъв начин е била изоставена цялата площ на изток 
от Станков дол с местностите Кръковище, Совата, Дрена, Дея
нец. Ральов връх, Остра могила и други. В продължение на 
д~сетки години тя се е превърнала в огромно селско пасище, всред 

което обаче при внимателно вглеждане може да се видят отделните 
синури, които са разграничавали имо:rите на отделните селски стопани. 

Изоставянето на пасището се е извършило още преди Освобожде
нието. Едновременно с това започва и разараването на пасищата 
северно от селото в местностите Голяма търница, Крива кория, 
Ценкова круша и други. След самата Освободителна война поради 
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нарастналия глад за земя селяните пристъпват към разораването и на 

пасищата в Полето, Керимица, Боsдуrан и други - на югозапад 
от селото. 

До Освобождението в Царевец не липсват и елементи на 
попадане на селяните в зависимост от местни чорбаджии, които били 
близки с турците и им · давали подслон, когато те са идвали да 
прибират десетъка. Така например селският кръчмар Кръстю Медньов, 
който имал единственац къща в селото "на маза" ( т. е. на два етажа, 
както казват селяните) с няколко одаи (разбирай стаи -- б. м.), 
е притежавал около 150 декара имоти и 40 железни мотики. През 
пролетта и лятото той раздавал мо1:иките на бедните селяни, за да 
прекопават своите царевични ниви. Но срещу това "благодеяние" 
всеки, който получавал мотика от „бай Кръстю", поемал задължението 
да му копае или жъне 2-3 дни. 

Основна храна на жителите от селото бил царевичният хляб или 
просеникът, както те го наричат. Добитата пшеница продавали в Оре• 
хово и с припечелените пари закупували за през зимата цървули, 

сол, катран, газ и други стоки. 

Като добавъчен поминък · им било „ходенето на смрадлика", 
за която са ходели и преди, но най-вече след Освобождението. 
В това сезонно · печалбарско движение селяните са участвували с 
по 60-70 биволски коли, като всяка една била придружена с по 2 
или 3 берача. Отиването се е предприемало в края на месец юли. 
Снабдени с брашно и фасул за по 20-25 дни, смрадликарите 
поемали път към бранищата, като минавали пре"з селата Горна Бешо
вица, Камено поле, Драшан, Чомаковци, Девенци, Телиш, Дъбниците 
и -след тридневно пътуване достигали землището на село Буков лък. 
Тук те дочаквали заминалите пеша напред „пазарбашии" или „драго
мани", които имали за задача да откупят местата, в които ще се бере 
смрадлика. След завръщането на „драгоманите" в „сборището" е ставало 
и разпределянето къде по колко коли и берачи да отидат. Смрадлика• 
рите от Царевец обикновено са наемали ~лощи за бране на смрадлика 

· в землищата на следнит~ Плевенски и Никополски села : Б у к о в 
лък (в местно\стта Дренски герани), Кои ловци (в местността Гору• 
нете), Тръст е ни к (в местността Арабското бранище), Гриви ц а (в 
местността Пет могили), З r але в о (в местността Белата вода), В ъ Р· 
6 и ц а, П о р дим, П е ли ш а т и други. Беритбата и овършаването на 
смрад;шката е траяла от 10 до 15 дни. След това берачите са се 
завръщали в селото, а пазарбашиите _ се отправяли с проби към 
пазарните центрове Плевен, Ловеч, Севлиево, Свищов; Никопол, Сомовит, 
Орехово, за да оrоворят предаването на набраната смрадлика. И там, 
където са получавали най-добра цена, се е извършвала продажбата на 
последната. По~главни пазарни средища за смрадлика са би.ли Свищов, 
Никопол и · Ловеч. През някои ' години тя се е продавала в Габрово, 
Етрополе, та дори част от нея и в Самоков и Дупница (Станке Димитров), 

Припечелените суми са били разпределяни по дялове в зависи
мост от участието с кола или само като (")бикновен берач. Коларите 
са получавали от 12 до 16 лева, а берачите от 6 до 8 лева. 
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Помни се, че през 1879 и 1880 r. продадената смрадлика е 
била заплатена с руски рубли и че всички получили „добри пари". 

Отиването за смрадлика продължило докъм 1912 г. След спомена- , 
тата година смрадлиr<арството отмира като добавъчен поминък за 
се.1юто. Причините за това са няколко, а именно: 1) селяните , от 
Царевец намират вече работа като общи и ,квалифициращи се работници 
и .кираджии в новооткритите кариери ; 2) поради развитието на про
изводителните сили кожарското занаятчийство (табакчийството) -
главният потребител на смрадликата, замира, а това от своя страна 
ограничава пазара и употребата на смрадликата като дъбилен екстракт 
и 3) усиленото унищожаване на площите със смрадликови храсти из 
Плевенско, Никополско и Свищовско и превръщането им в обработ-
ваеми земи. . 

Въпросът за появата, развитието и отмирането на смрадликар
ството, което е представлявало допълнителен поминък на стотици 

селски семейства преди и след Освобождението, не е намерил място 
в нашата научна литература. . 

В работата на Д. Сапунджиев (20) този въпрос не се засяга, 
тъй като на автора не е познато това сезонно печалбарско придвижване.1 

Самото смрадликарство ние оценяваме като битово кооперативно 
сезонно печалбарско движение, при което селяните от Царевец, притис
нати от съществуващите тежки обществено-икономически условия, 
са били принудени ежегодно да _се сдружават · в своего рода прими
тивна производствена кооперация, в която са участвували със своята 

работна сила и добитъка. На базата на вложения количествен и 
качествен труд е ставало и разпределянето на добитите парични• 
средства. 

Капиталистическият способ на производство още след Освобо
ждението, но особено в началото на ХХ в., внася осезат~лни изменения 
и в поминъка на жителите от село Царевец. Тези промени са особено 
очебийни след прокарването на железопътната линия София - Сталин. 
Последната ускори въвличането и на Царевец във водовъртежа на 
вътрешния и дори на чуждестранния пазар. Това въnличане стана най
осезателно през 1904-1905 г., когато македонски каменоделци започват 
разработването и изнасян.ето на кариерния варовик от землището 
на селото. По този начин тук се поставя и началото на съвременната 
каменоделска промишле_ност. Във връзка с изискванията, които и 
поставя стихийното капиталистическо производство, върви и нейното 
неравномерно развитие, което е в пълна зависимост от I<олебанията 
на самия пазар за строителни материали. 

Били открити I<ариери в частни и обществени (разбирай общински) 
имоти. Както вече стана дума, първите пионери на модерно 
каменоделство в Царевец са пришъл~и-македонци. В по-голямата си 
част те били , наемни работници и напълно зависими от своите работода
тели и предприемачи, като Янко Тасев, Ва:сил Наумов, ?1нко Наумов 

1 Върху последното ние въз;и:1,~ряваме в близ :ш бъдеще да се спрем по-подробно 
в специална статия. 
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и други. Последните „успелик на гърба на своите съотечес'Гвеници да 
„спечелят" и още по същото време да станат собственици и на 
цигларски фабрики в Мездра и Роман. 

В съседство с новооткритите каменни кариери в местността 
дdбравка изникнало малко каменоделско поселище. То се състояло 

. от няколко каменни бараки, които служели като жилищни помещениlil 
и складове за съхраняване. на каменоделските сечива и експлозивните 

материали. 

В Царевецките кариери в отличие от тези във Върбешница и 
Горна Кремена, където се е практикувала и работа „на чисто", се е 
добивал грубо фасониран материал, предназначен за София, Плевен, 
Пловдив и Букурещ. . 

Нуждата от неквалифицирана работна ръка за кариерите се 
попълва от местните полупролетаризирани селяни. Те . се използували 
отначало като общи работници, количкари, открив~tчи и други. Но те 
постепенно успяват да овладеят каменоделското майсторство. на 

македонците и сами да станат добри майстори. Работа „на чисто" те 
обаче не могли да усвоят, тъй като такава не се е практикувала в 
кариерите на селото. Към профилиране се пристъпва едва след Пър
вата световна война, когато за каменоделската промишленост настъпва 
вторият стихиен подем през епоха'.l·а на капитализма. 

Поради по-голямото търсене на варQвиковия декоративен материал 
се откриват и нови кариери, но от местни имотни селяни, които добиват 
и прозвището „чорбаджии". Това от друга страна води до увеличаване 
броя на работниците, които произхождат от средата на безимотните 
и малоимотни селяни. Последните от селски стопани постепенно стават 
работници-каменоделци, и то най-вече ю1то работници „на чисто". 

През периода 1920- 1929 г., който предхожда голямата 
икономическа криза в капиталистическата икономика, кариерите в 

Царевец поглъщат през летния работен сезон 100-120 души работ
ници. Като продукт на съществуващите и1<ономически условия тогава, · 
а и до 9 септември 1944 г. е формирането . на каменодежко 
работничество, което не познава „грижите• на властта, а само жес;·о-

1\ата експлоатация на умножаващата се прослойка от собственици на 
кариери. Натрупването на капитали у последните все повече и повече 
се увеличава за сметка на обедняващото селячество, към чиито имоти 
чорбаджиите гледали с вълчи апетит и не ,пропускали случай с 
„припечеленото" да закупят техните ниви. По такъв начин в селото 
през епохата на капитализма не сщло че възниква пълна поляризация, 

т. е. формиране на каменоделско-промишлена работническа класа и 
зараждането на нова местна експлоататорска прослойка, но се наблю
дава и процес на обезземяване и сгрупирване на земята в ръцете 
на чорбаджиите, притежатели на кариери. Тези процеси още 
повече се . подсилват през периода 1933-1944 г., когато кариерите· 
усилено произвеждат облицовъчен и декоративен материал за' голе
мите сгради в София, които изброихме при разглеждане на въпроса 
за общото развитие на каменоделската промишленост. 
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Каменоделството като главен поминък на близо 30¾ от активното 
МЪЖl(О население в селото доби след 9 септември 1944 r. нова форма 
и ново съдържание, коренно и качествено различно от предишното. 

При нови трудови условия, при нови социалистически грижи 
работят сега каменоделските работници от Царевец. За тях · новите 
придобивки са скъпи, тъй като не са изчезнали спомените за най
грубата експлоатация, на която бяха подложени преди 9 септември. 

Фиг. 13. Р2 ботниuи-каменодс-11ци израСотват • на чисто" конголнте за Дома на БКП и 
Земеделсflия дом в София. При лошо време работата се извършва под изградения 

от наро,Dната власт навес 

Разглеждането на въпроса за каменоделството в' Царевец преди 
характеристиката на другите селскостопански поминъци се прави с 

оглед неговото ръководещо значение като промишлен отрасъл. И от 
друга страна стойността на каменоделската продукция е също така 
по-голяма от тази на селското стопанство. 

Капиталистическият начин на производство и обусловените от 
него икономи_чески условия - условия на 1-tеизвестност пред бъдещето, 
на глад, мизерия, безработица и други, дават отражение и върху 
природата на жителите от селото. Това личи от приложената таблица 
за . динамиката на населението от 1880 r. до 1946 r. 
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Таблица 

за динамика на населението на с. Цареl!ец 

Брой Увеличение или намаление на населението 
Година 

на 
на 

населе~ 

1 1 

преброяването абсолютен 
нието през периода 

прираст В О/о 

1880 1380 1880-1887 -140 -10,14 
1887 1240 1887-1892 77 6,21 
1892 1317 1892-1900 75 5,69 
1900 1392 1900-1905 115 9,26 
1905 1507 1905-1910 . 167 11,08 
1910 1674 1910-1920 -9 -0,54 
1920 1665 1920-1926 218 13,09 
1926 1883 / 1926-1934 147 7,81 
1934 2030 1934-1946 4 0,20 
1946 2034 1880-1946 645 47,39 

През изтеклия период броят на · ж~телите от селото е нараснал 
от 1380 души през 1880 г. на 2034 души през 1,946 г., т. е. за 
66_ години действителният прираст е 654 диши (47,39%), или средно 
по 1 О души за година. 

Слабият прираст е резултат на съществуващите икономически 
условия при капитализма, които обуславят и подвижността на населе
нието. Много семейства сл~ Освобождението напускат селото и се 
устремяват към Белослатинсkо, Ореховско, Плевенско, Никополско, а 
в периода между двете войни - и към Разградско, където отиват за 
повече и по-добра земя. Особено голям е броят на изселниците през 
периода 1880-1887 г. и 1934- 1946 г., като, разбира се, изселването 
през цялата капиталистичеG~а епоха не е стихвало. 

ИзселваН}'iЯТа, които са станали от селото от Освобождението 
до днес, ние подразделяме на изселвания, станали преди и след 

9 септ,ември 1944 год. Тези до споменатата дата поделяме · на два под
периода до и след Първата империалистическа война. И така карти
ната на изселванията от Царевец за времето 1880 · - 1915 г. е 
следната: в село Брега р е, Ореховско -· 16 къщи, в село Ореховица, 
Плевенско - 6 къщи, в град Бяла Слатина - 2 къщи, в село Тър
нава, Белослатинско - 7 къщи, в село Попица, Белослатинско -· 
4 къщи, в село Малорад, Ореховско - 3 къщи, в село · Рогозен, Оре
ховско - 2 къщи, в село Фурен, Врачанско - 1 къща и в село 
Драгаш воевода, Никополско - 1 къща. От 1916 до 1919 г. изсел
вания почти няма. Причината за това е бошуващата война. За времето 
от 1920 до 1944 г. имаме следните изселвания: в град Мездра -
14 къщи (тук се преселват главно работници, търговци, занаятчии и 
служащи), в село Мортагоново, Разградско - 5 къщи, в село Буйново, 
Разградско - 1 къща, в София - 5 къщи - като фабрични рабо
тници и служащи, във Враца - 1 къща, в Димитрово - 1 къща. 

След 9 · септември 1944 г. поради осигуряване на постоянна 
работа 13 държавната кариера и обединяването на селf!ните в ТКЗС 
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~зселванията на домакинства, занимаващи се с каменоделие и селско 

стопанство, спряха. 

Станалите такива са предимно от семейства на служащи, рабо
тници и занаятчии, които се изселват предимно в градски селища, а 

именно : в Мездра - 12 къщи, в София - 4 къщи и в Плевен - 2 
къщи. Тези изселвания станаха през периода 1946-1950 г. 

Обществено-икономическите отношения до 9 септември 1944 г. 
определиха и характера на имотната диференциация · сред земепритежа
телите от село Царевец. По липса на данни нам не е възможно да 
проследим процеса на обезземляването на бедните и безимотни селяни 
и преминаването на земеделските имоти (ниви, ливади, лазя, кор11.и) в 
ръцете н~ по-заможните селяни.1 Затова пък ще се задоволим с данните, 
които имаме от времето, предшествуващо навлизането на селяните в . 
ТКЗС. Според нас те имат немалка стойност, тъй като са продукт и 
краен резултат на една отхвърлена експлоататорска епоха, която 

озаконяваше и насърдчаваше .частната инициатива", раздробяването 
на наследствените имоти, тяхната покупко-продажба, даване на зестра 
и т. н. 

Таблица 

за броя и имотното разслоение на земеделските стопани-соб
ственици от _с. Царевец (в абсолютни числа и проценти) 

- 1 
Притежание в декари 

1 Всичко 
ДО 5 1 6- 20 1 21 - 50 1 51 - 10 

1 
над 100 

13 
1 

112 
1 

226 
1 

102 
1 

5 
1 

458 
2,8 24,5 49,3 22,3 1,1 100,0 

Данните от тук приложената таблица показват имотното разсло
ение на земеделските собственици, от които 125 домакинства (27,3%) 
са безимотни и I малоимотни, а 226 или 49,3.% от тях притежават от 
21 · до 50 декара. Като се вземе под внимание характерът на упра
жняваното земеделие преди историческия 9 септември, смело можем 

да характеризираме и групата от . 21-50 декара като полуимотни. А 

това значи, че 76,6% от ¾ от селското населени~ отдавна бе тръгнало 
по пътя на пролетаризацията. И не е случайно, че именно тези три 
първи групи излъчват из своята среда по-голяма част от работниците, 
заети като каменоделци в голямата държавна кариера в землището на 

селото. Техuите имоти при екстензивния характер на земеделието не 
бяха в състояние да ги изхранят със собствено зърно до нова реколта 
и много от „ припечелените средства" се изразходваха за закупване на 
брашно и други хранителни продукти. 

( 
1 През периода от 1900 до 1910 r. Христо Георгиев от Мездра, търговец 

на добитъ!( и дървен материал, а по-късно и собственик на каменна кариера, закупува 
имоти в местностите Керимица и ' Шопов врътляк 1i си създава „чифлик" от 60-70 
декара. Увеличават имотите си Петко Кънов Кнезински - кмет и селски кръчизр, 
Дичо Петров Банински - селски общественик, и други. • 
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Групата пък на притежаващи от 51 до 100 и над :100 декара е 
107 души или 23,4¾ от общия брой на земеделските собственици. 
Тази група поради своето по-добро имотно състояние се изхранвала 
със свое зърно и из нейните среди малцина са работници-каменоделци -
притежа1ели на кариери, т. е. експлоататорска класа. 

Освен с каменоделие голяма част от активното население на 
селото заедно със своите семейства се занимава със земеделие и живот
новъдство, които напоследък се преустройват на социалистическа 
основа. 

Село Царевец има обширно землище, по-голяма част от което 
(68,8%) е за~то от годна за селскостопанско обработване площ и 
около една трета (31,2¾) са непродуктивни площи, гори и други. 

Таблица 

за разпределение на земята, заета от селскостопански култури 

(в аб солютни числа и проценти)1 

Декари 
Вс 11ч ко -

1 
Л 11 В3ДИ 1 

обработааема 
1 зелен ч . 1 о иощ1ш 1 земя 

нньи лозя 
1 ·радиш1 градини 

дру ги 

--

12 379 2149 294 109 45 73 1,5 049 
1:S2,З 14,3 1,9 0,7 0,3 0,5 100,0 

' 

. 
Следните таблици ни дават представа за разпределението и струк

турата на селскостопанските култури, както и площите, заети с мери, 

пасища, гори и други. 

От земята, заета със селскостопански култури, най -голям дял се 
пада на зърнените храни (82,3% ) и след това на естествените ливади 
(14,3¾ ). Такава структура на селскостопанските култури при нали чието 
на съвсем малки площи, заети с трайни насаждения (лозя - 1,9¾ , 

• овощни градини - 0,3% ) и зеленчуци - О, 7¼ , говори за крайно 
екстензивния характер на един от главните поминъци на селото. 

• 

Таблнца 

за разпределение на необработваемите зеии1 

/в абсолютни числа и проценти) 

Декари Всичко 
-

1 1 

нео(jр абот-

п устеещи I 
1 

взема 

мери го ри ла с нща земи други земя 

·--

2988 1842 1459 65 463 6817 
43,8 27,2 21,1 0,9 6,8 100,О 

1 Данните се отнасят за 1951 r. 

1 
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При характеристикгта на земеоблика на землището се спомена, 
че то е лишено от горска дървесна растителност. Данните за пос,лед
ната, които посочваме в таблицата, се отнасят за горски площи, нами
ращи се извън границите на селското землище. Това са в голяма степен 
парекендетни гори. Те се намират с малки изключения в имотите 
на съседните селища Кален (в местностите Укьова шума, Коше
вете, Сухото езеро и други), Горна Кремена, Ослен Криводол, 
Курново и други. 

Пустеещите земи фактически заемат много по-големи площи, 
отколкото са обявени. Голяма част от тях, които само допреди няколко 
десетилетия са били пасища и ливади, а днес представляват карстова 
пустош, както показват и имената им, са отнесени към мерите и па

сищата. Такива карстови площи пр.едставляват местностите Плочата, 
·голяма полена, Яньов пролез - в южните райони на землището, 
и Камена полена, Перестица, Равната рудина и Главоча - на 
север. Чрез организирания труд на жителите от селото в епохата на 
социалистическото строителство тези площи отново могат да бъдат 
спечелени за стопански цели. Мероприятия за тяхното преобразяване 
ние ще набележим в края на очерка. 

Като съпътствуващ на земеделието поминък е и животновъд
ството, което до образуването на ТКЗС носи също така белезите на 
екстензивност. Ето и неговата структура. 

Таблица 

за едрия и дребен добитък в село Uаревец1 

Вид и брой на животните 

коне говеда биволи I овце кози свине 

Всичко 

8 227 336 1 5280 1 275 480 6606 

В последното прави впечатление по-големият брой на биволите. 
Тук те се отглеждат заради използуването им при превозването на 
камения материал. , 

По-голяма част от едрия и дребен добитък е вече кооlilерирана, 
но по липса на данни не ни е възможно да посочим каква бройка · от 
добитъка на селото е в оборите и кошарите на ТКЗС. 

Създаването на ТКЗС в Царевец в края на 1949 r. е револю
ционно мероприятие с огромно икономическо значение, което има за 

цел социалистическото преустройство както на стопанството, така и 
на бита на жителите от селото. 

Под ръководството на партията и в изпълнение на правителстве
ната политика селяните още през 1950 r. изграждат по-голяма част 

от селскостопанския двор на ТКЗС и в това отношение изпреf!арват 
десетки села от Врачанска околия. 

В кооперативните блокове на ТКЗС е обединена по-голяма част 
от обработваемата земя (виж приложената табл1:ца). Това показва, че 

1 Данните са за 1~51 r. 
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социалистическият сектор доuинара над частния и че от няколко 

стотици дребни и еднолични селски стопанства се създава качестве~о 

ново, едро трудово-кооперативно земеделско стопанство от социали

стически тип. 

В ТКЗС участвува също така и 88,8% от работната ръка, заан
гажирана в селското стопанство. 

Таблица 

за обработваемите земи на селото и на ТКЗС и процентното 
участие на селските стопани в ТКЗСt 

Обработваема земя в декари 1 0/ 0 на о;,1 на 
земята работната 

в ръка в 

на селището 

1 

на Тl<ЗС 
1 

ткзс ткзс 

15 049 1 1,2611 1 84 1 88,8 

Чрез задружния труд и механизирането на редица трудови процеси, 
осъщ~ствени с помощта на МТС - Врз.ца, селскостопанските работници 
от Царевец получават високи добиви ( средно към 190-200 кг на 
де1<ар от всички засети площи), непознати досега в тяхната практика. 
Тези високи добиви нагледно ги убеждават в предимството на уедре
ното социалистическо земеделско стопанство и че "друг път, за да 

Таблица 

за _разпределение броя на работната ръка в ТКЗС и 
частните стоnанства в село Uаревец1 

Селски стопа ни на работа в 0/ 0 на работната 

1 

о ръка 

ТI<ЗС частни стопанства 
:,: 
:,-

" 1 частни 
1 1 

u ТКЗС стопанства 
мъже же11и мъже жени CQ 

277 
1 

4t:O 
1 

40 
1 

51 18181 88,81 11,2 

се създаде заможен и културен живот на село, у нас няма" (21-35). 
В блоковете на ТКЗС, заети със селскостопански култури, преобла
дават зърнените храни •- 75,30;0 , но наред с тях се заса»щат площи 
и с технически култури - 3,7%. Предстои да се увеличат коопера
тивните лозя, за които има благоприятни природни условия. Наложи
телно е още по-голямо увеличаване на площите с фуражни треви с 
оглед по-нататъшното развитие на кооперативното социалистическо 

животновъдство. Неговият относителен дял трябва все повече и повече 
да нараства в икономиката на селото. 

В ливадарските райони на селското землище, а именно в Моги
лите и Искъра се отглеждат .В-те стада овце на ТКЗС, а в местно-

1 Данните се отнасят за 1951 г. 
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стта Ливаде край река Искър се намира обширната зеленчуков агра
дина на кооперативното стопанство. 

Таблица 

за разпределение на площите, заети със селскостопански култури 

в блоковете на ТКЗС в • село Царевец~ 

·З аета площ в 

Видове селскостопански култури J':I', 
(зърнени, техни,,ески , фуражни и др.) 

1 

декари о;,, 

Г ..... 445-t 35,2 
ръж . 55 0,4 

1 'Зърнени култури. . :ечемик .. 177 ] ,4 
овес ... 30() 2,4 
ц~и~. 4536 35,9 

r слънчоглед 295 2,Ч 
, 30 о '_) \ памук. , . ,-

коноп . 34 (),3 
2 Технически културi1 . { лен (за семе) 50 0,4 

1 тютюн - -
лозя • · , 8 -. t други. БО 0,4 

3 Зеленчуци (доwати, пипер и др. 64 0,5 
4 Бостани (nини, пъпеши и np.) . ' 39 0,3 · 
5 Фуражни треви 400 3,2 
6 Естествени ливади 2149 17,0 

---
Веичко. 126-11 100,0 

Днес жителите на селото активно участвуват в социалистическата 
промишленост и в преустройството на своето стопанство на планови 
начала. За заетостта им в разните клонове на производството свиде
телстнуват следните данни. 

През годините на народната власт благосъстоянието на жителите 
от селото е в непрестанен подем. То е изразено най-добре чрез жили
щното строителство. В селото ежегодно се издигат нови :масивни и 
просторни къщи, украсени с белокаменни стъпала, подпрозорци, рамки, 
корнизи и колони. През 1951 г. започна и електрифицирането на 
селото. 

Утвърден -е и планът за преустройството центъра на селото, 
където ше бъде изграден дом на депутатите на трудещите се, коопе
ративен дом и други. Селото бързо променя своя облик. Създават се 
нови, по-добри битови условия за жителите му. 

Селото има грамадна и модерна училищна сграда, у1<расена също 
така с каменни изделия. Тук продължават прогимназиалното си обра
зование и децата от съседното Старо село. 

1) Данните са за 1951 r. 
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Село Царевец осъществява своите икономически връзки чрез 
всестранната кооперация, която прибира срещу заплащане нарядните и 
извъннарядни селскостопански продукти и доставя на селяните необ
ходими;ге стоки. 

Тези връзки са най-силни и най-постоянни с град Мездра. Тук 
селяните отиват да търсят по-богат асортимент на закупуваните от 
тях стоки. 

Чрез износа на скален декоративен материал чрез спир1<а Ослен 
селото има най-големи връзки със София и Букурещ. Последният е 
втори след София потребител на облицовъчен варовик. Такъв се 
изпраща и в Пло~див, Сталин, Русе и други наши градове. 

Таблица 

за професионалния състав на жителите QT село Ц:;ревец 

Заети в пронзnол.ствr;то 1,ато J<ъде Всичко 

Работ11иu11 каменоделu11 . . Цярсяец. . . . 162 
Транспортни работшщи . . Мездра, Софш1. 7 
Заводски работници • . . . Мездра . . . • 4 

/ 
Селскостопански работниu11 Царевец 818 
Служащи Царевец, Мездра... 26 
Други . . . . . • . . . __ 43_ 

Всичко ... 1060 

ТКЗС чрез производство и износ на зеленчуци от кооперативната 
rр~iдина разширява стопанските връзr<и на селото. През лятото на 
1951 г. то е изпратило по няколко вагона домати за зеленчукопре
работвателните заводи и комбината „Гаврил Генов" и град Плевен. 

За повишаване урожайността на с~лското стопанство и увели
чаване броя на продуктивния добитък, както и подсигуряване село~о 
с топливо, вода, храна и други !-lеобходимо е разрешаването на няколко 
важни и неотложни проблеми, а именно: 

1. Да се проведе широко лесозасаждане, което ще спомогне за 
повишаване нивото на подпочвената вода и ще предизв!Jка увеличение 
на изворната вода из землището на селото. В изпълнението на тази 
проблема потребно е на първо време да се създаде кооперативе~ 
разсадник1 за отглеждане на дървесен разсад - топола, акация, айлант, 
бряст, дъб, черници, орехи и други. Засаждането на тополите да се 
извърши по 2-3-метровата тераса на Искър; акацията, орехът и 
айлантът по увразите из пасището и карстовите райони, а така също и 
по обезлесените и плешиви Могили; брестовите, дъбовите, черни
чевите и други дървет;:~ да се засаждат от двете страни на междусел

ските и пол::жи пътища, както и по границите на земеустроените бло
кове на ТКЗС. По такъв начин ще се създаде една полезащитна мрежа, 
чието благотворно влияние не ще закъснее да се прояви. 

1 Той ще удовлетворява нуж~ите и на редица съседни села. 

13 Известия на !,ълг, географско дружество 
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2. Да се създадат водоеми по Косовецкия, Селския и Марко
вецкия дол с цел използуване водите им за напояване · най-вече на 
фуражни площи. 

3. Да се използуват водите на Езерото в Орешака i, направи во
доем за развъждане на риба. 

Фиг. 14. Ккраджи11с·ка бригада от ТКЗС в село Царевец l превозва каменен блок 
до спирка Ослен. При такива превози се впрягат по няколко чифта биволи. 

1 

4. Чрез, електропомпа да се прехвърлят през Могиле водите на 
Студен кладенец, за да се · водоснабди селото. 

5. Да се засадят местностите-' Малък и Голям Малиновец и 
отчасти Крива курия с овощни дървета - сливи, круши, ябълки, дюли 
и други. • 

За планомерното осъществяване на тези мероприятия са налице 
всички обективни предпоставки. Нужно е обаче организиране на силите 
на трудоспособните жители от селото за изпълнението на тези задачи, 
които ще доведат до преустрояване земеоблика на землището и създа
ване услови~ за още по-заможен и културен живот в село Царевец. 

Заключение 

Каменоделската промишленост във · Върбешница, Горна Кремена 
и Царевец има над половинвековно съществувание. 

J 
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Тя се зароди през епохата на капитализма и в своето развитие 

прие ёf l~:~:::оt~~~:=ч~~~=~~лисс;;~с~;~д~по9соб c~~;f i:;:o~cl:lт~: 
не бе в състояние да и осигури условия за по-високо развитие. 

Това стана възможно само при народната власт, която осъще
ствява плановото преустройство на икономиката на нашата страна на 
социалистическа основа. 

На такава база разраства и каменоделската промишленост в раз
глеждания от нас микрорайон. За нея Партията и Правителството 
полагат големи грижи. Те мобилизират творческите сили н.а стотици 
каменоделски работници, които осигуряват ценен декоративен и строи
телен матеrиа.тr за новите социалистически строежи. 

. Освен това под ръ,ководството на Партията и Правителството 
селяните от трите каменоделски села укрепват и своите трудово-коопе

ратищtи земеделски стопанства. С• всяка измината година те постигат 
все по-високи и по-високи производствени успехи, които им осигурявil,Т 

по-заможен и по-благоденствуващ живот. · 
Само . за няколко години на мирно социалистическо строителство 

се промени както битът на на ·елението, така и обликът на нашите 
каменоделски селища. В тяхната структура, в структурата на техните 
землища вече доминират новите, социалистически черти. Това показва, 
че те са тръгнали по най-верния, по най-правилния път на развитие -
пътя на социализма и комунизма. 
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ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИИ 

КАМЕНОТЕСНОГО РЕМЕСЛА ВО ВРА ЧАНСКОМ РАЙ О НЕ 

М. Ми че в 

РЕЗЮМЕ 

Настоящий труд: - .,Экономйко-географические условия для раз
випш каменотесного ремесля во Врачанском районе"-состоит из
трех частей: а) физико-геоrрафические предпосылки; 6) экономико 
географическое развитие каменотесного ремесла при капитализме · и в 
период социалистического строительства и в) экономико-географическая 
характеристика сел Вьтбешница, Горна-Кремена и Царевец. 

Главные залежи известного "врачанского известняка" находятся 
близ <;ел Вырбешница, Горна Кремена и Царевец, которые разполо
жены на растоянии от 6 до 10 километров к северу и востоку от 
города Мездры. 

Зележи известюр<а вскрываются по южним склонам горного 
хребта Веслец и Бешовицкого моноклинального гребня, а к югу по 
левому и крутому берегу реки Искара. Местами известняковая поверх
ност прорезана глубокими оврагами. Некоторые из них похожи на 
маленькие каньоны. 

Известняки Врачанского района или микрорайона города Мездры 
имеют молочно-белы цвет, легко раскалываются, обладают прочностью 
и прекрасными декоративными качествами. Известняки используются 
для облицОВ[{И больших обществены зданий, для изготовления колонад, 
капителей, корнизов, лестниц, памятников и т. д. 

Каменотесное ремесло во Врачанском районе развивается после 
Освобождения. В связи с качественно различными закономерностями, 
при которых раqвивается ·общественно-экономическая жизнь нашей 
страны с Освобождения до настоящего момента и в развитии камено
тесной промишленности, существует два этапа: а) эпоха стихийного 
капиталистичес[{оrо производства и б) период планово-социалистиче
ского использования каменного декоративного материала. 

Эпоха капиталистического производства начинается с 80--90 г. г. 
прошлого века и заканчивается 9 сентября 1944 г. Мы делим её на 
два подотдела: а) развитие . каменотесного ремесла до первdй импе
риалистичесI<ой войны и б) каменотесное ремесло с 1920 по 1944 г. 
Период между обеими великими войнами является периодом наиболее 
хищной и нечеловечной эксплуаfации робочих и расхищения известняка, 
который является ценным национальным богатством. В этом тру де 
приведены и даиные об ·имущественной дифференциации крестьян, 
которые были объеrпом эксплуатации со стороны подрядчиков. У ка-
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заны и причины, которые обуславливают стихийное сезонное бегство 
большого числа рабочих за пределы юi.менотесного района. Одновре
менно с этим в этом труде подчеркивается, ,11то при социалистическом 

строительстве каменотесов посылают организованно по строительным 

объектам. Подчеркнуты также и большие завоевания этого рода про
мышленности, которые достигнуты после 9 сентября 1944 г. благодаря 
наличию народно-демократической власти. В этом труде уделено 
серьезное в:шмание вопросу о тех трудовых условиях, при которых 

работали рабочие до 9 сентября 1944 r. и при какой качественно 
новой обстановке они работают теперь. Эги новые успехи обуславли
ваются прежде всего и большими заботами Партии и Правительства о 
процветании каменотесного ремесла во Врачанском · районе. Перед 
рассматриваемой I<аменотесной промышленостью стоит и ряд жизнен
ных проблем от правилы-iого и своевременного разрешения, кот9рых 
наше народное хозяйство станет ещё более богатым . 

В третьей части труда сделаны аналитические экономико - геогра
фические характерисtики сел, жители которых занимаются каменоте
сным . ремеслом. Обращено серьезн,ое внимание на социалистическое 
переустройство этих сел, на возникновение и укрепление ТКЗХ, на 
новые мероnрияти_я, которые стоят перед ними и т. д. 

• 
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CONDITIONS DE GEOGRAPHIE ECONOMIQUE DU DEVELOPPEMENT 
DES CARRIERES DANS LA REGION DE VRA TZA 

par М. · М it с h е ~ 

La presente . etude "Conditions de geographie du developpemeчt 
des carrieres dans la region de Vratza" - comprend trois parties: а) con
ditions physiogeographiques, Ь) developpement geo-economiqwe de l'ex

. ploitatioп des carrieres sous le eapitalisme et dans Ia periode de l'edifica
tion socialiste, et с) description geo-economique des villages de Varbech
nitza, Gorna Kremena et Tzarevetz. 

Les principaux gisemeпts du celebre „ calcaire de Vratza" sont 
situes daпs les terrains ehvironпants des villages de Varbechnitza, 
Gоша Kremena et Tzarevetz, а une distance de 6 а 10 km au Nord et 
а l'est de la ville de Mezdra. 

Les gisemeпts calcaires apparaissent sur les pentes meridionales du 
coteau .de Vesletz et sur la crete monoc!inale de Bechovitza, et au sud 
sur !а · berge gauche de la riviere Iskar. Par endroits les surfaces calcaires 
soпt creusees en ravins profoпds. Quelques-unes ressemЬlent а de petits 
canons. 

Les calcaires de la region de Vratza ou de la petite region autour 
de la ville de Mezdra sont · d'un Ыаnс de lait faciles а fendre, d'une 
bonne solidite -et possedent' d'excelleпtes qualites decoratives. 11s serveпt 
au revetement des grands edifices puЫics, !а construction de colon- , 
nades, de chapiteaux, de corniches, d'escali_ers, de monuments et autres. 

L'exploitation des carrieres dans !а region de Vratza se developpe 
а vive allure apres Ia Liberation. En liaisoп avec les Iois qualitativement 
differeпtes seloп Iesquelles se developpe la vie sociale et economique 
dans _notre pays depuis Ia Liberation а nos jours il existe de meme dans 
le developpemeпt de l'industrie de l'exploitaiioп des carrieres deux etapes: 
а) l'epoque de Ia production capitaliste spontaпecet Ь) !а periode de l'ex
ploitation socialiste planifiee du · materie! decoratif de pierre. 

L'epoque de !а production capitaliste commence dans les anпees 
80-90 du siecle dernier et se termine а !а veille du 9 Septembre 1944. 
Nous subdivisons cette epoque en deux etapes: а) developpemeпt de 
l'exploitation des carrieres . jusqu'a la Premiere guerre imperia.Iiste mon
diale, et Ь) l'exploitation des carrieres de 1920 а 1944. La periode d'entre 
les deux grandes guerres est Ia periode de l'exploitation des travailleurs 
!а plus acharnee et ·la plus inlшmaine et du gaspillage du calcaire qui 
constitue une richesse nationale precieuse. Dans notre etude nous avons 
produit des donnees sur Ia differenciation du degre d'aisance des paysans 

. qui furent l'objet d'exploitation de la part des entrepreneurs. Оп у а 
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indique egalement les causes qui conditionnent la sortie saisonniere spon
tanee d'un grand nombre de travailleurs , hors des limites de la region 
des carrieres. En meme temps on fait valoir dans tюtre etude que dans 
l'edification socialiste on procede а -Гacheminement organise des tailleurs 
de pierre vers Ies chantiers de construction. On а souligne en outre les 
grandes realisations de cette espece d'industrie, enregistres apres !е 9 
Septembre 1944, grace , а !а presence du pouvoir democratique populaire. 
Une attention toute particu!iere est reservee dans I'etude а !а question а 
savoir dans quelles conditions de travail avaient travaille Ies tailleurs de 
pierre avant !е 9 Septembre 1944 et les conditioпs qualitativement dif
ferentes du present. Ces nouveaux succes sont diis avant tout а la graпde 
sollicitude du Parti et du gouverпemeпt pour l'epanouissement de la taille 
de pierre dans · 1а region de Vratza. Dans l'industrie de l'exploitation des 
carrieres, qui fait l'objet de notre etude, se posent une serie de proЫemes 
de premier ordre dont !а solution juste et opportune enrichira encore plus 
notre ecoпomie пationale. 

Dans !а troisieme partie de notre etude on а fait des descriptions 
aпalytiques geo economiques des localites doпt I'occupation essentielle 
des habltants constitue !а taille de pierre. Uпе attention serieuse est ac
cordee enfin а !а transformation socialiste de ces localites, а !а creation 

-et au raffermissement des fermes cooperatives, aux nouvelles taches qui 
se trouvent devant elles, etc. 

~ 
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ИЗВЕСТИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО 
Ки. 1 (XI) 1953 

Т. Йорданов 

ЗА ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ 
ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ 

НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ СТРАНИ 

Обучението по икономическа география предлага прекрасни въз
можности за провеждане на правилно идейно-политическо възпитщше, 

• При изучаване на природните богатст~щ, населението, стопанството. 
икономическите райони и селищата на Съветския · съюз и страните с 
народна демокрация ние можем и трябва да изтъкваме големите пре
имущества на социализма пред капитализма. От друга страна, изуча
вайки икономическата география на капиталистическите страни, ние 
имаме отлична възможност да разобличим капитализма и противоре
чията му, отразени .в конкретната учебна материя. Изобщо при С1буче
нието по икономическа география учителят има големи възможности 
да възпитава учащите се в духа на марксизма-ленинщ3ма и да създаде 

от тях възторжени, убедени и съзнателни строители на социализма в 
нашата страна. , 

, В настоящата статия ще бъдат разгледани само някои въпроси 
относно идейно-политическото възпитание при обучението по икономи
ческа география на капиталистическите страни. 

За да разберем същността и голямото _значение на идейно-поли
тическото възпитание, което можем да постигнем при обучението по 
икономическа география, трябва да го разгледаме в светлината на 
гениалния труд на Й. В. Сталин „Марксизмът и въпросите на езико
знанието". Този труд надхвърля границите на езикознанието и има 
епохално значение за нау1<ата. Той е ярък пример на творческите все
побеждаващи сили на марксизма, който непрекъснато се разв11ва и 
обогатява. Този труд има голямо значение за икономическата география . 
и успешно мож~ да се приложи при разглеждане въпрос1;1те на идейно
политическото възпитание. 

„Базата е икономическияJ строй на обществото в даден етап на 
неговото развитие", казва И. В. Сталин1• А както е известно, за 
икономическия строй на обществото Маркс казва: »В общественото 
производство на своя живот хората влизат в определени, необходими, 
независими от тяхната воля отношения, производствени отношения, 

които отго~арят на определено стъпало от развитието на техните мате

риални производителни сили. Съвкупността or тези производствени 
отношения образува икономическа ra структура на обществото, реалната 
основа, върху която се издига една правна и политическа надстройка 
и на която отговарят определени обществени форми на съ3нанието. "2 

1 Й. В. Сталин, Маркси-змът и въпросите на езикознанието, София, Х, 1950, стр. 33. 
~ К. М ар к с, Към критика на пол'итическата икономия, София, 19,49, стр. 8 и 9. 

, 
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т. Йорданов 

1 
Капиталkзмът е такъв икономически строй на обществото, който 

се определя Ьт господството на производствени отношения, основани 
на капиталистическата частна собственост на средствата за производство 
и експлоатацията на човек от човека на базата на наемния труд, където 
работната сила е стока. При капитализма съществуват противоречия 
между обществения характер на производството и частнокапиталисти
ческия начин на присвояването. А при социализма господствуват про
изводствени отношения, които се градят на обществената собственост 
ю.1 средствата за производство и на взаимопомощта между трудещите се. 

Всичко това показва, че базата на социалистическия строй коренно 
се отличава от базата на капиталистическия строй. А както е известно, 
всяка база има своя, съответна ней надстройка. ,,Ако базата се изменя 

\ u u 
и ликвидира, след нея се изменя и ликвидира неината надстроика, ако 

се раж,н.а нова база, след нея се ражда съответствуващата и надстройка", 
казва И. В. Сталин1. ,,Надстройката, това са политическите, правните, 
религиозните, художествените, философските възгледи на общество
то и съответствуващите на тях политически, правни и други учреждения. •2 

u Анализирайки взаимоотношенията между базата и надстройката, 
И. В. Сталин изтъква значението и голямата роля на надстройката за 
развитието на обществото. В това отношение той ясно отбелязва, че 
надстройката, породила се като резултат на дадена база, става велиl\а 
сила, която спомага за по-нататъшното укрепване и разJ3итие на самата 

база. ,,Надстройката се поражда от базата, пояснява . И. В. Сталин, но 
това съвсем не значи, че тя само отразява базата, че тя е пасивна, 
неутрална, отнася се безразлично към съдбата на своята база, към 
съдбата на класите, към характера на строя. Обратно, появила се на 
свят, тя става огромна активна сила, активно съдействува на своята 
база да се оформи и укрепи, взема всички мерки, за да помогне на 
новия строй да унищожи и ликвидира старата база и старите класи." 

В това отношение идейно-политическото възпитание като над
стройка играе твърде важна роля за развитието и укрепването на 
обществото. Докато възпитанието в социалистически дух се явява 
мощна сила за укрепването на соuиалистическия строй, то възпитанието 
в капиталистически дух на свой ред има за цел да укрепи разклатените 
устои на капитализма. 

Този класов характер на идейно-политическото възпитание при 
капитализма у нас съзнателно се прикриваше. Ръководителите на учеб• 
ното дело у нас учеха, че училището е и трябва да бъде аполитично, 
надкласово, че в него трябва да се преподава само „чиста наука". 
Обаче историческото развитие на народите ни учи, че училището е 
било и си остава инструмент в ръцете на господствуващата класа, 
която дава такова политическо възпитание на подрастващото поколение, 

каквото е изгодно за нейните класови интереси. За класовия характер 
на училището В. И. Ленин казва: ,,Всъщност училището беше пр~вър• 
нато изцяло в оръжие на класовото господсвто на буржоаз~ята, то 

1 й. В. С т а .11 к н, Маркси:~мът и въпросите на езикознанието, стр. 3, 
2 П а к т а м. стр. 5. 
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беше изцяло проникнато от кастовия буржоазен д.ух, то имаше за цел 
да даде на капитализма послущни слуги и хрисими работници. 1 

В подкрепа на . тази мисъл И. В. Сталин добавя : ,, Образованието 
е оръжие, ефектът на което зависи от това, кой го държи в свои 
ръце и кого с това оръжие иска да удари." 2 

В буржоазното училище обучението по икономическа reorpaфиSI 
цели да възпита в учениците убеждението, че капиталистическата иконо
мическа система е съвършена и вечна. За постигане на тази цел напъл
но съзнателно се премълчават недъз-ите на капитализма, изопъчават се 

фактите, дават се схематични или дори неверни данни за Съветския съюз 
и страните с народна демокрация, хули се социализма, насажда се расов 

и национален антагонизъм и пр. Изобщо буржоазията в капиталисти
ческите страни чрез обучението по икономическа география и по дру
гите учебни предмети се стреми да насажда всред учащите се такова 
идейно-поJШтическо възпитание, 1<оето като надстройка има за цел 
да укрепи базата - прогнилия, вече умиращ капиталистически строй. 
И действително учебниците и голяма част от географската литература 
в капиталистическите страни гъмжат от антинаучни, буржоазно-аполо
гетични учения-хорологизъм, географски · детерминизъм, геополитика, 
расизъм, космополитизъм, неомалтусианство и др. 

Най-опорочено в това отношение е идейно-политическото възпи
тание днес в училищата на Съединените uамерикански щати - цита-. 
делата на капитализма според думите на И. В. Сталин. В тази страна 
обучението и възпитанието са ;~:ълбоко пропити с дух на фашизъм, 
милитаризъм, мистика и буржоазна апологетика. Монополистите в САЩ 
в налудничавите си стремежи за световно господство открито поставят 

задачата чрез училището да се вербуват офицери и войници за армията 
за трета световна война срещу Съветския съюз и страните с народна 
демокрация. Напоследък в американските училища широко е разпро
странен следният плакат: ,,Млади янки! Земята е американска планета. 
Избирай това, което най-много ти харесва: тропическия остров Гуам 
или снежна Исландия, Филипините или Западна Германия, Британия 
или Гърция. Посвети се на военна професия. Тя ще ти обезпечи инте
рес.ен, богат с пр11~лючения живот, пътуване в 1<0мпания с приятели" 
(3, стр. 13). 

При обучението по икономическа география в капиталистическите 
страни се разпространяват явни лъжи за страните от демократичния 

лагер (виж Б. Вронски, 7). 
В учебника по „Световна география" от ландонския проф. Стамп 

издадена през 1945 г., в тритомната география за средните училища в 
Италия, издадена през 1949 г., каr<то и в редица други учебници по 
география в капиталистическите страни за Съветския съюз се дават 
стари или дори неверни данни, които представят страната на социа

лизма като „икономически изостанала страна" с „малоцивилизовани 

работници", като страна, в която "се правят опити" и др. нелепости. . 
1 В. И. Лен и н, Сочинения, т. IV, стр. 68. 
2 Маркс, Е н r е л с, Сталин, За възпитанието и културата, 

София, 1950, стр. 98. 
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Разбира се, това далече не може да се обясни с невежество на 
авторите. Напротив, буржоазията в стремежа си да възпита крепители 
на капитализма принуждава авторите и учителите по икономическа 

география да премълчават огромните стопански и културни достиже
ния в Съветския съюз и в страните с народна демокрация, като по такъв 
начин заблуждава учащите се и ги възпитава в капиталистически дух. 

При социализма идейно-политическото възпитание има съвсем 
друг характер. Преди всичко то се постига не чрез премълчаване на 
фактите, не чрез изопачаването им, а чрез запознаване учениците с научни, 
верни факти, които представят действителността такава, каквато е тя. 

Като надстройка над базиса идейно-политическото възпитание 
при социализма обслужва самия базис - социалистическия строй, 
който осигурява непрекъснатото повишаване жизнения uи културен 
уронен на трудещите се. Ръководейки се от учението на И. В. Сталин 
за активната роля на надстройката в ·по-нататъшното ук~пване на 
базиса, трябва да подчертаем, че идейно-политическото възпитание в 
социалистически дух има особено голямо значение за на!}-lата страна, 
тръгнала по пътя на социализма. ,, Надстройката, казва И. В. Сталин, 
се създава от базата именн@ З<!_ да и служи, за да и помага активно 
да се .оформи и укрепи, за да се бори активно за ликвидиране на 
старата, отживяла времето си база с нейната надстройка. Достатъчно 
е само надстройката да се откаже от тази своя служебна роля, доста
тъчно е само надстройката да премине от позиция на активна защита 
на своята база върху позицията на безразличното отношение към нея, 
върху позицията на еднаквото отношение към класите, за да загуби 
тя своето качество и да престане да бъде надстройка." 1 

В светлината на тези мисли идейно-политическото възпитание в 
социалистически дух, коет(' може да се постигне при обучението и 
по икономическа география, има да играе градивна роля по отношение 
укрепването на новата база - социалистическия строй; това възпи
тание ще подпомогне борбата за ликвидиране староо, отживял времето 
си капиталистически строй и останките от буржоазно апологетичните 
учения. Не случайно другарят Вълко Червенков в доклада си „ Марк
систко-ленинската просвета и борбата на идеологическия фронт'', изнесен 
пред V конгрес на Българската комунистическа партия, дебело подчер
та: ,,Цялата наша борба и работа за изграждане икономическите и 
културни основи на социализма изисква решително преустройство на 
целия наш идеологически фронт такова преустройство, което да го 
превърне в мощен фактор за преодоляване на капитализма и. в съзна
нието на хората, за строителството на социаиизма, за о б р-а э о в а
н и ето и възпитан и ето на трудещ и те с е в социалист и

ч е ски дух (курсивът мой, Т. Й.). 2 Подчертавайки голямото значе
ние на възпитаIJието в социалистичес1<и дух, другарят Червенков до
бавя: ,. Ние сме изправени сега непосредствено пред решението на тази 
отговорна. сложна и продължителна задача. "3 ' 

т Й. В. Сталин, цит. съч. стр. 5. 
2 В. 4 е р в е н к о в, Марксистко-ленинската просвета и борбата на идеологическия 

фронт, стр. 39 и 40. 
3 П а к т а м, стр. 40. 
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В това отношение и · учителите по икономическа география могат 
и са длъжни да · дадат своя ценен принос за идейно-политичес1<ото 
възпитание в социалистически дух. Те трябва добре да осъзнаят голя
мата и отговорна роля, която им се пада да играят в социалистиче
ското възпитание и превъзпитание на нашия народ. В училището трябва 
да се подготвят съзнателни, възторжени строители на соцщзлизма, 

които с всичката си енергия и с пълна вяра да строят новия живот. 

А може ли да строи 'социализъм този, който не се е отърсил от 
недъзите на капитализма, който не е убеден в големите преимущества 
на социализма! ... Такъв човек не може да бъде нито добър строител, 
нито пък смел защитник на това, което · строи. И ако по-възра
стното поколение е възпитавано в капиталистически училища и в 

душата си все още носи останки от буржоазно влияние, което сега 
се стреми да изживее без ос_татък, то младото поколение трябва уве
рено, целеустремено_ да се възпитава в марксистко-ленински дух. Така 
идейно политическото възпитание ще стане голяма сила, която ще съдей
ствува за изграждането на социализма в нашата страна. 

Сега когато целият свят е разделен на два противоположни 
лагера - от една страна, лагера на мира, демоi{рацията и прогрес? 
начело със Съветския съюз и, от друга страна, лагера на реакцши а, 
военнолюбците и разла'гащия се капитализъм \lачело със Съединените • 
щати, то повече от всякога се .налага да укрепваме лагера на мира и 

да осигурим възможности за така необходи~ото ни мирно строител
ство. Ето защо при строителството на социализма в България• и в 
другите страни с народна демокрация при наличието на развилнеJJия 

се имп'ериаJшзъм е абсолютно необходимо учащите се да получат со
лидно идейно-политическо възпитание, отлично да знаят преимуще
ствата на социализма и противоречията на капитализма, уверено да гледат 

към свет.1юто бъдеще на социализма. 
Големият съветски държавник М. И. Калинин характеризира 

възпитанието като „определено, целеустремено и систематическо 

въздействие върху психиката на възпитавания, за да се внедрят в него 
качествата, желани от възпитателя" (13, стр. 64). Това ще рече, че учите
лят по икономическа география трябва „целеустремено и систематиче
ски да провежда идейно - политическото възпитание в социалистически дух". 

За успешното провеждане на идейно-политическото възпитание при 
обучението rю икономическа география са необходИ'Ми няr<ошш условия : 

а. Преди всичко учителят по география трябва да има пълна 
яснота по въпросите, с които ще борави при обучението. Не може да 
дава правилна идейно-политическа насока на възпитанието оня учител, 
който сам _няма доста.тъчно марксистко-ленинско възпитание. Учителят 
трябва да 61,де образец за учениците и пример, който да ги завладява. 
От него трябва да блика сила и да лъха огън, който да възпламени 
сърцата на учащите се. Затова учителят трябва да бъде проникнат 
от абсолютната необходимост за в~,зпитание в социалистически дух. 
Той трябва да възпитава с цялото1 си. сърце и цялата си душа. Учител, 
който не взема страна, който бездушно възпитава политиче~ки, той 
не може да получи добър резултат, а само формално изпълнява задъл-
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, 
жението си. Необходимо е да се разбере, че идейно-политическото 
възпитание не се постига автоматически. То е резултат на системна, 
съзнателна, це~еустремена дейност от страна на учителя, семейството, 
колектива и пр. 

б. Не е достатъчно само учителят да има марксистко-ленинско 
възпитание и да съзнава необходимостта от внедряването му сред уча
щите се. Необходимо е още той добре да е овладял учебния материал 
и да продължава да го овладява. Учителят трябва да разполага с обширни 
и задълбочени познания, с които да си служи напълно свободно ;при 
обучението. Без достатъчно познаване конкретния географски материал 
ще страда както образователната, така и възпитателната страна на 
обучението. Не са малко случаите, когато учители, непознаващи доста
тъчно добре учебната материя, въпреки желанието си не могат успешно 
да провеждат идейно-политическото възпитание в социалистически дух. 

Относно значе·нието на добрата подготовка на учителя М. И. Ка
линин казва: ,,Учителят преди всичко е длъжен добре да познава 
предмета, който преподава; без познаването на предмета или при 
слабото му познаване учителят не може да има успех. Освен това 
учителят е длъжен постоянно да се усъвършенствува в своя предмет, 

да разбира всички негови тънкости, да бъде осведомен върху различ
ните възгледи, намиращи се в литературата по дадения предмет, да 

знае качествата на учеоника, да бъде, както се казва, добър познавач 
на своята работа. Това е базата, основата за успешното обучение" 
(22, • стр. 26). Тези мъдри указания на големия съветски държавник 
трябва добре да се разберат и от нашите учители по география, за 
да могат те успешно да се справят със задачите на обучението и 
свързаното с него възпитание. 

в. Третото важно условие за успешно провеждане на идейно
политическо възпитаf!Ие в социалистически дух е, че то в никакъв 

случай не трябва да бъде изкуствено, натрапено, откъснато от кон
кретния учебен материал. Напротив, то трябва да бъде естествена, 
логическа последица от изучавания материал. Ценни препоръки в това 
отношение дава съветското списание „География в школе". Там се 
казва: ,,Урокът по география трябва да бъде урок по географ и я. 
На пръв поглед това е напълно ясно, но в редица случаи урокът по 
география се зам~ня с урок по икономика, политика, с доклад по 
международното поt:южение, в резултат на което страдат географ
ските познания на съветските младежи" (38, стр. 4). Всичко това 
напълно важи и за нашите условия. 

За да бъде успешно и пълноценно идейно-политическото възпи
тателно въздействие на учебния материал по икономическа география, 
учителят трябва предварително да си разясни неговата идейна същност, 
трябва да обмисли методите на неговото преподаване и психологи
ческото му въздействие върху мислите и чувствата на учащите се. 
"Идейно-политическото възпитание, казва Т. А. UКорман, се изразява 
двояко: у тях (касае се за учениците, бел. Т. И.) възникват мисли, 
често емоционално украсени, и морални емоции, т. е. чувства, обусло
вени от дълбокото осмисляне на фактите" (15, стр. 49). И действи-
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телно по-голяма ефективност за идейно-политическо възп~тание 11маме 
при по-дълбоко осмисляне на фактите. 

В зависимост от подготовката на учениците · за препоръчване е, 
щото учителят да ги насочва към самостоятелно обмисJJяне на фак
тите, сами да правят заключения, изводи и пр! По такъв начин учениците 
по-лесно се убеждават, отколкото от наготово дадени иr,1 от учителя 
изводи. ,, Чрез самостоятелни съждения се възпитават дъ,11боки, пълно
ценни убеждения у учащите се" - подчертава Т. А. Корма\'1 (15, стр. 50). 

Спазвайки горните условия, въз . основа на конкретния географски 
материал при уроците по икономическа география на капиталисти
ческите страни можем успешно да проведем идейно-политическо въз
питание в социалистически дух, като разобличим капитализ~а и под
чертаем преимуществата на социализма. 

В това отношение ще разгледаме примери за идейно-политиче
ското възпитание при разобличаване антагонистичните противоречия на 
{(апитализма, отразени в буржоазните учения в иконоЩ1ческата гео
графия, в държавния строй на капиталистическите страни, в населе
нието, стопанството и селищата им. 

* 

, 1. Идейно-пол и ти че скот о възпитан и е ч р е э раз обли· 
ч а в а н, е б у р ж о аз но-апологет и ч нит е учен и я в и кон о· 
м и _ч е с к а т а г е о г р а ф и я. 

За да бъде успешно образованието и идейно-политическото възпи
тание при обучението на и_кономичеs:ка география, учителят трябва 
добре да е овладял и да продължава да овладява основните поло
жения на маркс-ленинската методология в своята наука. Учителят по 
география трябва да бъде наясно, че най-важните, определящи ус
ловия за развитието и географското разпределение на производството 
по страни и райони се коренятu в обществения строй, а географската 
среда по определението на И. 'В. Сталин „безспорно е едно от .по
стоянните и необходими условия за развитието на обществото и тя 
безспорно влияе върху развитието на обществото - тя ускорява или 
забавя хода на общественото развитие. Но нейното влияние не е о п
р е д е л я що влияние, тъй като измененията и развитието на обще
ството се развиват несравнено по-бързо, отколкото измененията и 
развитието на географската среда" 1 . 

Но въпреки това научно определение за ролята на географската 
среда в капиталистическия свят има редица учения, които надцен.яват 

ролята на природните условия, съзнателно премълчават определящото 

значение на икономическите условия и сеят явно заблуждение всред 
учащи и всред възрастни. Разбира се, в капиталистическия свят не 
случайно икономическата наука, а в това число и икон-омическата геог
рафия, е дълбоко проникната с антинаучни, буржоазно-апологетични 
учения, които имат класово-исторически, надстроечен характер. За 
класовия характер на ико~юмическата наука още Маркс отбелязва: 

1 й. В. С та II и н, Диалектически и исторически_ матриализъм, София, 1945, стр. 29. 
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„Откогато буржоазията завоюва политическата власт, оттогава удари 
смъртоносният час за буржоазната икономическа наука. Оттогава за 
буржоазията беше важно не дали тази или друга теория беше правилна 
или неправилна, а дали тя е вредна или полезна за капитала. Безко
ристните изследвания отстъпиха мя<:то на наемни писачи, безпристра
стните научни търсения се замениха с превзета, угодливаап ологетика "1. 

Фалшифицирането на буржоазната икономическа наука и поставя
нето и в услуга на капитализма важи и за икономическата геогра

фия. Обаче при империализма и особено в периода на .всеобщата 
криза на капитализма, при наличието на социалистическа икономическа 

система, при все по-голямото изостряне на класовата борба монопо
листическият капитал започна да проявява още по-големи изисквания 

към ю<ономическата наука, а в това число и към икономическата 

география, за „теоретическо обосноваване" на експанзията, за експлоатация 
на народите, на отклоняване работничеството от класовата борба, на 
прикриване антагонистичните противоречия на капитализма и тър

сене причините за мизерията и нищетата на трудещите се не в същ-

1юс1 та на капитализма, а другаде - в природните условия, в расата и 

пр Ето защо редица антинаучни учения, като географски детермини
зъм, хорологизъм, геогюлитика, космополитизъм, расизъм, неомалту

сианство и други, все повече и повече се ширят в капиталистическия с\зRт. 

Разобличаването на тези антинаучни учения в икономическата
география има голямо идейно-политическо значение. Така учениците 
ще схванат порочни я характер на икономическата география при 
капитализма. Наистина тези учения не се изучават в специални уроци, 
но учителят по география трябва да бъде добре запознат с тях, за 
да може да ги разобличава пред учениците. Това може да стане най
успешно при обобщаващи или преговорни уроци. Много полезна в 
това отношение е работата на А. С. Добров (8, стр. 11-52). 

За пример ще посочим само какво идейно-политическо възпитание 
се постига при успешно разобличаване на не о ма л ту с и а н с т в о т о. 
Това учение напоследък. твърде много се шири в капиталистическия 
свят и има за цел да прикрие антагонистичните противоречия на r<а

питализма, да отклони трудещите се от класовата борба и да направи 
псухолоrическа подгото~ка за трета световна война. То е типична апо
логия на капитализма. 

Буржоазните лакеи извадиха из архивите реакционното учени
на английския духовник Роберт Томас Малтус и се силят да докажат, 
че кризите, страданията, мизерията на хората се дължат на пренасе

леност на земното кълбо. Те учат, че източниците за прехрана по
стоянно намалявали. Намалявал добивът от почвата, пустините настъп
вали срещу обработваемите земи, нашата планета била вече ограбена, 
а броят на хората постоянно се увеличавал, поради което част от 
населението ставало излишно. 

Достатъчно е да запознаем учениците с книгите „Път към спа
сение" от Вилям Фогт и "Нашата ограбена планета" от Ферфилд Ос
борн, за да лъсне с цялата си човеконенавистническа и лъженаучна 

1 К. Маркс, Капитал , т. 1, стр. 13. 
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светлина учението на неомалтусианците . И двете кн .1ги са издадени в 
Съединените щати . през 1948 г. В тези книги се развива мисълта, че 
зеrviята е вече оrуабена планета, че никакви подобрения и усъвършен
ствувания не са в състояние да възвърнат плодородието на почвата, 

да увеличат обработваемите· земи и да осигурят изхранването на днеш
ното население на земята Фогт учи, че с увеличение на населението 
възможностите за прехрана все повече и повече намаляват. Затова той 
„открива" пътя за „спасение" на човечеството в намаляване броя на 
хората. Според него на земното кълбо могат да живеят от 500 до 
900 милиона души, което ще рече, че най-малко 1,6 милиарда души 
днес са излиш1ш. Фоrт препоръчва изтребление на милиони хора, за 
да могат другите да живеят добре. Той съжалява, че хитлеристките 
людоеди унищожили малко хора в Европа. Без ни най-малки признащr 
на срам човеконенавистникът Фоrт пише: ,,От гледището на цялото 
човечество гладът в Китай се явява не само желателен, но и необхо
дич" (10, стр. 14). По-нататък той добавя: ,,Най-страшната трагедия 
за Китай би била снижение смърпюстт.1 на населението" (10, стр. 14). 

Пастьор и другите бактериолози и лекари, които чрез ошритията 
си дадоха възможност на хората успешно да се борят с болестите, за 
Фоrт са престъпници спрямо човечеството. За тях той казва, че 
„трябва да носят отговорност за продължаване живота на милио1ш 
обедняващи хора" (10, стр. 14). 

Според Фоrт болестите, епидемиите, гладът, войните, масовата 
смърт и пр. са благодеяния, които възстановяват равн\,Jвесието между 
броя на хората и възможностите на земята за изхранването им. Като 
мярка за намаляване броя на хората човеконенавистникът Фогт 
препоръчва и кастрирането на бедните, според него малоценни хора. 

Съзнателното и целеустремно изтъкване на всичко това ще бъде 
ц~нен принос в идейно-политическото възпитание на учащите се. Пр;.J 
това необходимо е да се подчертае и обстоятелството, че авторът на 
тази зверска пропаганда е богато възнаграден от своите господари -
американските моноrюлисти. Книгата на Фоrт получи премия . за най
хубавата книга, излязла през съответния месец в Съединените щати. 

През последните години в капиталистическия свят неомалтусиан
ството се разпространява все повече и повече. Явно свидетелство за 
това са издадените през 1951 r книги от Е. Пендел, Б. Расел и 
П. Ребу ( 1, стр . 73-80). Тези лакеи на монополистичния капитал се стре
мят по „научен" път да дою1жат необходимостта от трета световна 
война. Така например Пендел открито пише: ,,Пренаселеността, ка 1 .:.) 

достигне определени размери, заставя хората да воюват, за да запазнт 

възможностите си за съществувание", и по-нататък добавя: ,.Войните, 
болестите, гладът и недояждането - его основните процеси, с по -
мощта на които (:е съкръщава населението" (2, стр. 31 ). • 

Ето до какво падение може да достигне науката, когато тя се 
постави в услуга на монополистичния капитал. Тези автори напълно 
съзнателно скриват истинските причини за , войните - алчните стре

межи на капиталистите за трупане максимални печалби чрез ограбване 
на милиони трудещи се и чрез проливане на реI<и от човеш:о. кръв ... 
14 Изьестия на Бълг. геогр афско дружество 
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Неомалтусианците учат, че източниците за прехрана Lнамаляват 
и голяма част от населението била излишна. Защо тогава всяка го, 
днна капиталистите унищожават огромни количества картофи, пшеница 
кафе, мляко, плодове и още много други храни? Следователно при 
юшитализма съществуват на едно и също място „излишни храни" и 

„излишни" гърла. За здравата логика тези неща са несъвместими. Но 
капитализмът отдавна е скъсал със здравата логика. 

На XVI кон:--рес на ВКП(б), съпоставяйки резултати;rе от капита
л11стическата и социалистичес1<ата стопанска система, И. В. Сталин 
убедително посочи: ,, Трябва да се подчертае, че стопанската система, 
hОято не знае где да тури "излишъците" от своето производство и е 

11рину дена да ги изгори в момент, когато 11 масите цари нужда и без
рабопщп, глад и разорение - такава стопанска система сама произ
нася смъртната си присъда." 1 

Необходимо с учителят да обори неомалтусианството, като обя
сни, че прсродните богатства на земното кълбо при сегашните до
стижен1ш на науr<ата. и техниката, при рационалното им използуване в 

интерес на тµудещите се са в състояние да изхранят далеч по-мноrо

брой110 от днешното население на земя.та. Примери в това отношение 
можем ш1 почерпим от огромнт е до( тижения на стопанството в Съвет
с1,ия съюз. Световно известният съветски учен Василий Робертович Ви
лямс доказа възможностите за непрекъснатото увеличаване плодородието 

на почвата, а практиката на съветското земеделие потвърди учението му. 

При разясняване на тези въпроси учениците ще с е убедят, 
ч е н и щ е т а т а и м и з е р и я т · а н а х о р а та п ри 1< а пит а л и з м а 
ве се дължат нэ техния брой, а се крият в самата същ
ност на капитализма, почиваща на експлоата·цията на 
ч о в е к о т ч о в е к а. П р и т е 3 и р а з п с н е н и я у ч е н и ц и т е 
трябва да схванат, че с о ц и а л из м ъ т им черта е б ле
с тя що бъдещ е, че напред ъ 1< ъ т на науката и техник ат а 
разкри в а огромни, · не изчерпа е ми възможност и за от

л и ч н о то и з х р а н в а II е н а м и JJ и а р д и и м или а р д и х о р а. 

Те 1рябва да напуснат училището с голям оптимизъм, добре да схванат 
користните 1,ласо11и интереси на б) ржоазията, отразени в различню е 
ш· омалтусиански и други учения, да разбиват военнолюбивите теории на 
t{апиталистите и да станат съзнателни ~орuи за мир и народна демокрация-. 

Изобщо при разобличаването на буржоазните учения в иконо
мическата география се разкриват грогнилите позиции на ю, питали ~ ма и се 
укрепва още повече възпитанието на учащите се в социалистичес1<И дух. 

* 

2• ид~йно-политическото възпитание при изуча
ва не държавния строй и н.аселенисто на капиталисти

ч е с к и т е с т р а н и. 

i й. В, С та II и н, Сочинения, т, 12, изд. 3, стр. 323, 
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При изучаване държавния строй на капиталистическите страни . 
иожем и трябва дuа разобличаваме същността на буржоазната демо-
1крация, за която И. В. Ста,11ин казва: 

,,Няма и не може да има при капитализма действително участие 
1на експлоатираните маси в управлението на страната. Демокрацията 
uри кап,итализма е демокрация капитал и с ти че ска, демокрация на 

rксплоататорското меншенство, крепящо се на ограничаване правата 

на експлоатираното болшинство и насочено срещу това болшинство." 1 

Потвърждение на тази мисъл можем да намерим при разглеждане 
1правлението на коя и да е от капиталистическите страни. А 
това има голямо значение за правилното идейно-политическо възпи
lrание. Т а к а у ч е н и ц и т е щ е с е у б е д я т в п р е и м у щ е с т
в ат а на народната пред буржоазната демокрация и 
активно ще съдейс:гвуват за укрепването на нашия 
на р о д н о д е м о к р а 1.: и ч е н с т р о й. · 

Когато изучаваме управлеl:!ието на страните с развит капитализъм, 
1рябва да изтъкнем, че там властта е съсредоточена в ръцете на ед-
1;ата буржоазия, на монополистите, крепителите на реакцията. · 

Голямо идейно - политическо значение има изтъкване10 на „под
чиняване държавния апарат от монополите". Това още по-ясно раз
крива лъжедемократичния, буржоазно-експлоататорски характер 1.а 
~правлението на ~rези страни. 

Държавната власт в капиталистическите страни е в ръцете на господ
ствуващите класи. Избирателните права на трудещите се са ограничени 
с имотен ценз, изnиги и пр. Трудещите са лишени от правото сво
!одно да се борят за подобрение на своето положение. Особено силно 
1са обезправени народите от цветните раси. 

Когато разглеждаме управлението на икономически изостаналите, 
олунезависими страни, като Турuия, Иран, Португалия, страните на 
атинска Америка и др., трябва :да заострим вниманието на учениците 
ърху факта, че в тези страни държавната власт е съсредоточена в 
ъцете на поземлената аристокрация и на буржоазията. Цялото зако
одателство там е нагодено в интерес на господствуващите класи, 

ротив интересите на отруденото селячество и работничество. В Тур
ия, Иран и в редица капиталистически страни все още съществувит 
еодално-правни отношения, които нямат нищо общо с каквато и да 
демокрация. Там голяма част от селяните са просто закрепостени 

:ъм земите на едрите земевладелци, които имат права на господари, 

ъдии, настойници и пр. ' 
Преподаваме ли за колониалните страни, трябва да изтъкнем, че 

ам народите са най-силно обезправени. Например от 20 000 000 житеJiи 
!а Нигерия само 5000 жители се ползуват с избирателни права, но и те х
~те представител1:1 нямат почти никакви права в законодателния съвет 

тази колония (20). 
Редица капиталистически страни, като Съединените щати, Западна 

ермания, Испания, Франция, Гърция, Турция и др., тръгнаха по пътя 

1 Цитирано по В. Червенr<0в, Принудительныl! труд в стрщ1ах капитала 19.:0, 
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на фашизма. Тук трябва да се разясни, че „фашизмът; както казв, 
Й. В Сталин, е реакционна сила, опитваща се по пътя на насилиетс 
да запази стария ред" 1 • Така учащите се ще разберат защо СЕ 
прилагат насилническите мерки в капиталистическите страни. Под 
ложен,1 са на преследване водачите, а на места и членовете на кому 

нистическите партии, профсъюзни деятели, борци за мир, честни учени и пр 
При nрепода~ане икономическа география на капиталистич~скип 

страни трябва да се обръща особено голям.о внимание на роля.та }i2 

комунистическите партии като партии, които водят борба за подоб
ряване жизнения и културен уровен на трудещите · се, за демократичш1 

свободи, за мир и бр1!ТСI<а солидарност между народите. Да с е под· 
чертава непрестанното увеличаване силата и мощт2 

на комунист и че ските парти и. Так а учен и ц и те ще с е 
у б е д я т, ч е с и л и т е н а д е м ок р а ц и я та, м и р а и п р о г р е с" 
от д е н на ден растат в с е по в е че и по в. е че. 

При изучава в е на с елен и ето на капиталистическите страни 
имаме отлични в·~-,зможности да проведем идейно-политическо възпи

тание, като з,юстр,1м 13·,иманието на учащите се върху други антагони

стични противоречип на капнтализма, отразени в забавяне естествения 
прираст на населението, в рязкото му класово · разслоение, в отвоси

телноrо и абсолютно обедвяв:iliС на работническата класа, в расовата 
диtкримин:щия, безработица и пр. 

Упадъкът н- естествения прираст на населението 
при капи та JI из ма е признак на загнива вето на този обществен 
строй. Най-добре е този упадък да се анализира чрез график и се 
сравнява с възхода на естеств~ния прираст на населението при социа 

лизма или при страните с народна демокрация 

Например при населението на Великобритания трябва да изты( 
нем, че при възхода на капи rализ ма естественият прираст на насеш

нието е бил много по-ГО'ТЯМ, отколкото при феодализма. Към средата 
на миналия век тqй е достигнал 20 ¾о, но със загниването на капита
лизма, с влошаРане условията за прехрана раждаемостта започна да 

намалява и естеств_ният прираст на населението започна системно д·1 

запада,като от 14°/00 през 1881 г. той спадна на 10%0 през 1911 г., а 
през целия период между Първата и Втора световна война , той бе все 
нид 5 Q/1 0• Според изчисленията на английските демографи, ако този 
прираст се запази и за в бъдеще то след по0малко от Н.!О години насе
ж·н11ето на Великобритания ще намалее с цели 14 мишюна души (18). 

Такива примери могат да се посочат за всеки урок при изучаваае 
11а "аnиталисгическите страни. А изобщо изтъкване намаляването на 
естествения прираст на население ro на капиталистическите страни има 

г ,>лямо идейно-политическо значение. То показва, че капиталистиче
ската Иl(ономическа система тормози развитието на населението. Пр 
р.1.зг леждането на тези въпроси учителят трябва да заостри вниман~ето 
на учениuите върху въпроса за непрекъснатото увеличаване естестве

шш прираст на населението при социализма. Сравненията в 1ова от· 

Й, В, С та JI и н, 8оп~осы 11~цщ1щ~ма, иэд. 10, стр. 608, 



За идейно-политическото възпитание 213 

шение са много показателни. Така например естественият nрираст 
а населението у нас от 8,5 ¾о nрез 194 О г. достигна 13 ¾о през 
:950 г. И з о б що с ъ п о с т а в я н е упадък а н а е с т е с т в е н и я 
рираст на населението при капитализма с увелича

ането на този прираст в страните с народна демокра

ия и Съветския съюз ще затвърди още повече убеж
rеl е ни е то у у ч а щ и т е с е э а n р е в ъ з х о д с т в о т о н а с о ц и а

из ма над загниващия, обречен от историята на уми
а не I< а n и т а ли з ъ м. 

Друга особеност от този дял на уроците, изтъкването на която 
що има голямо идейно-политичеСI(О значение е въпросът за к л a

alo вот о разслоен и е на на с елен и ето ври капи та JI из ма. 
е о е разултат на самата същност на капитализма, на капиталистиче
J шя закон за концентрация и централизация на произвоцството. Раз-
:няването на т'ози въпрос трябва добре да се свърже с разоряването 
пролетаризирането на др~бните производители nри капитализма и 
зтрупването на огромни богатства в ръцете на малък брой капиталисти. 

Разбира се, буржоазните икономисти и географи се стремят да 
емълчат тези процеси, да ги замаскират със "средни" данни за раз

ределение на народния доход и пр. Затова трябва критично да се 
,тнасяме към данните на буржоазната статис гика. Но класицит~ на 
.1рксизма-ленинизма, съветските учени и някои nрurр~с,1вни учени 

г капиталистическите страни ни дават достатъчно данни, които 

спешно можем да използуваме, за да илюстрирзме 1,ласJвото раз

.юение на населението. 

Още 13 1854 г. Маркс писа: ,,В никоя друга страна промежду-
ъчният слой между милионери, командуващи цели промишлени армии, 
наемни работници, бедно преживяващн ден за ден, не са бил:1 та1<а 
сновно изметени от лицето на земята както във Великобритания. В 
ви страна няма 1,акrо в континентална Европ1 мноrоброй.~а к ·raca 

·.1 сетши и занаятчии ... във Великобритания се извърши пълен раз
,ш между собствеността и труда." t То .ш процес, отбелязан от 
<\зркс, е довел до рязко класово разслоение на населението във 
сликобритания. Д!fес 90 % от активното 11аселен~1е юt тази с r рана са 
Jботници и служащи, 6 % са дребни стопани, които преж11вяват о г 
:о6ствен труд и 4% са капиталисти, които експлоатират чужд труд . 
ри анализа на тези данни учителят трябва да отбележи, ч~ каnига-
.tстите във Великобритания, въпреки че са сам·) 4 % от активното и 
аселение, получават 55 % от нар:>Дния доход, а огромното мнозинс гво 
т населението - трудещите се, които представляват 96 °!о от насел~-
11ето, получават само 45 % от народния доход на страна га. Н ~обхо
'IМО е да се изтъкне още и това, че пора ци особеното развити~ на 
апитализма в Англи;:~ голяма част от капи rалист,пе са тиrJични рентиери. 

Съзнателното и целеустремено отбелязване и р1зясняване на тези 
.анни има голямо идейно-политическо значение за учащите се, защото 
е схващат до каква степен е стигнало класовото разслоение на на-

1 Цитирано по А. Ми11енковский, Великобритания, 19-17. 
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селението, к а к е д н о м е н ши н с т в о с е е о б о г ат и л о и с е о б о 
гатява за сметка на обедняването на болшинствот1 
о т н а р о д а - р а б о т н и ч е с к а т а к л а с а. 

При същия урок трябва да се отбележи и ра3ясни съществу 
ванието и на р а б о т ни ч е с к а а ри с т ок р а ц и я във Великобритания 
подкупената част от квалифицираното работничество, което буржоа 
зията заш1аща по-добре с цел да разедини силите на работническат, 
класа и да притъпи нейното революционно жило. 

Изобщо данните за населението на капиталистическите страш 
трябва да се разглеждат през призмата на обществения строй на да• 
дена та страна. Това важи и за професионалния състав на населението. Ето 
защо при населението на Вели~<обритания може да се изтъкне и фактът. 
че процентът на населението, заето в домашна прислуга (120/о), е двойно 
по-голям от процента на населението, заето в селското стопанство (6¾), 

Отлични примери за голямо класово разслоение на населението 
трябва да посочим и при уроците за Съединените щати. В тази 

· страна 1 % от населението вла,дее 59 % от богатствата на страната, 
а огромното мнозинство, което представлява 87% от населението, 
владее само 8 °/а от богатствата. Тези данни могат д.а убедят учени· 
ците, че капиталистическата икономическа система осигурява огромни 

богатства и разкошен живот за експлотаторите, а обрича трудещите 
се на нечувана мизерия. Но за да се схванат тези неща още по-добре 
необходимо е да се онагледят данните. За целта най-практични са комбини 
рани концентрични кръгови диаграми с вътрешен кръг за класовото раз 

слоение на населението в проценти и с външен кръг за припадащот 

им се съответно процентно разпределение на богатствата. Това б 
дало голям и твърде полезен ефект при идейно-политическата заост· 
реност на обучение. 

Преподаваме ли за · Съединените щати, трябва да разобличи 
прехваления от буржоазията .американски начин · на живот" 
Учениците трябва да разберат, че американският ш1чин на ·живот е 
две лица-разкош за едрите капиталисти и мизерия з 

широк и т е труд е щ и с е ма с и. Тези въпроси трябва така да с 
преподават, че · със силата на самите факти учениците действи 
телно да се убедят в порочността на американския начин на живот 
В това отношение необходимо е да се приведат данните от Нацио 
палната конференция по изхранването на населението в Съединенит 
щати, която през 1941 г. установи, че 45 милиона американци се из 
хранват крайно лошо, а това прави 1/ 3 от населението на странат 
От друга страна според изчисления, направени в Калифорнийскu 
университет, за нормалното изхранване на едно средно американск 

семейство от 4 души през 1947 г. са били необходими годишн 
най-малко 3894 долара. А статистическите данни показват, че същат 
година 76¼ от семействата в Съединените щати са имали доход мно 
по-малък от 4000 долара. Тези данни от американски произход, мака 
че скриват част от истината, все пак красноречиво доказват, че 2/ 3 о 
населението на тази страна не разполага с необходимия екзистен 
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минимум. При това мизерията обхваща все по-голяма част от насе
лението на Съединените щати. Докато през 1929 г. 59 % от амери
канските семейства не разполагали с доходи • за минимално изхранване, 
то през 1947 г. 76 % от семействата в страната били в същото съ
стояние (23). Ето такъв е "американският начин на живот". 

При изучаване населението на капиталистичес[(ите страни трябва 
да се разясни и въпросът за в с е по -гол я мото а б с о лют н о и 
о т н о с и т е л н о о б е д н я в а н е н а р а б о т н и ч е с к а т а к л :1 с а. 
Не случайно В .. И. Ленин казва: "Работниците обедняват абсолютнР, 
т. е. стават по-бедни, отколкото са били по-рано, принудени са да жи 
веят по-лошо, да се хранят по-бедно, повече да не си дояждат ... 1 

И действително според данните на официалната американска ст ?
тистика за периода рт 1909 до 1939 г. средно годишното по 
требление на човек в Щатите е намаляло за пшеничения хляб 
с 26,5 %, за место - с I 5,4 %, за плодовете - с 5 % и пр. ::,а 
същия период съответното употребление на евтини храни, например сух 
фасул, се е увеличило с 36 % (23). 

Разбира се, тези средни данни още не ни разкриват голямата мл
зерия, в която тъне работническата класа в Съединените щати. Ин
тересни данни в това отношение привеждат В. Шпарлински (23) и А. 
Кац (14). Анализирайки статистическите данни, те доказват, че ра• 
богническата класа в Съединените щати обеднява все повече и по
вече, на нея се пада все по-малък дял от народния доход. Така на
пример работниците и служащите, които са 80 ¾ от населението на 
тази страна, през 1900 г. са получили 56,7 % от народния доход, 
през 1920 г. - 52,5 %, през 1940 г. - 47,4 %, а през 1~51 г . 
получили само 41,9 % от народния доход (14). 

Разясняването на въпроса за относителното и абсолютно обед
няване на работническата класа при капитализма имат голямо значение 
за идейно-политическото възпитание на учащите се. Разберат ли го уче
ниците, пред тях ще се разкрие една гоJJяма и неизлечима язва на 

J{апитализма. Те ще се убедят, че т р у де щ и те с е могат да по
д о б рят своето положение само когато съборят капи
т а л и з м а и п о с т р о я т с в о е, с о ц и а 11 и с т и ч е с к о о 6 щ е с т в r . 
Тук учителят трябва дебело да подчертае и с данhи да подкрепи, че 
в Съветския съюз и в страните с народна демокрация непрекъснато 
се подобрява жизненият и културен уровен на трудещите се, че Н3-
родният доход там се разпределя в техен интерес. Това ще бъде още 
един принос, който ще затвърди у учениците убеждението за преиму
ществата на соuиализма над 1<апитализма. 

При изучаване населението на капиталистическите страни се раз
нриват възможности за разобличаване расизма и расо ват а д и е
к рими нация. Това можем да направим най-добре при уроците за 
Германия, Съединените щати, Южноафриканс1шя съюз и др. В с11уч, я 
трябва да се разясни лъженаучният характер на расизма за непълно 
ценността на расите и използуването му за „озаконяване" експло -

1 В, И. Лен и н, Сочинения, т, 18, изд. 3, стр. 405. 
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атацията над цветните и колониални народи. Тези свои пъклени кла-
сови интереси капит:~листите прикриват под булото на лъженауката. 
Позовавайки се на географския детерминизъм, лакеите на империализма 
учат, че цветните, според тях непълноценни раси, оставени сами на 

себе си, не ще могат да се управляват, не ще могат да въдворят ред, не 
ще могат да си организират добро стопанство, изобщо не ще. могат 
да вървят по пътя на прогреса без помощта на белите хора. С т о в а 
,,учените"-расисти искат да оправдаят цялата колони

а л н а с и с т е м а и ж е с т о к а та ек с п л о та ц и я над д р у г и те и . 
о с обе но над ц в е т нит е народ и. Тази апологетика на империа
лизма намира своя най-висок израз у английския писател Киплинг, 
който посочи, че на хората от бялата раса лежи „високата цивилиза
торска мисия" да управляват · цветните народи. Тази мисия той лице
мерно нарече „бреме на белия човек". И действително в учщшщата на 
Великобритания все още се провежда възпитание в духа на това 
.бреме на белия човек". 

Разясним ли класово-експлотаторския характер на расизма, уче
ниците лесно ще се убедят в същността на това „бреме". У тях ще 
възникне мисълта, щом като колониите са бреме за капиталистите, то 
защо те не се отърсят от тази тежест, защо не оставят коло

ниалните народи на свобода, защото така жестоко потушават нацио-
нално-освободителните им движения. · 

Примери за расова дискриминация могат да се посочат при много 
уроци, но тя е най-типична за Съединените щати и за колониалните 
владения на Великобритания, Франция, Холандия и Белгия. Примерите 
за расовата дискриминация трябва да бъдат конкретни съдържателни, 
да запознават учениците с действително· тежкото расщю дискриминирано 
положение на съответните народи. В никой случай то не трябва да 
се характеризира с _ общи думи „тежко положение", ,,онеправдани са", 
,, пъшкат под робство" и rip. 

За пример ще посочим разглеждането fla р а с 'о ват а диск ри -
мина ц и я в Южно а ф ри к а н ски я съюз. Негрите и другите 
цветни представляват около 80 °!о от населението на тази страна. Но 
по силата на расистките закони в този английски доминион те са под
ложени на редица унижения от белите - капиталисти. Негрите са лишени 
от избирателни права, не могат да живеят, където искат в своята ро
дина, не могат да се движат из страната без предварително разрешение, 
забранено им . е да посещават редица заведения и пр. На много места 
пред кафенета, театри, ресторанти и пр. висят надписи "Забранено 
за кучета и негри". В Южноафриканския съюз негрите са задължени 
да пътуват отделно от белите в лошо поддържани нехигиенични ва
гони. Те не могат да живеят в градовете наред с белите хора. За 
тях са отделени „специални" квартали, на няколко километра отдале
чени от градовете, без водопровод, канализация, осветление и пр. Негрите 
не могат да се движат из грsда на белите след 9 часа вечерта и 
преди 6 часа сутринта. Изобщо за негрите и за другите цветни в 
IОжноафриканския съюз има още много ограничения и унижения, 
които целят да улеснят експлоатацията им от капиталистите. 
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Тиш:чна в това отношение е нашироко практикуваната система 
на р е зер в а ти - места, определени само за живеене на негри. Но 
това съвсем не ще рече, че капиталистите са оставили негрите на 

свобода, за да живеят щастливо. Напротив, капиталистите-колониза
тори са отнели земите на негрите и наси.11а са ги натикали в юiй-не
плодородните планински, полупустинни, безводни или блатисти бед
ни части на родината им. Негрите нямат право да владеят земи 
вън от резерватите. В тях живеят над 4 милиона негри, претоварени 
с всевъзможни данъци. Това са най-гъсто населените части на 
страната. Докато в целия доминион средно на · кв. км живеят no 
10 души, то в резерватите, въпреки че са най-неплодородните части на 
страната, на кв. юt се падат по 66 души ( 12),. Негрите не са 
в състояние да се изхранят в резерватите. Отрупани с много данъци 
и без помощ от държавата, те водят жалко съществувание. Гладът и 
мизерията ги принуждалат да търсят работа при капиталистите - бели в 
обширните им плантации, животновъдни ферми, рудници, фабрики и пр. 

По такъв начин чрез с и сте мат а на р е з е р ват и капи -
талистите-колонизатори си осигуряват постоянен 

приток на евтина работна .ръка. 
Расовата дискриминация над негр1. те в Южноафриканския съюз 

се изразява още в това, че за тях се отрежда най-тежката, груба . и 
нехигиенична работа в рудниците, фабриките и np. До квалифициран 
труд почти не се допущат негри. Обаче най-тежка за не г
р и те и най-доходна за колонизаторите е расовата дис
к р и м и н а ц и я п о о т н о ш е н и е з а п л а щ а н е т о н а т р у д а. З а 
е д н а и с ъ щ а р а б о т а н е г р и т е п о л у ч а в а т с р е д н ·о 1 О п ъ т и 
п о-м а л к о в ъ з на г р а ж д е н и е, о т к о II к от о е к с п л о а т и р а и.и т е 

бе ли р а б от ни ц и. И тоRа е само защото негрите са от друга, 11е
пълноценна за империалистите раса ! ... 

При разясняването на всички тези въпроси на базата на кон
кретни данни у учениците ще възникне и ще се укрепи мисълта, че 

при капитализма в услуга на ексnлотаторите се използува лъженауката. 

Ще се разбере, че расизмът е типично антинаучно учение от типа на 
надстройките, с помощта на което се цели укрепване на базата - капи
талистическия строй и намиране възможности за :1есно натрупва iC 

на големи печалби. 
Необходимо е да се разясни още, че в периода на в , еобщата 

криза на капитализма с изострянето на класовата борба расовата 
дискриминация се засилва все повече и повече. Това явление е осо
бено типично за Съединени е щати, гдпо расопата дискриминацня над 
негрите по ста;rиите на Н. Николаев (26) не представлява някаква 
изживяваша се останка от робското положение, а напротив, през по
следните години тя <:е засилва все повече и повече. Изясняването на 
този въпрос ще спомогне да се схване още по-добре същността на 
расизма . В това отношение трябва да се изтъкне и борбата на колони
алните и други народи срещу расизма, тяхното нарастващо класо 

осъзнаване, ролята на профсъюзите и най-вече ю1 комп·артиите в 
съответните страни. 
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Изобщо разкриването на класовата същност на расизма допринася 
твърде много за правилното идейно-политическо възпитание на мла
дежта. У нея възникват чувства за м е ж ду н а р о д н а с о л ида р
и о с т, за братство . между народ и те независим о от ц в е
т а н а т я х н а т а к о ж а. 

При изучаване населението на капиталистическите страни можем 
да бичуваме още редица · пороци на капитализма, като национален 
гнет, безработица, малограмотност и пр. 

Идейно-политическото възпитание в духа на социализма ще спе
чели твърде много, ако сравняваме със Съветския съюз и със стра
ните с народна демокрация, гдето въпросите, свързани с населението

национални, расови, куптурни и пр., - са най-правилно разрешени. Ня
когашните колониални нароци на царс:<а Русия-узбеки, таджики, казахи 
и др., днес са пълноправни членове на · семейството на съветските 
народи. . 

При разобличаване на расизма учителят трябва да използува 
ценните трудове на прогресивния руски географ и етнограф Н. Н. Ми
клухо-Маклай и да изтъкне големите достижения на представителите 
на цветните раси в областта на науката, изкуството и културата. 

* 
3. И д е й н о - п о л и т и ч е с к о т о в ъ з п и т а н и е п р и и з у ч а -

ване народното стопанство на капиталистическите 

страни. 

Този дял от уроците по икономическа география ни предлага 
богахи възможности за провеждане идейно-политическо възпитание 
чрез разкриване антагонистичните противоречия на капитализма, от

разени в стопанството на съответните страни. Още при общата ха
рактеристика на стопанството 1:1а дадена капиталистическа страна на 

базата на конкретни данни преподавателят трябва да илюстрира н ~
дъзите и непримиримите противоречия на капитализма, отразени в 

структурата на народното стопанство, в темпа на неговото развитие, 

в географското му разпределение и пр. · 
В капиталистическия свят тези въпроси съзнателно s;e премъл

чават, за да се отклони вниманието на У,Чащите се от пороците на 

капитализма. Затова там по-подробно се изучават отраслите на сто
панството, особено селското стопанство, и микрорайоните на страната, 
като главно се .търси зависимостта на стопанството от природните условия. 

Още при общата харачеристика на народното стопанство на 
капиталистическите страни трябва да се изтъкне, че сто
панството не се развива планомерно, цялостно, не в интерес на на

рода, а се развиват главно тези отрасли, които носят най - лесни и най· 
големи печалби за капиталистите, били те местни или чуждестранни. 
Ето защо с т р у к тур ат а на стоп а н с т вот о на капитал и с -
тическите страни се характеризира с уродлwвост и 

д и с п р о по р ц и я м е ж д у о т р а с л и т е. Например в страните с раз
вит капитализъм селското стопанство е много по-изостанало в срав-

\ 
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нение със силно развитата промишленост. В икономически изостана
лите страни главен отрасъл е селското стопанство, а промишлеността 

е много по-слабо развита. При това там промишлеността е предимно 
ле1<а, която по-лесно носи големи печалби. 

Освен това уродливостта в структурата на народното стопанство 
е резултат и на неравномерното развитие на капиталистическите 

страни. Капиталистичните и особено монополистичните обединения от 
империалистическите страни, за да осигурят пазари за индустриалните 

си произведения, съзнателно задържат развитието на промишлеността 

в другите и особено в икономически изостаналите страни. Ето защо 
в тези страни се развива предимно леката промишленост, и то тези 

клонове от нея, които не са конкурентни, за произведенията на чуж

дестранните капиталисти. Поради тези ' експлотаторски интереси на 
буржоазията в икономически изостаналите страни тежката промиш
леност, която има голямо значение за развитието на всички клонове 

от народното стопанство, е слабо развита. Това важи особено много 
за най-важните клонове на тежката промишленост, като металургия, 
химическа промишленост и машиносtроене. Не случайно те са съсредо
точени предимно в малък брой икономически развити империалисти
чески стра!!и. 

За да си осигурят суровини за металургията, за химическата про
мишленост и др., империалистите допущат и дори стимулират в ико

номически изостаналите страни развитието само на тези клонове от 

тежката промишленост, които са свързани с добиването на полезни 
изкопаеми. Така например те са превърнали Турция в доставчик на 
хромова руда; Малая, Индонезия и Боливия - в доставчик на 1<алаени 
руди; Тунис - на фосфати; арабските страни, Иран и Венецуела -
в източник на петрол и пр. Но тук преподавателят трябва дебело да 
подчертае, че тези клонове от тежката промишленост са развити в 

икономически изостаналите страни не за да подпомагат народното им 

стопанство, а само за да снабдяват империалистическите страни с необ
ходимите им суровини. 

Изобщо при характеризиране структурата на народното стопанство 
на капиталистичес,ките страни преподавателят трябва да наблегне на 
х а о т и ч н о т о, е д н о с т р а н ч и в о, у р о д л и в о с ъ о т н о ш е н и С? и 

р а з в и т и е н а с т о п а н с к и т е о т р а с л и, к о е т о н е е р е · 
з у л та т на n ри родните услови я, а с е дължи из к л ю

ч и тел но на експлотаторските интереси на местните 

и л и ч уж д е с т р а н ни к а пит а ли с т и, п р о из ти ч а що о т ч а с т

н а т а с о б с т в е н о с т на с р е д с т в а т а з а п р о и з в о д с т в о. 
Целеустременото разясняване на всичко това и сравняването му 

с планомерното развитие на народното стопанство при социализма 

ще затвърди убеждението у учащит· е се, че капита
листическата икономическа система не е в състоя

и и е д а р а з в и в а с т о п а н с т в о т о в и н т е р е с н а н а р о д а. 

Типична проява на едностранчивост в стопанството на страните, 
които се намирgт под зависимостта на империалистите, е м о но к у л

т у р ат а. Разясняването на нейната същност спомага за правилното 
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идейно-политическо възпитание. Учениците трябва да разберат, че 
капиталистите, за .'1.а си осигурят евтини източници на суровини са 

превърнали цели страни и райони в доставчици на памук, въ_лна, ка
у•1ук, месо, плодове и др . . 

Например при урока за Средна Америка можем да се спрем на 
монокултурата в Куба. Тази страна е превърната в производител на 
захарна тръстика и тютюн. При територия почти колкото нашата 
страна и при население около 5 милиона души Куба произвежда средно · 
годишно 5-6 милиона тона захар, т. е. по един тон на човек. Обаче 
това средно число още нищо не ни говори за голямата мизерия на 

широките народни маси, които произвеждат захарта, но малко се 

ползуват от нея. 

При анализиране на този пример преподавателят трябва да раз
ясни гибелните последствия от монокултурата и от господството на 
американските капиталисти върху народното стопанство и върху по

ложението на работническата класа в Куба. При това трябва да се 
изтъкне, че представителите на м·онополистичния капитал от Съеди
нените щати разориха стопанството на Куба, закупиха на безценица 
или направо експроприираха най-плодородните земи в страната и днес 
владеят 78 °!о от обработваемата и площ. Освен това тези капита-

Jj листи в Куба владеят още 50 °!о от железопътните линии, цяло ro 
трамвайно движение, всички телефонни линии, 80 °!о от производ
ството на захарта, 95 °!о от производството на електроенергия и пр. Те 
са господари на икономическия живот в тази страна и са я превър

нали в доставчик на захар и тютюн. Затова селяните в Куба, о5ра-. 
l'Jотвайки чужда земя, не могат да произвеждат каквото им е необходимо. 
Те са принудени да произвеждат това, което и .vr ззповядат собстве
ниците на плантации - американските монополисти. Разбир3 се, преди 
настаняването на американските хищници в с граната са били произ 
веждани зърнени храни, месо и много други хр .11н1 за местното на

селение. Обаче новите владетели на зем,1 в с rpe:vi:eжa си за повече 
печалби станаха причина да се разширят па-доходните за тях земе
делски култури като з~харна тръстика и тютюн . . По такъв начин 
плантаторите спечелиха двустранно. Разширявайки площта на експорт
ните култури и лишавайки местното населен,1е от възможности да 
произвежда храни, те го принудиха да купува внасяните от Съедине
ните щати пшеница, месо и други продоволств fIЯ. Така експлоатацията 

· стана двойна - един път при евтиното заплащане на труда в планта
циите и втори път при продаване на високи цени внасяните храни 

и други стоки. 

При разглеждането на тези въпроси трябва дебело да се· под
чертае, че с въвеждането на монокултурата стопанството и.а Куба стана 
напълно зависимо от американските монополисти, от цените на за

харта на международния пазар и се разви съвсем едностранно. Пре
I{Омерно голямото развитие на захарната и тютюнева промишленост 

силно контрастира със съвсем изостаналите други клонове на про-
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мишлеността. Всичко това е типично уродливо развитие на ~ародното 
стопанство. 

Днес американските монополисти продължават да тормозят ра3-
нитието на редица отрасли от промишлеността на Куба, силно влию1т 
върху политическия живот, като поддържат реакцията в страната, 

удължават работния ден, създават безработица, намаляват запла
тите и изобщо подлагат на вс е по-голяма експлоатация работническата 
класа в тази страна. Така учащите се ще разберат, че - многото захар 
в Куба съвсем не под,:лажда, но, напротив, силно огорчава живота на 
трудещите се, които години наред водят борба срещу поробителите 
на своята страна. 

Друг характер·ен белег за капиталистическите страни, изтъква
нето на който засилва идейно-политическото възпитание, е темпът 
в раз в и ти ето на сто п _а н с т вот о. При анализирането му учащите 
се ще схванат каква е била и каква е сега тенденцията в развитието 
н 1 стопанството и ще мсrат да направят заключение зn неговото 

б ьдещо развитие. А това има особено голямо възпитателно значение. 
На баз;;та на конкретни д3нни от икономическата география ш1 

кзпиталистическ1оте стрnни трябва да се потвърди, че капиталистиче
сюшт строй, основан на частната собственост на средствата за произ
вопство, не е във състояние да осигури бързо, непрекъснато и про
гресивно развитие па народното стопанство. А в периода на всеобщата 
!{риза на капитализма при все повече и повече засилващите се проти

воречия в капиталистическите страни темпът в стопанското им развитие 

става още по-неравномерен и по-бавен, а дори се характернз.ира и с 
значителен упадък. 

В това отношение сравняването на неравномерния и бавен темп 
в развитието на стоr~анството при капитализма с бързия II прогресивен 
темп в развитието на стопанството при социализма има особено rоля~,о 
възпитателно значение. По такъв начин учениците още един път ще 
се убедят, че капитализмът вече е изиграл ролята си, старее, тежrш 
боледува, рнзлаrа се, не е в състояние да осигури не1Jрекъснато и 
бързо развитие на народното стопанство и затова неминуемо трябва 
да бъде заменен с новия, жизнеспособен, социалистически строй, оси
гуряващ непрекъснато и бързо стопанско развитие. 

Всичко това можем твърде лесно да постигнем чрез използува1 , е 
на специални графици. които наглед ю ни поr{азват разви гието на дадено 
производство по години за ·изучаваната страна. Но в това отношение 
и 1 ейно-политиче-:кото възпитание би било още 1ю-сюлучливо, ако се 
използуват графици за развитието на дадено производство за един и 
същ периоц от време за Съветския съюз, Съединените щати, Вели• 
кобритания, Франция или коя и да е от изучаваните капиталистически 
страни. За по-нови периоди можем да използуваме такива паралелни 
графици за страните с народна демо:{рация и капиталистическин: 
страни. 

Ценен принос в идейно-политическото възпитание се постига чрез 
умелото анализиране на сравнителни таблици (а още по-добре графици), 
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които убедително ни показват, от една страна, бързия соuиалисти
чески темп в развитието на промишлеността в СССР и, от друга страна 
- бавният темп в развитието на този отрасъл в капиталистическите 
страни. За образец в това отношение може да ни служи таблицата, 
която привежда Г. М. Маленков1. 

Нарастване на промишлената продукция в СССР и в капиталистическите страни 
за 1929-1951 r. (в проценти спрямо 1929 r.) 

1929 r. 1939 r. 1946 r. 1948 г. 1950 r. 1951 r. 

СССР. . • 100. 
САЩ. . • 100. 
Англия • . . J 00 . 
Франция . . 100 . 
Италия . . • 100 . 

. 552 . . 466 . . 72] . · 1082 . 1266 

. 99 . • 155 . . 175 . . 182 . 200 

. 123 . . 11 '2 • . • . 135 . . . . · 15 7 . . . . . 160 

. 80 . . G3 . . . . . 85 . . . . . 92 . . . . . 104 
.108 . . . . 72 . . . . 97 . . . 118 . . . . 134 

Тази таблица ни разкрива дв~ линии в развитието на стопанството. 
Тук преподавателят трябва целеустремено да разясни бързия, не11ре
къснат възход на nромишленос1Та в СССР, неnозr.аващ кризи, разви
ващ се „в интерес на осигуряване максималното задоволяване мате~ и

алните и културни nотребнсс1и на обществото"~... Този възход се 
дължи на социалистичес1шя обществен строй, на заменянето старюе 
производствени отношения с нови производствени отношения, съответ

ствуващи на характера на производителните сили, улесняващи тяхното 

по-нататъшно развитие. Ето защо промишленото производсшо в СССР 
през 1951 г. се увеличи с 1160 °!о в сравнение с 1929 година. 

От друга страна таблицата ни показва и бавния темп в разви
тието на промишлената продукция в капиталистическите страни. Необ
ходимо е в случая учителят дебело да подчертае съвременния харак
тер на капиталистическата икономика, 1<оято се развива не в интерес 

на обществото, а в интерес на осигуряването максимална печалба за 
капиталистите чрез експлоатация, разоряване и обедняване на мнозин
ството от населението на дадена страна, чрез заробване и систематично 
ограбване на народите на другите страни, особено на изостаналите 
страни, най-послеu чрез войни и милитаризиране на народното стопан
ство, както учи И. В. Сталин. 

Преподавателят трябва да обясни, че производствените отношения 
в капиталистичес1ште страни вече са остарели, не съответствуват на 

характера на производителните си;ш, тормозят тяхното развитие, в 

резултат на което промишленото производство за периода от 1929 г. до 
1951 г. се е увеличило с 4 °!о · в Франция, с 34 °!о в Италия, с 60 °!о 
в Англия и със 100 °!о в Съ~динените щати. 

Целеустременото изтъкване на всичко това ще засили убежде
lll!ето у учащите се в превъзходството на социалистическия строй 

над загниващия, разяждащ се от непримирими противоречия капитали- · 

етически строй. 

1 Г. М. Мале н к о в, отчетен доклад ..• 1952, стр. 5. 
2 Й. В. С та л и н, И1юномически проблеми на социализма, 19[,2, стр. 34. 
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В курса по икономическа география могат да бъдат илюстрирани 
още редица непримирими противоречия на капитализма. Така например 
при изучаване географията на селското стопанство на капиталисти
ческите страни трябва да се заостри вниманието на учениците върху 
факта, че земята като най-важно средство за производство в селското 
стопанство при капитализма се използува и като средство за експлоа

тиране на трудещите се селяни. Затова в нито e1Ziнa капиталистическа 
страна не е и не може да бъде разрешен справедливият принцип 
„земята на този, който я обработва". Законът за концентрация на 
капиталистическото производство важи и за селското стопанство. Ето 
защо учителят трябва да обърне сериозно внимание върху разоря
в а нето на д р е б нит е з е ме владелци, върху обе з з е мля
в а нето и пролетаризиран ето им, от една страна, и кон

ц е н т р а ц и .я н а з е м и т е в р ъ ц е т е н а е д р и т е з е м е в л а д е л ц и, 

о т д р у г а с т р а н а. 

Голямо възпитатеJ1но значение има разглеждането и на въпроса 
за земната рента в различните капиталистически страни, чреl 

сис1 е мата на която трудови те селяни са nт,ину дени да се лишават от 

голяма - в някои случrш дори ¾ - част от доб11вите на своя труд. Тук 
трябва дебело да се подчертае паразитната r<ласа на едрите 
з е ме владелци, особено в икономически изостаналите страни, гдето 
те живеят изключително от наеми на земите, т. е. на гърба на огра
беното селячество. Ясно трябва да си подчертае, че тази паразитна 
класа все още използува дори док а пит а ли с ти че ски на чин и на 

ек с п л о ат а ц и я - принудителен труд, безплатно обработване на 
земи, подаръци при различни поводи, вземане в робство за неизплатен 
дълг и np. Не случайно тази класа е най-важната опора на р е а к
ц и ята· в икономически изостаналите страни. По пътя на насилието, 
чрез фашизирането на страните тя се стреми да запази за по-дълго 
време тези свои източници на нетрудови доходи. 

Изобщо анализиран'ето на тежкото положение на 
с е л ските и о с обе но обе з землен и те ма с и в капитал и
с т и ч е с к и т е с т р а ни щ е .в ъ з буди у у ч е ни ц и т е м и с ъ л т а, 
ч е е д и н с т в е н и я т п ъ т з а п о д о б р я в а н е п о л о ж е н и е то н а 
селяните е събарянето на капитализма в съюз и под 
ръководството на работническата класа и установя
в а не на с о ц и а ли с ти че ски строй. И тук сравнението между 
положението на селяните при капитализма,' от една страна, в Съвет
ския съюз и страните с народна демокраuия, от друга страна, ще 
затвърди в съзнанието на учениците още един път позициите на 

превъзходството на социалистическия строй. 

Примери за идейно~полити':lеско възпитание чрез разкриване непри
миримите противоречия на капитализма, отразени в селското стопанство, 

могат да се пОСО';JаТ при всички капиталистически страни. Необходимо 
е обаче да се обръща внимание върху тяхната специфика, от -една 
страна, в икономически развитите капиталистически страни и, от друга 

страна, в икономически _' изостанали страни. 
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Например преподаваме ли икономическата география на Турция, 
трябва да се спрем на острите противоречия в аграрните отношения 
на страната. Около 95 О/о от земеделските стопанства в Турция владеят 
само 35 ¾ от обработнаемата земя, а 5 ¾ от стопаните са едри земе
владелuи, r<оито владеят 65 ¾ от обрботваната земя. Между 
·тях има едри земевJiаделци - бейовt?, които почти както при феода
лизма владеят земята на 30-40 и повече села. Тя се обработва 
твърд<= примитивно от дребни и бедни малоимотни или безимотни 
селяни. В Турция над половината от селяните са обезземлени. Те 
заедно с малоимотните селяни са подложени на жестока експлоатация 

от страна на паразитната, т1--неща в разкош класа на едрите земевла

делци. 

Правдива картина на мизерията в турското село ни дава Махму д 
Макал в малката си книжка Нашето село (! 7). Откъси от нея пре
J(расно могат -да се използуват за иде'йно-политическо възпитание. 
Там се разкrива напълно примитивният характер на земед~.пието в 
Турция, господството на бейовете и крайно голямата мизерия, на която 
днес са обречени турските селяни- При ангJ1vзирането на тези данни 
трябва дебело да се подчертае, че селю-ште в Турция все повече и повече 
се осъзнават и се надигат срещу бейоветс-експлоататори. Така напри
мер; само през 1951 г. в Т урц~:я е имало над 1500 селски бунта 
за земи. 

Изтъкването на всичко тона ще бъде нов принос в идейно-поли
тическо възпитание. Учениците ще разберат кои са крепителите на 
реакцията в Турция, коп нямат интерес от демократизирането на 
страната, които допущат маршализирането и, защо тя е икономически 
изостанала и редица други прояви на капитализма. В с и ч к о то в а ще 
накара учениците още по-добре да осъзнаят преиму
ществата на народнодемократичния строй и да го 
п а з я т к а т о з е н и ц а т а н а о к о т о с и. . 

Твърде много , са въпроси1е, които. прй уроците по икономическа 
география на капиталистическите страни могат да се използуват за 
провеждане идейно-политическо възпитание в дух на бичуване анта
гонистичните противоречия на капиталистическата икономическа 

система. В това отношение майсторството на преподавателя в неговия 
педагогически похват трябва да се прояви така, че за всеки yporc 
предварително да се подбират и обмислят за разглеждане най-типич
ните, hай-възпитаващи проблеми, към които да се заостри вн11маю ето 
11 мисълта на учащите се 

Една от многото важни проблеми, които трябва да се разгле
жда при изучаване стопансТВ()ТО на капиталистическите страни, е въ

щюсът за хищни че скот 0, не рационално и не в и н те р е с а 

11 а н а р о д а и з п о л з у в а н е II а при р о д ни т е у с л о в и я и б о r а т
с Т В а П р И К а ПИТ а ЛИ 3 Ма. Рdзбира се, И тук трябва добре . да се 
разясни, че порадv,1 частната собсrв :ност върху средствпа за произ
водство, поради конкуренцt1ята и бесния стуемеж за макси:,~ална печалба 
капиталистическата икономическа система не е и не може да бъде в 

състояние рационално да използува в интерес на народа природните. 
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богатства. По такъв начин тя забавя "развитието на производителните 
сили, а това показва, че тази стопанска система вече е отживяла вре

мето си и трябва да бъде заменена с нова, по-жизнеспособна система, 
каквато е социализмът. 

Но за да изпъкне още по-релефно този характер на капитали
стическата стоп,анска система, необходимо е да се съпоставя хищни
ческото използунане на природните условия при капитализма с тяхното 

комплексно . и планово използуване при социализма. Това ще бъде 
още един гранитен блок в здравия социалистически мироглед, който все 
повече и повече израства в съзнанието на изучаващите географията 
на капиталистическите страни. 

Такова възпитание можем да постигнем само когато при уроците 
по икономическа география на капиталистическите страни системно и 
uелеустремено запознаваме учениците с харатерни примери на хищни

ческо използуване на природните богатства- гори, почви, води, изко
паеми и др. 

При, изучаване селското стопанство на редица капиталистически 
страни, като Съединените щати, Аржентина, Австралия, Индия, Иран, 
Турция и други, трябва да разясним въпроса за х и щ н и ч е с к о т о 
из пол з. у в а не на по ч в и т е. Най-типичен пример в това отношение 
можем да посочим при селското стопанство в Съединените щати. 

Според данни от самите Съединени щати . хищническото изпол
зуване на почвите в тази страна е взело толкова големи размери. че 

обширни части от Северна и Южна Дакота, Небраска, Оклахома, 
Тексас и др., заети в миналото с плодородни почви, вече са превърнати 
в безплодни пустинни пространства. П очвата в тези райони, изгубила 
плодородието си, се е превърнала в праховидна маса, която бързо се 
отнася от буйните пролетни води и далече се отвява от силните прашни 
бури през лятото. 

Ерозията на почвата в Съединените щати взема все по-големи 
размери. Според официални данни на Министерството на земеделието 
в Съединените щати 400 милиона декара обработваеми земи, главно в 
прериите - равните и леко хълмисти степни райони на страната, вече 
напълно са изгубили плодородието . си и са станали негодни за по-на
татъшно обработване. А това прави над 1/ ~ от цялата обработва~ма 
площ на Съединените щати. В други 400 милиона декара почвата е 
доста силно засегната от ерозията и частично е изгубйла плодоро
дието си (11). Според Бенет - виден американски аграрико
номист, всяка година от повърхнината на Съединените щати се 
измива и отнася от реките 1,5 милиарда тона почва, която съдържа 
около 60 милиона тона най - ценни хранителни вещества. Това са огром
ни природни богатства, които безвъзвратно се губят за народното 
·стопанство. 

Учителят трябва да разясни, че основната причина за разхища
ването на почвените богатства е капиталистическият начин на произ
водство в селското стопанство. Ненапразно още Маркс отбелязва : 
" ... всеки прогрес в капиталистическото земе:~:елие е не само прогрес 

в изкуството да се ограбва работника, но и в изкуството да -се 

1 S Известия на Бълг, географско дружество 
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ограбва почвата; все!{И прогрес в повишаване на нейното , цлодородие 
на даден срок е в същото това време прогрес в разрушаване постоян

ните източници на тОВ<t плодородие (11, стр. 21). 
И действително амери!{аН_С!{ИТе · капиталисти разрушиха източниците 

на естественото плодородие на почвите в цели райони. Степните части 
на Съединените щати са били покрити с тлъсти плодородни почви. 

· Тяхното голямо естествено плодородие е отбелязано от Енгелс през 
1881 г. (11). Но едрите фермери превърнаха тези земи в типични 
райони за производство на пшеница. В стремежа си за печалби и по
ради конкуренцията години наред едни и същи земи те засяваха с 

пшеница, без да вземат мерки за възстановяване структурата на поч
вата. Успоредно с това хищническото унищожаване на горите причини 
влошаване на и без това доста сухия ·климат на тези райони. Ветро
вете станаха по-силни, отвяваха снега през зимата и изсушаваха 

земите през лятото, а пролетните води станаха много буйни. Всичко 
това засили ерозията на почвата. 

Схващайки угрозата ·-от ерозията на почвата, капиталистите в 
Съединените щати се опи:.гаха да я предотвратят. Бившият председател 
на страната Рузвелт заяви: ,,Много милиони хектари трябва да бъдат 
засети с треви и гори, ако искаме да предотвратим обJ?азуването на 
нова, създадена от човека Сахара" (11, c<rp. 24). Обаче капиталистическата 
икономическа система - производството за пазара, частната собстве
ност върху земята и пр., се явяват непреодолима пречка при провеж. 

дане на мероприятията за борбата с ерозията на почвата за омаломо. 
щаване силата на ветровете и пр. 

Американските специалисти мечтаят в следващите 60 години да 
засадят 10-_12 милиона декара с гори за борба срещу природните 
стихии. Обаче досегашното (над 10 г.) изпълнение на този „план" 
показва, че той все още е в сферата на мечтите. Но дори и в тази 
сфера той бледнее пред гигантския Сталински план за горските поле
защитни пояси в степните райони на Съветския съюз. Докато в Съеди~ 
нените щати се предвижда (а малка част от предвиденото се изпъл
нява) годишно да се засаждат с гори по 200 000 декара, то в Съвет
ския съюз е запланирано (и планът се преизпълнява) годишно да се 
засаждат с гори 3 800 000, което прави 19 пъти повече, отколкото в 
Съединените щати. 

Умелото разясняване на въпросите за засилващата се ерозия на 
почвите, за настъпването на пустините в степите (Щатите, Австралия 
и др.) и към саваните (френските колониални владения в Африка) и 
безсилието на капитализма да се бори , срещу това има голямо зна
чение за идейно-политичеС!{ОТО вJ,зпитание. 

В този ред на мислите е необходимо да се изтъкне и друга 
особеност на капитализма в нерационалното използуване на почвите. 
Докато в С ъ в е т с к и я с ъ ю з и в с т р а н и т е с н а р о д на д е м о
к раци я площта на обработваемите земи непрекъснато 
с е у вели ч а в а, кат о към тях с е в к л ю ч в а т но в.и от в о д

и е ни, напоени, терасирани и други 3еми1 то в капитали-
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етическите страни се наблюдава нама-ляване площта 
на о б р а б о т в -а е м и т е з е м 1;1. · 

Така например във Франция орната земя, овощните и зеленчукови 
градини през 1892 r. заемали 53 ¾ от повърхнината на страната, а до 
1949 r. тяхната площ толков·а много се намалила, че заемала вече 
само 38 ¾ За същи,~ период площта на пшеницата от 70 млн. дка 
намаляла на 40 млн. дка (5, стр. 5). Успоредно с това в тази страна 
съществува и „аграрна пренаселеност", глад за земя! ... 

Нерационалното използуване на почвите е още по-типично за 
Англия. Обширни пространства, заети с ПJlодородни почви, са необра
ботени. Още в 1916 r. Ленин отбелязва: ,,Все по-голяма част от земите 
в Анr;шя отпада от селското стопанство и се използува за спорт, за 
развлечение на богатите". 

Изобщо при разясняване на разрушителното действие на загни
ващия капитализъм върху използуването на почвите учителят трябва 
да обърне внимаю1е и на обстоятелството, че при друг обществен 
строй, какъвто е социализмът, обработваемата площ ще може значи
телно да се увеличи. Дори за планинска Турция проф. Жуковски 
смята, че при сегашните достижения на науката и техниката обрабо
тваемата и площ може да се увеличи от 16 °10 на 30 ¾ (9, стр. 132). 

Целеустременото научно разясняване на тези въпроси разкрив.а 
безсилието на капитализма рационално да използува почвените богат
ства и потвърждава преимуществата на социализма в „това отношение. 

Както вече се подчерта, нито едно природно богатство при капи
тализма не може да се използува пълно и рационално от гледище 

интересите на цялото народно стопанство. Но в това отношение · не
р а ц иD на л но то използуване на водното богатство в 
к а пи та ли с ти че ските страни е о с обе и о т и пич но. То раз
крива други недъзи на капитаJшзма, разясняването на I<оито ще- бъде 
нов принос в идейно -политическото възпитание на младежта. Но за да 
бъде това възпитание пълноценно, необходимо е да се разяснят спе
цифичните особености, важащи за рационаJrното изпо11Зуване на водните 
богатства, които I<апиталистическата икономическа система не е в. със
тояние да спази. 

В т.ова отношение трябва да се разясни голямата необходимост 
1
• от I< о м п л е к с н о и з п о л з у в а н е н а в о д н и т е б о г а т с т в а за 
хидроенергия, напояване, обводняване, водоснабдяване, воден тран
спорт и пр. А всичко това са задачи, успешн·ото разрешаване на които 
е възможно само при социализма и комунизма, при осъществяването 

на перспективен план, засягащ стопанството на цялата страна или 

стопанството на дадения район. Но при развихрилите се противоречия 
в капитализма, при стихийния характер на 1<апиталическото стопанство 
осъществяването на такива планове е абсолютно невъзможно. 

При уроците по икономическа география на каппталис1Ическите 
страни има много примери, които ясно посочват, че голям брой народо
полезни проекти за използуване на водните богатства вече rо,1J.ини 
наред не се осъществяват и пропадат поради пъклените, експлоататорски 

интереси на ~аинтересуваuи едри капиталисти. 
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Много указателен в това отношение е примерът с плачевната 
съдба на про~кта за използуване водите на р. Св. Лаврентий. Както 
е известно, тя свързва басейна на Великите езера с Атлантическия 
океан, но в участъка между ез. Онтарио и Монтреал тя има доста 
бързеи, които спъват 1<орабоплаването. Реката крие големи запаси от 
неизчерпаема водна енергия. В интерес на народното стопанство на 
Съединените щати е да се построят няколко баража и електро
станции, които ще направят ре1<ата плавателна, ще се поевтини тран

спортът и ще се получи обилно количество евтина електроенергия, 
ще се спестят милиони тонове каменни въглища, петрол и пр. Но 
въпреки това вече над 30 години този проект се обсъжда в разни 
комисии и все пропада (16, стр. 5). 

При разглеждането на този въпрос, за да се постигне пълноценно, 
убедително идейно-политическо възпитание в духа на бичуване поро
ците на капитализма, необходимо е учителят да доразясни същин
с1ште причини, които спъват осъществяването. на този народополезен 

проект. А тези причини се коренят в користните, антинародни, експлоа
таторски интереси на редица монополисти, които се интересуват само 

от личните си печалби и държейки властта в ръцете си, спъват осъще
ствяването на проекта за строеж на баражи и електростанции на 
р. Св. Лаврентий (виж по-подробно у Селдес, 21). 

Против тези строежи са владетелите на електростанции в близ
ките райони. Те се страхуват от конкуренцията на евтината електро
енергия от новите централи, която би намалила техните печалби. 

Против тези строежи са и владетелите на каменовъглени шахти 
и петролни кладенци и рафинерии, които сега поддържат с горива 
електростанциите около Св. Лаврентий. Те се страхуват от съкраща
ване пазара на въглищата и петрола. 

Против строежите са и владетелите на железопътните линии, 
които сега превозват горивото до електростанциите и многото стоки 

около реката Св. Лаврентий. 
Всичките т<1зи тясно свързани по~ежду си едри капиталисти се 

страхуват от евтината електроенергия, от евтиния воден транспорт, 

от снижение на цените. Е т о т и п и ч е н б е л е .r н а п а р а з и т и з ъ м 
и загни в а не на капитал из ма, тормозещ по-нататъшното 

р а з в и т и е н а п р о и з в о д и т е л н и т е с и л и. 

При разясняването на тези въпроси учениците действително ще 
се • убедят, че поради ПЪ[{Лените интереси на американските монопо
листи водите на р. Св. Лаврентий не се използуват рационално, а на
родното стопанство губи от това твърде много. 

В това отношение идейно- политическото възпитание би спече
лило твърде много от сравнение с вели~<ите строежи на К')мунизма по 

Волга, Аму-Даря и пр., гдето се провеждат гигантски строежи за 
рационалното комплексно и в интерес на цялото народно стопанство 

използуване на водните богатства. 
Примерът, който разгледахме, не е единствен и най-типичен 

за капиталистическите страни . Такава е съдбата и на прекрасния проект 
на Комунистическата партия в Съединените щати за комплексно изпол-
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зуване водите на р. Мисури - за добиване на електроенергия, за 
напояване обширни, страдащи от сушата, степни райони, за борба 
срещу страшните и чести наводнения в долината на Мисисипи, за 
подобряване водния транспорт и пр. 

Такива примери могат да се посочат за Англия, Франция, Египет, 
Судан и пр. Всички те ясно доказват правотата на казаното от 
В. И. Ленин още в 1913 г.: "На където и да се обърнеш, на всяка стъпка 
срещаш задачи, които човечеството е напълно в състояние не за-· 

бавно да . разреши. Пречи капитализмът. "1 

Хубави примери за нерационално използуване на изкопаемите 
богатства в Англия и Франция, които могат успешно да се използуват 
за провеждане идейно политическо обучение, дава И. А. Витвер (6). 

Уродливото изпщ1зуване на природните богатства при капитализма 
важи и за минералните богатства. Затова при изучаване икономическата 
география на капиталистическите страни трябва да се наблегне на 
типични примери на нерационално използуване на руди, соли, петрол 

и пр. Това ще бъде нов принос в идейно-политическото възпитание. 
Например при уроците за икономическата география на Франция 

може да се изтъкне, че тази страна_ има отлични, рядко срещащи се 

другаде природни условия эа лесно и голямо производство на алуминий. 
В Южна Франция се намират едни от най-големите запа.си на високо
качествен боксит в света. Те са в добро съчетание с големи запаси 
на водни сили в Алпите и Пиренеите. А както е известно, за произ
водството на алуминий е необходимо голямо количество електроенер
гия. Но трябва дебело да се подчертае, че тези прекрасни природни 
условия при капитализма във Франция и особено при нейно10 .мар
шализиране" остават частично използувани. След Втората световна 
война развитието на френската алуминиева промишленост беше спънато 
от подчиняването й на американо-канадските монополисти-производи
тели на алуминий. Ето защо Франция, въпреки че е гоJ1ям износител 
на бокситни руди, не може да задоволи нуждите си с местно произ
водство на ал}миний. Тя е принудена годиmно да внася около 25-30 
хиляди тона алуминий които се равнява на около 1 f-1 от годишните й 
нужди (6, стр. 39). 

При анализирането на такива примери у учениците ще с е з ат
в ъ р д и у бе ж де ни ето, че капитал и с ти че ски я т и к о но м и
ч е с к и с т р о й в е ч е е о с т а р я л, т о р м о з и р а з в и т и е т о н а 
производителните сили и неминуемо трябва да бъде 
з а м е н е н с ъ с с о ц и а JI и с т и ч е с к и я с т р о й, к о й т о о с и r у р я в а 
р а ц и о н а л н о т о и з п о л з у в а н е н а в с и ч к и п р и р о д н и б о r а т
е т в а, н а д о с т и ж е н и я т а н а н а у к а т а и т е х н и к а т а, н а 

р а б о т н а т а р ъ к а и п р., к о й т о о с и г у р я в а п р о г р е с и в н о т о 
развитие на производителните сили и непрекъснатото 

повишаване на жизнения и културен уровен на тру-

дещите с е. · 
Изобщо изучаването икономическата география на капиталисти-

1 В. И. Ле н II н, Сочинения, т. 19, изд. 4, стр. 34, 
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ческите страни е благодатно поле за провеждане идейно-политическо 
възпитание в социалистически дух. То може да се постигне и при 
тези етапи от уроците, при които се изучава външната търговия, ико

номическите райони и селищата на капиталистическите страни. 
При изучаването в ъ н ш на т а т ъ р го в и я на капи'Щlлистическите 

страни трябва да се изтъкне, че там особено ярко се проявява пагуб
ната роля на конкуренцията и заробващото влияние на монополистите 
-върху икономически по-изостаналите страни. В това отношение особено 

. важно е да се изтъкват неравноправните търгове .ки дого

вор и, чрез които капиталистическите хищници превръщат редица 

държави в пазари за своите произведения и в източници на суровини. 

Това е особено типично за маршализираните страни, в I{оито чрез 
системата на външната търговия се парализирва голяма част от мест

ното производство. 

При провеждане идейно-политическо възпитание във връзка с 
въпросите на външната търговия на базата на конкретни данни трябва 
да се изтъкне коренно различният характер на външната търговия 

между страните от демократичния ла,ер. Тя е на базата на равнопра
вието и взаимопомощта между народите и затова се явява мощен лост 

за развитие на стопанството на народнодемократичните страни, щедро 

подкрепени от могъщия Съветски съюз. 
При изучаване иконом и че с кит е район и на капиталистиче

ските страни също иожем да проведем идейно-политическо възпитание, 
като илюстрираме други противоречия на капитализма. Пр~ди всичко 
тук трябва да изтъкваме неравномерното географско р а 3. 
п р е д е л е н и е н а п р о и з в о д с т в о т о, о т к ъ с в а н е п р о м и ш л е

н о с т т а о т и з т о ч н и ц и т е н а с у р о в и н и и о т е д н о с т р а н ч и

в о т о р а э в и т и е н а р а й о н и т е, к о н к у р е н ц и я т а м е ж д у 
тях и п р. 

· Противоречията на капитализма намират израз и в с т р у к ту-
р ат а на с е ли щат а. Тяхното целеустремено изтъкване също води 
до у1{ре , 1 ване на идейно-политическото възпитание. За тази цел е 
необходимо да се анализират причините, поради които капиталистиче
ските tрадове имат благоустроен център, гдето са струпани всички 
придобивки на науката, техниката и културата, гдето живее буржоа
зията. Непременно трябва да се изтъква и другото лице на капитали
стическия град-мизерните му неблагоустроени покрайнини, гдето е 
изтласкан да живее пролетариатът. Хубави примери в това отношение 
учителят може да вземе. от работата на Веселовски ( 4, стр. 5-182). 

И в тези случаи сравняването със селищата в Съветския съюз 
улеснява учениците още по-добре да разберат противоречията на капи
тализма. Колко голяма е наистина разликата между структурата на 
социалистическия и капиталистическия град! 

Умелото и целеустремено изясьяване на тези въпроси ще бъде 
друг принос в идейно-политическото възпитание за из·<ореняване капи
тализма и в съзнанието ня младежта. 

Накрая трябва да се поясни, че в настоящата статия са разгле
дани само някои от по-важните въпроси, на които учителят трябва да 
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обръща сериозно внимание, за да се постигне успешно и пълноценно 
идейно-политическо възпитание в социалистически дух, което да раз
крива антагонистичните противоречия на капитализма и да укрепва 

социализма. 

Обаче за успешното провеждане на всичко това е необходимо не 
само учителят постоянно да овладява научния материал и да усъвър

шенствува своя методически опит, но той трябва да има и достатъчно 
часове, за да може успешно да проведе образователната и свързаната с 
нея възпитателна страна на обучението. Така чрез обучението по този 
предмет ще се направи ценен принос за възпитаването на убедени и 
възторжени строители на социализма в нашата прекрасна Димитровска 
родйна.1 

✓ 

1 В друга работа ще &ъде разгледан въпросът зii идеtlно-ttолитическото в'I,3питliitи~ 
чрез обучението по икономическа география на Съветския съюз, стрzните ~ народна 
демокрация и НР България, 
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дБ ИДЕИНО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ _ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН 

Т. Йорданов 

РЕЗЮМЕ 

Эконоwическая география относится к учебным дисциплинам, 
предлагающим значительные и благодатные возможности осуществить 
идейно-политическое воспитание в социалистическом духе. Наша работа 
имеет ввиду и рассматривает исключительно только самые важные про

блемы этого воспитания в связи с обучением экономической географии 
капиталистических стран. 

Идейно-политическое , воспитание нами рассмотрено в свете учения 
Й. В. Сталина об активной роли надстройки при оформлении и укреп
лении навой базы в борьбе с остатками старай базы и предществую
щими классами. С этой точки зрения подчеркиваем и мы большое зна
чение идейно-политического воспитания в деле укрепления социалисти
ческого строя, искоренения · капитализма из сознания людей, в деле 

воспитания смелых, убежденных, восторженных строителей социализма 
в НР Болгарии . 

• Чтобы в конечном результате добиться желательного идейно-поли
тического воиитания в социзлистическом духе, необходимо, конечно, 
прежде всего, чтобы у самого препадавателя было налицо вполне 
ясно оформленно·е социалистическое воспитание, необходимо, чтобы он 
вполне определенно сознавал, что он должен быть добросовестным 
проводником его среди учащихся, должен безупречно владеть и про
должать овладевать свою специальностью и т. д. Кроме того идейно
политическое воспитание в социалистическом духе следует быть про
водимь1м так, чтобы воспитанники чувствовали, что оно неразрывно 
связно с учебным материалом,· что оно логи·чески вытекает из него. 

В таком освещении и на основании конкретных примеров из эко
номической географии юшиталиснiческих стран рассмотрены у нас 
следующие более важные проблемы, с помощью которых можно 
провести воспитаrельный процесс в социалистичесl{()м духе: разобли
чение антинаучных, буржуазно•апологетическх учений в экономической 
rеогр'афии, разобличение лжедемократии при капитализме, разобличение 
классрвого расслоения населения, расизма и расовой дискриминации, 
рзскрытие уродливости в структуре капиталистического народного 

хозяйства, указание нерационального использования природных богатств, 
указание на неравномерное географическое распределение продукции и др. 

Путем целеустремJiенного анаJiизирования вышеперечисленных, а 
еще и других проблем, учащиеся положительно придут к убеждению, 
что капиталистический строй только тормозит разщпие производительных

сил . в интересах народа и неминуемо будет замещен соцйалистическим1 
об~спечивающим прогрессивное развитие производителы+ых сил и бе.с,- , 
прерывное повышение жизневного и культур ,1.ого уравня трудящихся. 



AU SUJET DE L'EDUCATION POLIТIQUE ЕТ lDEOLOGIQtJE QUE 
L'ON OBTIENT EN ENSEIGNANT LA GEOGRAPHIE ECONOMIQUE' 

DES РА YS САРIТ ALISTES 

par Т. J о r d а n о v 

La geographie economique appartient au nombre de ces disciplines 
scolaires qui offrent aux enseignantes de larges possibilites а seconder 
l'education ideologique et politique des etudiants dans l'esprit du socialisme. 
L'article present ne souleve que des questions principales se rapportant 
uniquement aux resultats qui peuveut etre oblenus par l'enseignement de 
!а geographie economique des pays capitalistes. 

L'education politique et ideologique est сощuе et exposee а la 
lumiere de la doctrine de Staline relative au rбle decisif qu'une super
structure joue dans la formation et dans l'affermissement d'une nouvelle 
infrastructure, ainsi qu'a celle qui envisage la lutte contre les survivances 
de l'infrastructure et les classes qui lui appartiennent. Suivant cet ordre 
d'idees, l'auteur s'arrete а l'importance exceptionnelle que cette educ!ation 
acquiert pour l'edification du socialisme dans le pays, pour son affermis
sement, pour le deracinement du capitalisme de la conscience des peuples 
et а la fin pour l'elevement d'audacieux et d'enthousiastes constructeurs 
du socialisme en Bulgarie. 

. Afin d'oblenir de solides resultats dans le domaine de l'education 
socialiste, il est absolument necessaire d'apres l'auteur que le professeur 
lui meme soit impregne des idees socialistes, qu'il ait !а pleine conci
ence de sa tache d' е ducateur socialiste qu'il fasse des efforts con 
tinuels pour se reпdre maitre avec progres de la discipline enseignee. Et 
qui plus est, l'education socialiste 'doit etre incorporee si etroitement а 
l'enseignement de sorte qu'elle en devient avec !е temps sa consequence 
simple e.t logique. 

А !а lumiere des idees exposees ci-dessus et s'appuyant sur des 
exemples empruntes largement а la geographie economique des pays capi
talistes l'auteur envisage les questions suivantes qui apres eclaircissement 
peuvent avantageusement aider l'educiteur socialiste dans son tache: le 
devoilement du caractere antiscientifique des doctrines apologetiques 
bourgeoises de geographie economique, la шise en evidence des farisee 
apparences de !а soi-disante democratie des pays capitalistes, l'encadrement 
de la population en classes sociales, le racisme et la discrimination de la 
structure de l'economie nationale, l'exploatation irrationnelle des richesses 
naturelles, Ja distribution inegale de la production etc .... 

L'analyse concrete des exemples tendant vers une tache educative 
prealaЫement determinee rendra ferme chez Ies etudiants !а conviction 
que !е regime capitaliste sert d'entrave au developpement des forces 
productives, et qu'il sera infailliЫement renverse et remplace par un regime 
socialiste garantissant un epanouissement sans obstacles aux forces pro
ductives et rendant toujours plus haut le niveau de la vie et de la culture 
des ouvriers. 
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НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ 

. д. Д. м и м и т р о в 

ЕДИН ИНТЕРЕСЕН, СЛУЧАЙ НА ДИНАМИЧНА ТЕМПЕРА ТУРНА 
ГРАНИЦА В БЪЛГ АРИЯ 

Територията на нашата страна не е голяма, но нейното географско 
положение и характерът на повърхнината и създават условия за rо11ямо 
климатично ра~шообразие. В България се чувствува както влиянието 
на океана, така и континенталното влияние на Източна Европа, на 
което се дължат силните студове през зимата или някои от летните 

горещини и засухи. Но територията на България не е лишена и от 
влиянието на Средиземно море, от1<ъдето идват понякога меките и 
приятни зимни дни, топлите пролетни ветрове, които бързо стопяват 
снеговете, или приятните слънчеви дни през късна есен. 

През летните месеци у нас проникват и горещите ветрове от пу
стините и тогава житните ниви узряват преждевременно, а царевиците 

свиват листа та си. 

Известно е, че през България в различните годишни времена 
преминават всички видове въздушни маси, характерни за Европа. Поради 
това че океанските въздушни маси трябва да изминат дълъг път над 
континента, студените континентални или субарктични въздушни маси 
трябва да се спуснат доста на юг, . а средиземноморският въздух е 
принуден да преодолява обширни и високи планински прегради, докато 
успее да проникне в нашите места ; всички тези въздушни маси по

малко или повече търпят известни изменения - трансформират се. 
Тези трансформационни процеси безспорно се отразяват по- нататък и 
върху самия тип време, обусловен от една или друга въздушна маса. 

В обширните равнинни територии, където по-стабилните въздушни 
маси (особено тези над Източна Европа зиме) играят р')лята на трудно 
преодолима бариера срещу настъпващите по-нестабилни и обикновено 
по-топли въздушни маси откъм океана. Така например през зимата на 
1951 r. в продължение на повече от месец по западната граница на 
Съветския съюз минаваше една динамична температурна граница, която\ 
отделяше много студ_ения континентален въздух, намиращ се над · 

Източноевропейската област, от значително по-топлия ~ъздух от океан
ски произход, намиращ се над Централна Европа. Въпреки че между 
двете съседни въздушни маси съществуваха значителни температурни 

разлики, то по разделящата ги фронтална повърхнина не се забеляз
ваха големи движения и изменения. Но докато за равнинна Източна 
Европа това е често явление, то за планинската територия на Бъл
гария това е рядко и немного обикновено явление (особено когато 
това явление има по-голяма продължителност). 

Влиянието на орографията и отчасти на географската ширина и 
географското положение на страната, действуващи по.:,тделно или съче- · 
тани в едно общо въздействие, имат такъв характер, че мъчно биха 
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дали възможност на две въздушни маси с различни свойства да съсед
tтвуват и да си взаимодействуват продължително време. И особено 
рядко е подобно явление тогава, когато е налице един такъв ора-
графски фактор, какъвто е Стара планина. · 

В следващите редове ние ще се спрем именно на едно такова 
явление на сравнително , трайна динамична температурна граница в 
България. Става дума за синоптичните условия между 27. I. и 1. II.1951 г. 

Температурната граница през този период се отличаваше както 
по своята продължителност, така и със своята ясна изразеност. 

Че действително в . течение на . разглеждания период сме имали 
една добре изразена температурна граница, личи много ясно от анализа 
на температурния режим в България за същото време. Така например 
средната денонощна , температура в селищата, разположени на север 

от линията Балчик, северно от Коларовград, северrю от Горна Оряхо
вица, южно от Севлиево, Ловеч, северно от Враца и на запад по север
ното подножие на Западна Стара планина, е между - 0,3° в Толбухин 
и - 3,1 ° в Русе. За същата област среднаrа минимална температура 
е между - 2,9° в Толбухин и - . 4,8° в Русе, а средната максимална -
между 0,9° в Толбухин и Ново село (Видинско) и - 2,3° в Русе. 

На юг от посочената температурна граница, която с малки из~ 
ключения минава все северно от подножието на Стара планина, дено
нощ11:ата, средната минимална и средна максимална температури са 

значително по-високи. 

Така например ·средната денонощна температура в Балчик е 0,9°, 
в Горна Оря~овица 1,7°, Враца 2,9°, докато в Южна България те са още 
по-високи - между 5 9 в Мичурин и 7,5° в Сандански. Само в София 
и Вакарел, които имат по-голяма надморска височина, средната дено
нощна температура е значително по-ниска: 1,6° • в София и 1,0° във 
Вакарел. Средните минимални температури с изключение на Вакарел са 
все над нулата: между 0,3° във Враца и 4,5° в Бургас. Това личи ощ~ 
по-добре от максималните температури. Във всички места на юг от 
разглежданата температурна граница те са между 3,9° във Враца и· 
10,5° в Сандански. 

Следователно независимо от орографското влияние на Стара пла
нина ние имаме една добре израз~на температурна граница, която в 

· по-голямата си част мината през самата Дунавска равнина, а не щ> 
билото или дори по северното подножие на Стара планина. 

Че действително разглежданата температурна граница има преди 
всичко динамичен, а не орографски характер, ни показва синоптичният 
анализ. За целта ние анализирахме синоптичното състояние в Европа 
и Балканския полуостров за всички дни поотделно за целия разглеждан 
период - 26. I. 1951 г. 08 ч. в Европа. (Това е денът преди настъп
ването ,на явлението в територията на България.) 

В областта на Западното Средиземнеморие с център над о-в Корсика 
се намира „плитка" ·депресия. Значително по на северозапад в областта 
на Исландия се намира втора по-дълбока депресия. В същото време 
по-голямата част от Европа, включитедно и Мала Азия, е обхваната 

' 
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от обширен антициклон. В това време в Европа преобладават три 
главни въздушни маси: с у бар к ти ч на въз д у ·ш на ма с а, която 
обхваща Източна Европа, Скандинавския полуостров и незначителни 
части от Балканския полуостров, но е с най-нисl{и темrератури в Из
точна Европа; въздушна ма с а на умерен и те шир и ни (бо
реална), която обхваща Балканск-ия полуостров, северната полqвина на 

Фиr. 1 

Италия, Западното Средиземноморие и Испания, и с у б т р опи ч на 
въз д у ш н а ма с а - в Южна Италия и Източното Средиземноморие. 

. В така сложената синоптична обстановка в Източна Румъния и 
.северните области на Балканския полуостров се открива въздушен 
поток от субарктичен произход, настъп·ващ от североизток, от южно
руските степи. В същото време в централните и южни области на 
Балканския полуостров продължава да настъпва поток от по-топъл 
въздух от умерените ширини. Границата между тези почти еднопосочни 
въздушни маси минава приблизително по течението на р. Дунав (фиг. 1). 
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На 27. 1. с. г. сутринта източноевропейският антициклон се за
силва още повече в югозападна посока, но границата между двете 

разглеждани въздушни маси си остава почти по течението на р. Дунав. 
В това време между Северна и Южна България почти не съществува 
температурна разлика. Следователно страната се намира все още под 
влиянието на една и съща въздушна „маса. 

Към пладне положението започва да се изменя. Субаркти•шият 
въздух постепенно преодолява "съпротивата" на по-топлия въздух от 
юг и прехвърля Дунав. Това става най-напред в Северозападна Бъл
гария, където още след пладне завалява сняг и температурите се пони

жават. До вечерта потокът постепенно се разпростира и на изток от 
долината на р. Искър. 

За характера на настъпилото застудяване говорят особено крас
норечиво данните за температурата на въздуха в табJ1ица 1. 

Таблица 1 

Метеоrолоrическа станция 

1 
Дата \ 

Средна 

1 

Минимална 1 Максимална денонощна 
температура температура 

температура 

Ново село 27. 1. -0,1 -2,"> 1,0 
Лом. . 0,2 -2,3 0,5-
Враца 

" 
-1,2 -2,0 -0,6 

Свищов . -0,4 -2,1 0,8 
Ловеч 

" 
0,0 -1,0 0,2 

Русе 
" 

-1,0 -1,2 -0,2 
Горна Оряховица . 

" 
1,4 0,0 4,1 

Коларовrрад . 3,2 -5,0 4,0 
Толбухин . 3,3 -1,0 5,1 
Балчик 

" 
4,2 0,1 7,1 

От горната таблица личи особено ако се обърне внимание на 
минималните температури в Горна Оряховица, Коларовград и Толбухин, 
които са доста ниски в сравнение със средната денонощна темпера

тура, че застудяването е обхванало най-напред Северозападна България, 
а след това в обратна посока на нахлуването се е разпростирало на 
изток в Дунавската равнина .. 

28. I. Синоптичното състояние в Европа и Балканския полуостров 
е претърпяло малки изменения. Студеният въздух е обхванал терито
рията, включена между линията Русе-Горна Оряховица на изток и 
Стара планина на юг, без Врачанско поле, което се намира отново под 
влиянието на топъл въздух, нахлул откъм юг през билото на Стара 
планина под формата на фьонов вятър. Източно и южно от темпера
турната граница вали дъжд, а западно и северно от нея - сняг. 

29. 1. Източноевропейският антициклон започва да се разширява 
в западна посока. В същото време депресията в Западното Средизем
номорие се задържа. Над Черноморието и Мала Азия атмосферното 
налягане е все още сравнително високо. При това разположение на 
баричните полета (антициклон на север и депресия на югозапад (ветро-
1щта циркупациJJ следва да бъде главно с изrо~-западн~ ко~поненр, 
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В този случай ветровете от южната периферия на антициклона са носи
тели на студен въздух, а тези в североизточната част на депресията 
(ветровете над централните и южни области на Балканския полуостров) .
на топъл въздух. Тъй като двата потока са почти успоредни, макар 
и да не са подчинени досущ на едни и същи динамични причини, то 

за известно време помежду им се създава динамично равновесие. В 
тающа случаи създадената един път граница между двата потока може 

да бъде много добре изразена в полето на температурите, какъвто е 
и нашият случай. 

Поради това обаqе, че от север настъпва студен фронт, а откъм 
юг върху настъпващия студен въздушен »клин" във височина се хлъзга 

топлофронтова повърхнина, настъпваща под влиянието на системата 
фронтове, показани на фиг. 3, то и от двете страни на така образу
валата се . температурна граница се наблюдава силно влошаване на 
времето. В случая това влошаване обхваща цялата територия на Бъл
гария. На север от температурната граница, която този ден е дости
гала до северното подножие на Стара планина (без да е прехвърлила 
обаче билото на планината), където господствува студени,ят въздух, 
вали сняг~ а на юг, където господствува топлият въздух - дъжд. 

Температу1:~-ите от двете страни на фронта също показват големи раз• 
личия. Виж таблица 2 и фиг. 2. 

Таблица 2 

Метеор. станци я \ Средна I Миним. \ Максим. \\ Метеор. станция 
\ Средна I Миним. , Максим. 1 

денон . темп . темп„ денон. темпер. темпер. 
темп ер. темлер. 

Толбухин. -1,4 -3,0 -0,8 Сталин · •• 4,2 2,3 5,6 
Балчик . . 0,0 - 1,6 0,9 Бу.ргэс 5,9 3,6 7,3 
Колгровграл -0,5 - 7,0 - 0,1 Мичурин ... 7,6 5,4 8,0 
Гори. Оряховица 1,8 0,5 5,0 Ямбол 4,9 2,5 5,8 
Русе .. - 5,l -6,4 - 4,8 Ст. Загора 4,4 2,2 .5,3 
Силистра -3,l -5,3 - 1,6 Хасково. 5-,7 2,9 7,6 
Ловеч -3,8 -4,3 - 2,6 Карлово . . 4,4 2,0 5,2 
Свищов . -4,l - 5,5 -3,8 Кърджали. 6,0 4,7 7,7 
Враца 2,2 -5,0 4,6 Пловдив .. 4,5 2,3 5,2 
Лом -3,8 -5,0 - 3,6 Кюстендил 2,6 2,8 -
Ново село - 2,9 -3,5 - 2,3 Сандански . 6,9 5,2 9,1 

От горната таблица заслужава отбелязване фактът, че Враца и 
Горна Оряховица отново се намират извън обсега на студения въздух. 
Това обстоятелство и силният югоизточен вятър на Ботев връх по
твърждават предположението, че температурната граница в случая 

има динамичен характер, а не е обусловена от орографията. Друго 
доказателство за това е, че във Враца за известно време е господ
ствувал студен въздух (минимална температура - 5°), но скоро той 
е бил изтласкан от топлия въздух, нахлул от юг през билото на 
Стара планина. 

За разположението на барометричните центрове и фронтовете 
виж фиr. 3. 
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На 31. 1. синоптичното състояние в Европа е почти без изменение. 
В България времето се задържа лошо с валежи от сняг в по-голямата 
част на Северна България и от дъжд - в Южна България и в 
южната половина на Североизточна България. Съотношението на тем
пературите е същоrо, както и в предните дни - все още съществува 
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Фиr. 2 

чувствителна температурна разлика между местата, разположени на 

север от установената температурна граница, и тези на юг от нея, 

включително и в цяла Южна България. 
С този ден се свършва „неутралитетът" между двете съседни 

въздушни маси и студеният въздух, лежащ на север от фронта, започва 
бавно да се придвижва на юг. Това се дължи на две r лавни причини; 
първо - на постепенното активизиране на токовете в южната пери. 



Научни съобщения 241 

ферия на лежащия над Източна Европа антициклон и второ - на 
постепенното запълване и преместване към изток-югоизток на депре

сията, която преди това се намираше в областта на Западното Сре
диземноморие. 

Процесът на застудяването продължава и на 1. II и до вечерта 
по-голямата част от страната е вече обхваната от студения въздух. За
студяването, което не е много интензивно за сезона, е свързано с 

непрекъсната ниска облачност и почти повсеместни, макар и не мно
го обилни снеговалежи. 

Фиr. 3. Синоптична карта на Евроnа, 29. 1. 1951 r. на 8 ч 

С това се сложи край на един извънредно интересен случай в 
развитието на времето в България. 

Пълното и задълбочено изучаване на този случай и въобще на 
случаи от подобно естество има много голямо значение както от 

гледна точт<а на краткосрочните прогнози на времето, така и от гледна 

16 Известия на Бълг, географско дружество 
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точка на средносрочните прогнози. От анализите, които направихме с 
помощта на разполагаемите синоптични карти, ние установихме, че 

през цялото времетраене на яв.~ението времето в цялата страна е било 

в значителна степен влошено. Об,1ачността е била предимно ниска и 
плътна, а валежите - чести и почти повсеместни. Интересно в случая 
е и обстоятелството, че в продължение на пет дни студеният въздух 
не е могъл да обхване Южна България, а в известни моменти не е могъл 
да обхване дори по-южните райони на самата' Дунавска равнина. Това 
обстоятелство представлява · значителна трудност за синоптика при 
издаване на съответната прогноза, защото той не може да се опре 
нито на Стара планина като ороrрафска граница, която временно спира 
студената въздушна маса, защото в случая тя не играе ролята на 

преграда, нито на топлата въздушна маса, намираща се на юг, поради 

липсата на наблюдения върху свободната атмосфера. От друга страна, 
1сато се има предвид продължителността на явлението и неговото 

естество, могат да се правят надеждни изводи относно издаването на 

средносрочни прогнози в нашата страна, и то както по отношение на 

общия развой на времето, така и по отношение на хода и разпреде
лението на температурите в страната. 

В заключение ще отбележим, че изучаване на явленията от рода 
на това, за което ние правим горното съобщение, е силно затруднено 
поради липсата на сондажи в Сl!Ободната атмосфера. Вярно е, че ние 
разполагаме с няколко добре устроени и поддържани високопланински 
метеорологични станции, но поради ограничената им надморска висо

чина (от гледна точка на вертикалното развитие на атмосферните про
цеси) те не винаги са в състояние да ни дадат необходимите данни 
за един височинен анализ. А известно е, че само с помощта на такива 
анализи е възможно (при сегашното развитие на науката за времет~) 
да се съди както за развитието на баричните полета, така и за разви
тието на приземните и височинни атмосферни процеси, а оттам и за 
близкото или по-далечно развитие на времето в едно или друго място. 



ИЗВЕСТИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО 
Кн. 1 (XI) 1953 

Г. Гълъб о в 

СОФИЙСКИ МАХАЛИ\ ПАЗАРИЩА И СЕЛА, СПОМЕНА ТИ 
В КАДИЙСКИ РЕГИСТЪР ОТ 1550 г. 

Известно е, че в издадените по разни исторически въпроси доку
менти от кадийските регистри от XVI и XVII век често се срещат 
имена на софийски махали, пазарища, чаршии, местности и пр., както 
и имена на. много села от Софийска и други околии.2 Несъмнено е, 
че тези имена на малки или големи български селища представляват 
научен интерес не само за историците. От тях не по-малко се интере
суват и географи, етнографи, а дори и езиковеди, които ги проучват 
като чис1 о поселищни имена. За да отговоря на този инт~рес от по
широк кръг научни работници, ту1< даваме събрани в два списъка по 
азбучен ред поселищни имена от София и СофиЙС[{О, упоменати в 
османотурски документи от 1550 r. Първият списък съдържа имена 
на софийски махали, пазарища , чаршии и местности . а вторият - имена 
на софийски села. Дадените имена са извлечени през 1942 и 1943 г. 
от два извънредно малки откъса от кадийски регистър на софийския 
кадия от 1550 r. (957 r. от Хиджра), намиращи се в турския архив на 
ориенталския отдел при Софийската народна библиотека.3 Единият 
откъс се състои от 16 листа, а другият - от 32 листа с размери 
395 Х 135 .мм. В двата откъса от 48 листа са регистрирани 347 доку
мента. Повечето от тях са съдебни протоколи на софийския кадия по 
различни частноправни спорове между жители на Софая и Софпйско 

1 Махала (от арабската дума • махалле", мн. ч .• махаллят") - градско поделение 
от известен брой къщи в стара и днешна Турция, най-често със своя джамия, имамин, 
уч1<лище, мухтарин (кметски пълномощник) и пр. Един днешен rрадс1<и 1<вартал може 
да съдържа една или няколко махали. Според една вековна канцеларска традиция име

ната на частните лица, особено в кадийските документи, винаги са били съпро; одени 
от името на махалата, на която лицето е било жител. Имената на селяните се ПJ идру
жавали от име10 на селото им. 

2 Вж. Г&л. Д. Гьлъбов, Османотурски извори за българсната история, свезка I. 
Няколко стари османотурски документи относно войю•ганите. ГСУ, Ист-фил. ф-тет, кн. 34 
(1938 r.), свеэка 11!. Тfи стари эакона и други османотурс!'и документи относно вой
ниганите. ГС:'>', Ист.-фил. ф-тет, ки. 39 (1943 г.). За основните начала на П(')Землената 
собственост в османската империя и специално в България под турско мадичество (по 
османотvрски закони и документи от XVI-XIX ве1<). ГСУ, Ист-фил. ф-тет, rш. 43 (1947 г.); 
сп. ,Сердика", год . ,VI, кн. III-IV, Съдебни документи от XVI век; сп. ,.Сер
дика•, год. VI, ки. V-VI, Съдебни документи от Х VI век. 

Нека отбележим, че г.очти всички документи са придружени от снимки на 
оригиналите. 

3 Тези два откъса от кадийски регистър заедн:> с други подобни откъси от 
р.·rистри от XVII век образуваха папка № 313 при кадийските регистр,, на ориентал
ския отдел. Днес тази папк~ не е налице. Изглежда да е пострадала от бомбардиров
ките на София през 1~44 r. или при пренасянеrо 1-1а библиотечн010 богатство на ,друго 
място. 
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Между тях има и няколко преписа на фермани и берати. Съдебните 
протоколи, които ни дадоха тук изнесения материал, са от месеците 

януари-август на 1550 r. 
За улеснение на евентуални научни справки - въпреки че за

сега откъсите се считат за изгубени - издирените имена придружа
ваме с указание в скоби на кой лист ( = Л.) се намира документът 
( = док.), от който взехме поселищното име; римската цифра I или II, 
поставена след скобите, означава съответно откъс I или откъс II от 
папка No 313 при кадийските регистри на ориенталския отдел. 

Ето и списъците: 

Софийски махали, пазарища и местности, споменати в софийския 
кадийски регистър от 1550 r. 

(по азбучен ред) 

1. Махала „Аладжа месчид"1 • . (3-и док. на л. 3- б). 1. 
2. Пазарище „Атпазаръ" . (3-и док. на л. 9-а). 1. 
3. Махала „Джами-и атик• (3 и док. на л. 25-б). II. 
4. Махала „Имзрет" . . . . (3- и док. на л. 12-а). 1. 
5. Махала „Калоян" . (3-и док. на л. 9-6). 1. 
6. Махала „Караданишменд" . . (2-и ,и.ок. на л. 23-б). 11. 
7. Махала „Карашахин" . . (4-и док. на л. 25-а). 11. 
8. Махала .Касаплар" . . • . . (1-и док. на л. 12-а). II. 
9. Местност „Коньовица" . . . . (2-и док. на л. 30-б). II. 

10. Чаршия „Къптилер чаршусу" . (2-и док. на л. 13-б). 1. 
11. Махала „Мансур ходжа" . • . (1-и док. на л. 2-б). 11. 
12. Махала „Папуччу Драган" • (5-и док. на л. 5-а). 11. 
13. Махала „поп Мати" . . (3-и док. на л. 5-б). 1. 
14. Махала „поп Мнлой" (1-и док. на л. 25-а). 11. 
15. Махала „поп Пейо" . . (4-и док. на л. 4-а). II. 
16. Махала „поп Филип" . (4-и док. на л. 11-а). 1. 
17. Махала „ Сарухан бей" . ( -4-и док. на л. 6 - а). 11. 
18. Махала „Хаджи Хамза" . . (2-и док. иа л. 9-а). 1. 
l 9. Махала „Шаджаа факих" . . . . . (1-и док. на л. 2-б). 1. 

~ 

Софийски села, споменати в софийски кадийски регистър от ll)5Q.r . 
.р 

(по азбучен ред) 

В курсив даваме имената, както се четат на турски 

1. Батановци - батанофча 
2. Берковица - беркофча 

. . (4 -и док. на л. 11-б). I. 
. . . (1 и док. на л. 17-б). II. 

1 В документите наименованията на мах:~лите се срешат написани в турско 
словосъчетание (иэафет от втори вид): .,Аладжа месчид махалеси", .,Калоян махалеси• 
и пр., която форма ние предаваме на български: махала ,Аладжа месчид", махала 
,,Калоян" и пр. 

Превод на турските и други чужди думи даваме на края на статията. 
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3. Биримирци - биримирче . . (3-н док. Не\ л. 22-а). II. 
4. Бистрица - бистрича . . . (2-и док. на л. 32-б). II. 
5. Бояна - бояна . . . . . . (2-и док. на л. 15-б). 1. 
6. Бухово - бухово . . (3-и док. на л. 11-б). II. 
7. Вопуяк - волуяк . . . . . (3-и док. на л. 30-а). 11. 
8. Войнеговци - войнеzофча . . (3-и док. на л. 21-б). II. 
9. Врабча - върапча . (2-и док. на л. 18-6). II. 

10. Връбница - върбинича . . . . (5-и док. на л. 30-6). II. 
11. Гиляне - киляне, гиляна . . . (3 и док. на л. 21-б). 11. 
12. Гинци - кинче-zинче .... (1-и док. на л. 8-6). II. 
13. Горно чепино - чепине-и баля . (3-и док. на л. 21-6). II. 
14. Голяновци - zолянофча . . (2-и док. на л. 22-а). II. 
15. Губислав - zобислав . . . . (3-и док. на л. 3 - а). 11. 
16. Доганова - доzанова . . . . (2-и док. на л. 25-а). II. 
17. Драrалевци - драzалефче . (1-и док. на л. 25-б). II. 
18. Добърчик - доброшин . . (4-и док. на л. 9-а). II. 
19. Доброславци - доброслафча . (3-и док. на л. 6 а). I. 
20. Дреново - диренова . . . . (2-и док. на л. 8-6). II. 
21. Железница - жележнича . (5-и док. на л. 6-а). 1. 
22. Желдвl - желева . . . . (3-и док. на л. 2-б). II. 
23. ::rемен - зимияне . . . . . (4-и док. на л. 8-а). II. 
24. Иваняне - иваняне . (1-и док. на л. 6-а). 1. 
25. Игнатинцн - иzнатинче . (1-и док. на л. 6-а). 11. 
26. Извор -извор . . . . . (3-и док. на л. 18-б). II. 
27. Казичене - казичене . . . (3-и док. на л. 16-а). II. 
28. Калканджt - калкандж'Ь . (2-и док. на л. 6-6). II. 
29. Караман - караман . . . (4-и док. на л. 24-б). II. 
30. Кремиковци - кермикофча . (2-и док. на л. 12-б). II. 
31. Куманица - ку.манича . . ( 4-и док.· на л. 29-а). 11. 
32. Кътина - китине • . . . (1-и док. на л. 3-а). I. 
33. Кючук балдърлу . . . (1-и док. на л. 29-а). 11. 
34. Лакатник - лякатни,с . . (3-и док. на л. 11-а ). II. 
35. Локорско- локорска . . . . (3•и док. на л. 21-6). 11. 
36. Долни Лозен - лазене-и зар. (2-и док. на л. 11-а). 11. 
37. Подуяне -бодуян . . . . . (1-и док. на л. 3-а). II. 
38. мгpQLJ - nozpo ..... . . (1-и док. ~а п. 15-а). ,. 
39. етръч (Петрич) - петрич . . (1-и док. на л. 15-б). 1. 
40. Подгумер - бодzумер . · . (3-и док. на л. 21-б). II. 
41. Рустем чифлик-рустем чифлик-(3-и док. на л. 14-а). 1. 
42. Райлово - райлова . . (3-и док. на л. 15-а). 1. 
43. Рудник - рудник . . . . . . (1-и док. на л 26-а). 11. 
44. Суходол - суходол ..... (2-и док. на л. 25-а). II. 
45. Славча - иславч.а . . . . . (1-и док. на л. 11-б). II. 
46. Търнава - търнава . . . . . (3-и док. на л. 13-а). II. 
47. Хаджи Караман-хаджъ караман (5-и док на л. 15-а). 1. 

Забележка. Много от издирените имена се срещат в няколко 
документа. 
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Поя.сН,еН,Uе Н,а Н,ЯКоu турски= т., арабски = а., персийски = n. думи 

Аладжа т. шарен, пъстър ; месчид а. малка джамия, в която не 
се служи петъчна молитва. Атпазарt, т. пазарище за коне. Джами-и 
атик а. стара джамия. Имарет а. благотворителен дом за подпома
гане с храна бедните. КарадаН,uшменд т-п. собствено име, кара т. 
черен, даН,uшменд п. учен, знаещ. Карашахин т. собствено име, шахин, 
вид сокол. Къптилер чаршусj, а - т. циганска чаршия: къпти а. циганин, 
къптилер цигани. Мансур ходжа собствено име; папуччу п-т. чехлар. 
СарухаН, собств. име. Шаifжаа факих собств. име; шаджаа смел, 
мъжествен; факих а. мюсюлмански богослов. 

,,, 



ИЗВЕСТИЯ н АБЪЛГАРСК отоrЕОГРАФСКОДРУЖЕСТВО 

Кн. 1 (XI) ~53-

ЗАГУБИ ЗА ГЕОГРАФСКАТА НАУКА 

ЛЕВ СЕМЕНОВИЧ БЕРГ 

На 24 декември 1950 r. в Ленинград почин~ председателят на Всесъюзното гео
графско дружество, почетният член на Бълrарсксто географско дружество академик 
Л е в С е м е II о в и ч Бе р r. 

Името на Л. <;:. Берr е органически свързано с развитието на физикоrеограф
ската наука през първата половина на ХХ век. В неговата роди11а изследователската му 
и обществена дейност изпълня цялата история на географските наую1 преди и след 

Великата октомврийска революция. 
От ;11пото на 1896 r., когато още като студент на 20-rодишна възраст провежда 

изследвания върху рибите на р. Днестър, до есшта на 1950 r., когато тромбозата във 
вената на левия крак го приковава към леглото на 74-годишна възраст, т. е. в те
чение на 54 години Л. С. Берг непрекъснато, със страстно увлечение и неотслабваща 
енергия се е занимавал с научна работа. 

Учен-новатор с голяма широта 11~ научните 1111тереси: ихт11олоr, климатолог, 
хидролог, геоморфолог, лимнолог, почвовед, nалеогеограф, физикогеограф-страновед, 
историк _на географията и пр. Л. С. Берг защищава с горещ патриотизъм приоритета 
на руската наука. 

Неговото дело има огромно значение за развитието на гео1·р'1!фията въобще. Няма 
крупно географско начинание в СССР, при което да не е участвувал JI. С. Берr, да не 
е ръководил или помаrа.1 със съвети и ценни указания. . 

· От перото на Л. С. Берr са излезли около 7110 науч11и 11руда, 11ад 20() бележки 
и рецензии, които в съвкупност дават 1430 коли, чието богато и орипша.1но съдър
жание ще остане трайно наследство в съкровиrµницата на руската и съветска 

култура. 
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Качествата на учения се допълват с качествата на човека. Съветските географи 
обичат да казват, че J!. С. Берг бил „светъл човек". Необикновената скромност, ис
креност, простота хармонират с ясната и достъпна реч, която приковава вниманието на 

слушателите 

През есента на 1947 г. Л. С. Берг изнесъл беседа пред студентите от Географ
ския факултет, при коятu на въпроса на студентите как е станал географ, отговорил с 
прост и ясен език : ,,Би трябвало аз да ви попитам как трябва да се изградим като 
географи, защото до гош,ма степен аз съм географ-самоук, а вие сте истински гео

графи, които получават сиt:тематично географско образование. Вие се подготвяте в 
специални географски факуыети, при които има научно-изследователски институти ; във 
вашия факултет работят пъ11вокласни професори, има около 15 катедри, в които ви се 
преподават различни географски )щсциплини . Освен практически занятия и семинари при 
вас има и производствена практика ; вие имате специална теренна учебна станция, 

участвувате в експедиции. С една дума не аз трябва да ви разказвам по какъв начин 
се става географ. През моята младост помен нямаше от географски факултет11; всички 
предшественици-географи-знаменитият географ Александър Иванович Воейков, моят не
забравим учител Димитър Николаевич Анучин и аз, бяхме самоуци. Мога само да ви 
кажа как не трябва да се става географ: загубих много труд за това, което вие изу
чавате в течение на няколко часа в лекции или на теренна практика." 

В това скромно изложение личи огромната пионерска роля , на учените от по
колението на Л. С. Берг, които сами на базата на личния опит, любовта към науката 
и честната мисъл са изградили основите на тези науки, чрез които днес в страната на 

социализма съветският гражданин със смелост и замах разрешава основните проблеми 
на социалистическото строителство. 

Л. С. Берr е роден на 2 март 1876 г. в Бендери, Бесарабска губерния (сега 
Молдавска ССР). През 1894 г. завършва Кишиневската гимназия и постъпва във Физико
математическия факултет - отделение за естествено-исторически науки. Тук той слуша 
лекциите на най-известните по негово време учени: проф. , Д. Н. Анучин (географ), 
проф. В. И. Всрнадски (геохимик), проф. А. П. Павлов (геолог), проф. К. А\ Тимирязев 
(ботаник), проф. М. А. Мензбир (ихтиолог). Голямо влияние върху способния юноша 
са имали Д. Н. Анучин и М. А. Мензбир, които са насочили неговите научни инте
реси към физическата география и ихтиологията. Още с дипломната си работа върху 
ембриологията на щуката той обърнал вниманието на преподавателите си и бил на
граден със златен медал за отлично изпълнена дипломна работа. Със завършването на 
университета Л. С. Берг е бил вече автор на 4 научни работи. Напрегнатата научно
изследователска работа започва с преселването му в Ташкент, където живее около 5 го
дини и системно изучава езерата в Западен Сибир (1898), Аралско море (1899-1902), 
езерата Балхаш и Исик-кул (1 903). Особено ценни са трудовете му върху географията 
на Аралско море. Тази изследователска работа го оформя като всестранно 11одготвен 
лимнолог и ихтиолог. Като такъв той е бил повикан на научна работа в Зоологическия 
музей при Академията на науките, където работи в течение на 10 години (1904-1914). 

През този период от живота си Л. С. Берг изучава Кавказ (1909), средното те
чение на р. Волга, езерото Севан (Армения), пътува из Баренцово море (1910), участвува 
като геоморфолог в почвените изследвания -на Черниговската губерния (1912-1914), 
напечатва работите си за Аралското море, промените на климата в историческо време, 

формите на руските пустини, морфоложко·то райониране на Сибир и Туркестан. 
През 1914 г. Л. С. Берг е поканен за професор по ихтиология в Московския 

селскостопански институт (сега Селскостопанска академия „К. А. Тимирязев"), а през 
1916 г. е избран за професор по физическа география в сегашния Ленинградски уни
верситет, където работи до последните дни на живота си. Като професор-географ Л. С. 
Берг е чел редица курсове пред студентите физикогеографи: обща физическа геогра
фия, климатология, сrрановедение, пейзажни зони на СССР. 

След Великата октомврийска революция Л. С. Берг дейно участвува в органи
зацията и живота на Географския институт в Ленинград, възникнал от висшите гео
графски курсове при Докучаевския почвен комитет през 1918 г. В този институт са 
работили най-известните по онова време учени : И. Д. Лукашевич (землеведение), С. 
С, Неустрев (география на почвите), Я. С. Едельштейн (глациология), П. И. Броунов 
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(метеорология), А. А. Борисяк (историческа геология), А. Н. Герасимов (вулканология), 
А. А. Гриrорев (физическа география), В. Н . Сукачев (фитоrеоrрафия), А. Е. Ферсман 
(минерология), Ю. М. Шоколски (океанография) и др. В тази плеада участвува и Л. 
С. Берr, който чел курс по страноведение. 

През съветско време Л. С. Берr засилва нуачно-изследователската си работа. 
Изследва наново Аралско море (1925), езерото Исик-кул (1928, 1930), Ладожкото езеро 
(1929), посещава Япония (1926), Италия (1927). 

С авторитета си на бележит изследовател, натуралист с широк кръг на научни 
познания, rеоrраф-методолог и блестящ лектор Л. С. Берг е ентусиазирал младежта, 
вдъхновявал я е за всеотдайна научна работа за блаrо:rо на социалистическата родина. 

Благодарение на тази педагогическа дейност Л. С. Берr можа да създаде каI<то в 
Географския институт, така и в произлезлия от него през 1924 r. Географски факултет 
на Ленинrрадския университет цяла географска школа. 

Едновременно с преподавателската работа в университета Л. С. Берr завежда от
дела за приложна ихтиология при Държавния институт за опитна агрономия, лимноло
rическия отдел при Хидрологическия институт, лабораторията за проучваце фосилните 
риби при Зоологическия институт на Съветската академия на науките. 

Обществената дейност на Л. С. Берr е също така огромна и разностранна. Той 
е член на Всесъюзното географско дружество от 1904 r. и деен член на неговия научен 
съвет. От 1934 r. той е почетен член, а от 1940 r. до смъртта си е председател на 
дружеството. Той е член и на редица научни съвети - Хидроложкия институт, Мини
стерството на рибната п;юмишленост, Комисията за изучаване на природните ресурси, 
Комисията за изучаване четвъртичния период, Каспийската комисия, Тихоокеанския ко
митет и пр. 

През 1928 r. Л. С. Берг е избран член-кореспондент на Съветската академия на 
науките, а през 1946- за академик. 

* 
Л. С. Берr продължи и разви идеите на руската географска школа от втората 

половина на XIX в., лични представители на която бяха А. И. Воейков, В. В. Докучаев, 
А. П. Семенев-Тяншански и Д. Н. Анучин. Неговите научни интереси бяха извън
редно разностранни. Огромна ерудиция в областта на природните науки, склоннос, 
към критичен анализ, удивителна способност за обоснована синтеза, последователна 
принципност, изучаване на природните явления в тяхната взаимна обусловеност и сме
ло новаторство при разрешавэне на проблемите са качествата, с които можем да ха
рактеризираме работите на Л. С. Берг. 

И до днес остава ненадмината неговата монография „Аральское море" (1908), в 
която успоредно с хидрологията на морската вода се разглежда и морфологията на 
бреговете и дъното му, както и климатическите условия, които обуславят колеба
нието на неговото ниво. С тази книга Л. С. Берr стана класик в руската физикоrеоrраф
ска наука. 

Престояването му в Ташкент и изследването на безотточнит.е басейни в Цен
трална Азия му дава възможност да се занимае с въпроса за промените на климата в 
историческо време. В работите , О колебаниях уровня озер Средней Азии и Западно!! 
Сибири" (1900), ,,Высыхает ли Средняя Азия?" (1904), .,06 изменении климата в исто
рическую эпоху" (1911), ,,Усыхают ли наши степи?" (1950) Л. С. Берг прави редица 
изводи, които са плод на лични изследвания и критически анализ на обширна лите
ратура. В противоположност на реакционния американски географ Е. Хьонтинrтон Л. 
С. Берг изтъква, че Централна Азия през историческо време не е подложена на про
гресивно засушаване. Нещо повече, редица безоточни езера в Казахстан и · Средна 
Азия от осемдесетте години насам показват повишение на нивото, а в Източна Европа 
гората напредва за сметка на степта. 

Л. С. Берг енергично застава на правилни позиции по отношение въпроса за 
промените на климата в Централна Азия през историческо време и с това изигра про
гресивна роля в развитието на този въпрос. Реакционната географска наука в лицето 
на Е. Хьонтингтон обясняваше гибелта на старите култури в Централна Азия и наше
ствието на монголците със засушаването на климата през историческо време. Л. С. 
Берг посочи ясно, че причините на тези явления имат чисто социален характер и нямат 
никакво отношение към промените на климата. А. И. Воейков, който поддържал мне-
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нието на Берг по въпроса за климатичните промени в Централна Азия и воювал 
срещу вулгарния географски материализъм през 1912 г., пише: ,,Изследванията на Л. С. 
Берг повече, отколкото всички други изследвания, способствуваха за разрушението на 
легендата за „изсушаването на Средна Азия" ... Въобще трудът на Л. С. Берг е 
е ин от най-добрите по дадения въпрос. Благодарение яснотата и популярността на 
изложението • той е достъпен за всеки образован човек, а специалистът ще намери 
в него много интересно ... " Това положително отношение на великия климатолог към 
работата на Л. С. Берг говори за онези дълбоки връзки, които съществуват между 
делото ла Л. С. Берг и представителите на класичната руска география. 

Според Л. С. Берг през следледншюво време климатът в нашите географски ши
рини. е бил по-топъл и по-сух. Тогава степите и пустините са заемали по . обширни 
иространс:гва, отколкото днес. Това разширение на сухия пояс е станало за сметка на 
горския пояс. В историческо време са станаJrи обратните процеси - обхватът на сухия 
пояс се намалява, гората се развива за сметка на степта, върху льоса се развива чер

ноземът и пр. 

Работите си върху палеоклиматологията Л. С. Берг е събрал в сборника ,Кли
мат и жизнь" (1922). Новото издание, в което е прибавил и статията „О пустынно-степной 
послеледниковой эпохе", излезе през 1947 г. 

Особено ценен в методологично и фактическо отношение е курсът „Основы клима
тологии" (1927, второ издание, 1938). В този курс Л. С. Repr проявява своя талант на 
педагог и учен и чрез систематизиране на огромния климатичен материал доизгражда 

основите на географската климатология. В курса е проведено географско схващане за 
същността на климата и методите на неговото изучаване, . с което авторът му се я:::ява 

талантлив продължител на делото на ве.шкия руски географ-климатолог А. И. 
Воейков. Климатичната класификация иа Л. С. Берг се основава върху принцш~а на 
единството на физикогеографския комплекс. Генезисът на климата е една частна про
блема от общата проблема - генезиса на комплекса. Растителният компонент на 
физикогеографския комплекс според Л. С. Берг определя най-ясно разпространението на 
един или друг климатичен тип. Той различава следните типове климати : 1) тундров 
климат, 2) климат на тайгата, 3) климат на широколистните гори, 4) монсунен климат, 
5) степен климат, 6) средиземноморски климат, 7) климат па субтропичните гори, 
8) климат на вътрешноконтинепталпите пустини, 9) климат на субтропичните пустини, 
10) саванен климат, 11) климат на влажните тропични гори, 12) кли.мат на високите 
плата. Тези климатични типове по същество са генетични, тъй като те са тясно свър
зани както със съответния растителен тип, така и със съответния физикогеографски 
комплекс. 

Л. С. Берг се е занимавал с редица геоморфоложки проблеми. Центърът на 
вниманието му в тази област е произходът на льоса и геоморфоложкото райониране. 

По въпроса за произхода на льоса той създаде почвената теория на льосообра
зувапето, пре,цложена през 1916 г. Според тази теория льосообразувапето всъщност е 
процес на преобразуване на скалите на мнсто под влияние на изветряне и почвообразу
ване при сух климат - обльосяване. 

Теорията за почвения произход на льоса свързва обльосяването с изветрянето 
при сухия к;11имат на следледниковата епоха, т. е, определи льоса като зонално по

чвено-изветрително образувание, свързано със следледниковите климатични зони на зем
ната повърхнина. Действително процесът на обльосяването има още много неясни 
страни - не се знае неговата физикохимическа същност, прилага се в различен сми

съл от самите привърженици на почвената теория (И. П. Герасимов, К. К. Марков, 
Б. Л. Личков, Б. В. !lясковски. Въпреки това обаче почвената теория на Л. С. Берг 
разкрива нови перспективи за обяснение произхода на льоса, а оттам и изясняване фи · 
эическите и технически качества на тази скала, конто заема обширни площи в 
степните и горско-степни области и оказва силно влияние върху режима на повърхно

течащите води и прояменията на ерозионните процеси. 

, Първото геоморфоложко райониране на Сибир и Туркестан (1913) и първата син
теза върху релефа на Сибир, Туркестан и Кавказ ( 1937) излезе от ръката на 
,J1. С. Берг. . 

С особено голяма любов Л. С. Берг се занимава с общите физикогеографски 
характеристики на природните зони на СССР. Неговите книги ,Природа" СССР (2-ро изд., 
·1938) и .t·еографические зони СССР" (3-то изд., 1947) са образец на подробна анализа 
-на отделните физиJ{огеографск11 елементи и вдълбочено обобщение на огромния материал 
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върху природата на СССР, натрупан от rюко.~ения руски и съветски учени и пъте
шественици. Чрез тези трудове Л. С. Берг се явява продължител на идеите на осново
положника на учението за природните зови по земната повърхнина В. В. Докучаев. 
, · Л. С. Берг се занимава и с въпроси от методологията на географската наука. 
Още през 1913 г. той определя географията като наука за географския пейзаж, която 
изучава неговата структура, взаимодействието между неговите елементи и взаимодей.
ствието между него и другите географски пейзажи. При това всички тези особености 
на географския пейзаж се изучават в историческа перспектива. 

Много внимание Л. С Бер1· отделя и за историята на географската наука. В 
тези работи ясно изпъкват неговите качества на добросъвестен изследовател. Щател
ното проучване на наличните архиви и съществуващата литература по въпроса дават 

голяма цена на неговите историко-географски изследвания. В тях Л. С. Берг изтъква 
приоритета на руските и съветски учени и ролята на руската и съuетската наука за 

развитието на световната географска наука. Живо и увлекателно е предадена историятµ 
на Руското (сега Всесъюзно) географско дружество, историята на руските географс1ш 
открития и пр. (.,Бсесъюзное rеографсrюе общество за сто лет" - 1946, .Открытие 
Камчатки и экспедиции Беринга • - 1946, .,Очерки по истории руских rеографических 
открытий• - 1949). Извънредно ценни са неговите работи върху ихтиофауната па 
СССР - .,Рыбы пресных вод СССР" (4-то изд., 1948 - 49). 

Тази разностранна и обширна научна дейност говори за огромните творчески 
способности на Л. С. Берr, за неговата всестранна под~-отвеност в физикогео~рафската наука, 
за неговата ск1юнност към вдълбочената анализа на специа;1ист, която неминуемо тря
бва да предхожда географската синтеза, за да може та:ш синт еза да бъде творче< к 1, 

да даде указанш1 за правилно 11з110лзуване и преобразяване на природната среда. 
· За примерна научна и обществ,:на раС:ота Л. С. nерг е бил не1<0.1ко1<ратно награж-

даван. Той е два пъти носител на ордена на „Трудовото червено знаме" и е получил 
наградите „За доблестен труд във Великата отечествена во11на" и „За отбраната на 
Ленинград·. За отличие в областта на. науката той е получавал няколко пъти награди 
от Всесъюзното геоrраф~ко дружество и Съветската академия на науките. При по
гребението на Л. С. Берг са присъствували над 1000 души негови другари и ученици. 
Произнесени са десетки прощални речи от най-видните представители на съветската 
наука. 

Л. С. Берr бе ученик и приемник на цяло едно поколение географи-природоведи 
от втората половина на миналото столетие, които с широката си ерудиция в областта 

на природните науки и смелата, творческа научна мисъл издигнаха и прославиха рус

ката географска наука. И не случайно тялото на покойния приемник на това поколение, 
несторът на съветската географска наука бе погребано наред с тленните останки на 
Н. Н. Миклухо-Маклай, Г. Е. Грум-Гржимайло, Ю. М. Шокалски, Н. Н. Матусевич -
географи и лътешествеющи от ранга на Л. С. Берг, имената на които представляват 
епоха в историята на руската, съветска и световна физикоrеографска наука. 

Л. С. Берr бе известен и на българските географи. Първите издания на няколко 
негови капитални раСоти (Основы климатологии, Климат и жизнь, Природа СССР, 
Географические зоны Советскоrо союза) бяха добре познати преди 9 септември на срав
нително по-тесен кръг от нашата прогресивна географска общественост и допринесоха 
твърде много за запознаване10 на българските географи с гео1·рафията на СССР и 
ориентирането им в редица методо.1оrически проблеми. 

След 9 септември Географското дружество се зае със задачата да популяризира 
достиженията на съветската географска наука. За да подчертае Оl·ромната роля на ре
дица съветски географи за развитието на географските науки, в деня на отпразну
ване 30-rодишнината от своето основаване (16 декември 1948 г.) Географското дру
жество обяви академик Л. С. Берг за свой почетен член. В отговора н а Л. С. Берг 
до дружеството личи неговото дълбоко убеждение огромното значение на междуна
родното сътрудничество в областта на истинската, прогресивна наука за разбира
телството между народите: .,Получа вай ки д и л лом ат а на Б ъ л r ар скот о 
r е о r р а ф с к о д р у ж е с т в о з а л о ч е т н о ч л е н с т в о, и с к р е н о б л а r о д а р я 
за ока з а н а т а м и в и сок а ч ~ с т. Н ад я в а м с е, ч е т о в а в ни м а н и е к ъ м 
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Всесъюзното географско дружество ще способствува за още 
п о - r оля м о з а к р е п в а н е н а в р ъ з к и т е м еж ду н а ш и т е б р ат с к и r е
о r р а ф с ки д р у ж е с т в а." 

За историческите връзки между р;ския и българския народ и за ролята. на 
новия, социалистически период в тяхното обществено развитие, който период подпомага 
затвърдяването .на тези връзки, Л. С. Берr е отбелязал в албума на делегата на бъл
гарското географско дружество на II Всесъюзен географски конгрес в Ленинград (25-31 
януари 1947 г.) следното: .,Ни кои н а род и не с а т а к а с в ъ р з а ни с в з а и м -
ни култ у р н и в р ъ з ки, к а к то б ъ л г а р ски я т и рус к и я т. П о ж е л а в ам 
д а с е з а п а з я т т е з и в р ъ з к и, д н е с з а с и л е н и н а б о й н и т е п о л е т а, н а 
в е ч ни врем е н а за б л а r от о н а де м ок р а т и ч ни т е д ъ р ж а в и - Б ъ л
r ар и я и С С С Р." 

Болестта и смъртта на Л. С. Берг прекъснаха преждевременно връзките му с 
Българското географско дружество, които бяха щастливо и плодоносно начало на 
дейно сътрудничество между двете братски географски дружества. 

Ж. Гмъбов 



ИЗВЕСТИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО 
Ки I fXI) 19.J.3 r. 

1 БОРИС ФЕЦ?РОВИЧ ДОБРИНИН 1 

На 4 септември 1951 r. в Киев почина проф. Борис Федорович Добринин -
един от представителите на прогресивната дореволюционна Московска географска школа, 
създадена по пътя на специализацията във Физика-математическия факултет на Мос
ковския университет. 

Б. Ф. Добринин е роден в Минск през 1885 r. Завършва Физика-математическия 
факултет (специалност география) на Московския университет през 1911 г. През време 
на следването му географските дисциплини при единствената катедра по география и 
етнография в Московския университет се преподавали от Д. Н, Анучин, А. А. Крубер 
и С. Г. Григорев - учени с широк географски кръгозор, богат научно-изследователски 
и учебно-преподавателски опит. 

В своята научна и педагогическа дейност Б. Ф. Добринин следваше пътя на 
своите учители. Той се наложи като виден физикоrеограф-rеоморфолоr и страновед. 
Неговите пътешествия в Апенинския и Пиренейския полуостров, Франция, Швейцария 
и Мексико, неговите rеоморфоложки и комплексно-физикоrеографски изследвания в 
Рязанската и Марийска област, Южния Урал, Даrестан, Крим, Керченски полуостров и 
Абхазия го оформиха като вещ изследовател и учен в областта на rеоморфолоrията и 
физикоrеоrрафското страноведение, с богати лични впечатления от физикоrеоrрафската 
структура на редица области от земната повърхнина. Научно-изследователския си опит 
той приложи широко в преподавателската си дейност, с което създаде методически из
държани курсове по физикоrеоrрафско страноведение. 

Научно-изследователската дейност на Б. Ф. Добринин започва с проучвания на 
п-ов Крим, първоначално като студент под ръководството на физикоrеографа А. А 
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Крубер (1910). По-късните изследвания му дават възможност да събере изобилен ма
териал върху физическата география на Крим и да издаде едни от най-добр11те работи 
върху rеоморфологията и физическата география на този полуостров (К геоморфолоrии 
l<рыма, Землеведение, No 1/2, 1922; Ласпи, .Крым•, № 1 /3, 1927; Ландшафти ropнoro 
Крыма, .,Крым", 1928, Геоморфо.1оrия Керченскоrо полуострова, .Крым", № 1/9, 1929; 
Береговые формы Крыма, Уч. зап. Моск. унив, вып. 14, 1938; Характер береrов Вос
точного Крыма от Меганома до Карадаrа, Уч. зап. Моск. унив., вып. 19, 1938). 

Според Б. Ф. Добринин кватернерните епейроrенни издигания на планинския 
Крим обуславят съвременния облик на релефа. Тези издигани.Я имат сводообразен ха
рактер ·и се проявяват на етапи с пространствена диференциация. Тези свои изводи. Б. Ф. 
Добринин прави още през 1922 r. В работата си върху бреговите форми на Кримския 
полуостров от 1938 r. той ясно изтъква огромната роля на младите движения на зем
ната кора през Плиоцена и Кватернера. Според него : .,Издвгането на последния (планин
ския Крим - бел. авт .) е има1ю общо взето сводово-епейрогенен характер и се е съпро
вождало със силно раздробяване и многобройни млади надлъжни и напречни разседи и 
размествания. Кримският планински свод се простира общо взето от югозапад към се
вероизток, при което добре запазена е само северната му половина, докато южната е 
отчасти потънала заедно с потъването на старата суша. (Понтийския масив -- бел. авт.) 
Зоната на южния бряг на Крим, която е и зона на южния склон на Кримската пла
нинска издигнатина, се намира на границата между две области - от една страна об
ластта на огромните, млади продъ.1жаващи и в съвременната епоха потъвания на черно

морското дъно, а от друга страна - областта на мла.дите издигания (вероятно станали 
в няколко фази) на Кримските планини . • 

Тези морфоложки идеи са господствуващи в съвременната морфоложка наука и 
широко се прилагат при обясненле произхода на Кримския релеф. 1 

Изследванията на ~- Ф. Добринин в Крим, Керч и Абхазия насочиха интере
сите му към морфологията на черноморските брегове. По негова инициатива при 
Научно-изследователския географски институт при Московския държавен университет 
през 1936 г. се организира „Комисия за изучаване на бреговата морфология". Голямата 
теоретична и практично-приложна стойност на въпросите относно произхода и раз

витието на крайбрежните форми мобилизира усилията на редица научни работници и 
от други институти и Комисията за известно време стана център на научно-изследова
телска работа в тази област на rеоморфолоrията. Бяха издадени три сборника от „Тру
довете на комисията за изуtJаване на бреговата морфология" под надс.юв „Берега" 
(1937- 38). В работата на Комисията участвув.ат най-добрите специа.1исти по брегова 
морфология - В. П . Колянов, М. В. Кленова, В. П. Зенкович, П. К. Божич, Д. Г. Панов 
и др. За тези сборници Б. Ф. Добринин написа прегледната статия „Обзор современ
ных классификации береговых форм", в която критически разглежда съществуващите 
класификации на бреговете на Рихтхофен, Дейвис, Джонсън, Шлютер и Де Мартон, 
както и редица статии върху морфо1юrията на кримския бряг. 

Работите на Б. Ф. Добринин върху морфологията на Даrестан (Горный Даге
стан и элементы его ландшафтов, Землеведение, № 1/2, 1917; Ландшафты Даrестана, 
Землеведение, № 1/2, 1924; Ландшафтные районы и растительност Даrестана, Мемуа-· 
риьi, Геогр. отд. Общ. любит. естеств., антроп. и этноrр., вып. 1, 1925 и др.), върху Мос
ковската и Марийската област (Геоморфологические районы восточной части Московской 
области, Труды Аrропочв. инст., 193 l; Геоморфолоrия Марийской авi-ономной области, 
Зсмлеведение, № 2/3. 1933) се хара]{теризират със същия дълбок комплексен подход 
към физикогеографските проблеми. 

Интересни са физикоrеоrрафските работи на Б. Ф. Добринин с обобщаващ ха
рактер. Имаме предвид неговите трудове върху rеоморфоложкото райониране на СССР 
и морфологията на Средиземноморието. 

В работата „Геоморфологическое районирование Европейской части СССР", изне
сена като доклад на Международния 1 еографски конгрес във Вършава през 1934 r. и 
по-късно вмъ]{ната с поправки в ]{урса по физическа география на СССР, Б. Ф. Добри
нин дава ново оригинално по замисъл rеоморфоложко райониране на Европейската част 
на СССР. След работите в тази област на В. П. Семенов-Тяншански от 1915 r., В. Д. 

1 М у р а т о в М. В. и Н и кол а е в Н. И., Четвертичная история и развитие ре
льефа Горноrо Крыма, Уч. зап. Моск. унив., вып. 48, 1941 ; Никола е в Н. И., О воз
расте рельефа Горного Крыма, Бюл. Ком. по изуч. четв. пер., № 8, 1946 r. 
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Ласкарев от 1916 r. и Д. Н. Соболев от 1924 r. районирането на Б. Ф. Добринин е не
съмнено крачка напред от методологична гледна точка. 

Изхождайки от същността на геоморфоложкия район като комплекс от различни 
по генезис форми, съчетани по силата на определени закономерности, Б. Ф. Добринин 
подчертава ролята на динамиката на земната кора при rеоморфоложкото райониране. 
Върху фона на тези движения отделните скулптурни процеси създават сложното раз
нообразие на земеповърхните форми и отразяват стадиалността в тяхното развитие. 

В тези общи принципиални положения относно методологията на геоморфоложкото 
райониране се чувствува погледът на физикоrеоrрафа-геоморфолог, който не разглежда 

едностранно развитието на отделните компоненти на физикогеоrрафския комплекс, а ги 
схваща именно като съставна част на този.._,комплекс, който не абстрахира, а синте
зира и търси основните закономерности в развитието на цялото. 

6. Ф. Добринин приема следните двадесет и една морфоложки области в терито
рията на европейс1<ата част на СССР: 1. Карелско-Колска област. 2. Северозападна мо
ренно-езерна област. 3. Uентрална моренна област. 4. Североизточна морепна равнина. 
5. Пясъчна низина на окрайшпе зони на кватернерното заледяване. 6. Низини по Дон• 
ския и Днепърския ледникови езици на максималното заледяване. 7. Волино-Подолско 
възвишение. 8. Средно руско възвишение. 9. Приволжко възвишение. 10. Високо За
волжие. 11. Ергени. 12. Причерноморска низина. 13. Равнинатil на левия бряг на Днепър. 
14. Равнината по левия бряг на Средна Волга. 15. Прикасnийска низина. 16. Донецка 
верига. 17. Тиманска верига. 18. Урал. 19. Карпати. 20. Крим. 2J. Кавказ. 

Морфолсжкото райониране на Б. Ф. Добринин се основава едновременно на 
геоструктурни и rеоморфолсжки различия - принцип, коi\то широко се прилага в 
новите раfоти по rеомоr<f:слсжксто райониране на европейската част на СССР.1 

В ста1ията „О Т(рассах Есстсчноrо Среди2оня" (Землеведение, т. 34, вып. 1/2; 
1932) Б. Ф. Дсбринин разr.~ежда морфо.1ожкото развитие на средиземноморските земи 
през Кватернера под влияние на епейроrенните движения, като свързва умело дан
ните от своите изучавания по бреговете на Черно море с данните от проучванията 

на средиземно~юрските брегове от чужди автори. . 
Не трябва да се забравят и страноведските работи на Б. Ф. Добринин за Ита

лия и Мексико - плод на подробно проучване на съществуващата литература (Б . Ф. 
Добринин е владее11 отлично романските езици - френски, италиански и испански), 
както и на неговите лични изследвания е тези страни. Очерците за Италия и Мексико 
са написани ж11во и увлекателно, като същевременно стоят на високо научно ниво. 

През последните няколко години Б. Ф. Добринин успя да подготви за печат лек
циите си по физическа география на европейската част на СССР и физическа география 
на Западна Европа. 

Физическата география на СССР (2 изд., стр. 323, 1948, с приложение от каr,т,1) 
е първият пълен вузовсю1 учебник по тази дисциплина. И тук личи вещината на 
физи1<оrеоrрафа с широк профил. В първата част на курса се прави характеристика 
на отделните компоненти на физикоrеографския компле1<с, с което се дава възможност 

да се вникне по-дълбо1<0 в закономерностите на формирането на физикоrеографските 
области. Обаче характеристиката на физикогеографските области е центърът на те
жестта на курса. Тя е дадена сбито, но същевременно ясно и увлекателно. Посочени 
са успехите на социалистическото строителство в СССР. 

Курсът по физическа география на Западна Европа стр. (416, 1948, с приложение 
от 1<арти) е построен също така на регионашы база. И тук покойният автор е пред
ставител на физикогеоrрафското районно направление, за което физикогеографското 
страноведение е самостоятелна учебна дисциплина със свои метод на робота, насочващ 
вниманието на учащите се към правилна анализа на природната среда и установяване 

закономерностите на нейното формиране с оглед рационалното и използуване и · пла
номерно преобразяване за нуждите на обществото. 

Преподавателската и обществена дейност на Б. Ф. Добринин са оставили дъл
боки следи в историята на географските нау1<и в СССР, набелязани от следните дати. 

1 Геоморфолоrичес1<ое районирование СССР, Тр. Ком. по естест. ист. район СССР 
11од редакцията на А. А. Г р и r о р е в и К. К. М а р 1< о в, 1947 ; М е щ е р я к о в Ю. А., 
06 основных закономерностях строения и развития крулных форм рельефа Русскоl\ 
равнины1 До1<,11. АНСССР, т. 79, No I, 1951, 
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През 1916 г. Б. Ф. Добринин става частен доцент в Московския университет, 
където чете курс по география на задграничните страни, в 1923 г. той е професор по 
география във втория Московски университет и член на Съвета на Научно-изследова
телския географски институт при Московския университет, който се организира и за
почна работа през 1923 г. при състав: А. А. Крубер . (директор), Д. Н. Анучин, 
А. А. Борзов и Б. Ф. Добринин. При този институт Б. Ф. Добринин провежда орга
низационната и изследователска дейност по изучаване морфологията на морските брегове 
на СССР. 

През 193 J г. Б. Ф. Добринин е професор в Московския университет, където 
създава и ръководи до 1941 г. катедра-та по физическа география на задграничните 
страни. Едновременно с това той е и старши научен сътрудник в Географския инсти
тут при Съветската академия ( 1934-39). 

От 1942 до 1950 r. Б. Ф. Добринин е професор в 1ниверситета в Тбилиси, а от 
1950 г. - професор -в :i<иевския университет, където го заварва смъртта. 

Резултат от неговата упорита преподавателска дейност са неговите издържани в 
меrодично отношение курсове по физическа география на СССР, Западна Европа, 
Испания (на испански език) и поставената под печат физическа география на задгра
нична Азия. Плод на педагогическите му интереси в областта на физическата геогра
фия е и редакцията на преводите на Демартоновите съчинения : Централна Европа · 
(1938) и физическа география на Франция (1951). 

Б. Ф. Добринин е един от ярките представители на Московската географска · 
школа, развила се под влиянието на стълбовете на руската и съветска фи зикогеограф
ска наука Д. Н. Анучин и . А. А. Борзов. Подобно на своите учители той е съгл асувал 
по един забележителен начин научно-изследователската с учебно-преподавателската си 
работа в течение на цялата си плодоносна дейност като физикогеограф - прсфесср ' и 
изследовател. 

/ • 

Ж. Гмъбов 



ИЗВЕСТИЯ НА БЪЛГ Арското ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО 
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ГЕОГРАФИ - ЛАУРЕАТИ НА СТАЛИНСКА ПРЕМИЯ ЗА 1952 r. 

rги- 1 НИНОЛАЙ НИНОЛАЕВИЧ БАРАНСНИ 

от I През 1952 r. съветската географска наука бе удостоена с висока чест 
четирима от нейните представители бяха наградени със Сталинска премия. Това 

в I са Н. Н. Барански, Ф. Н. Красовски, А. А. Изотов и Б. А. Федорович. Докато пос
ледните трима работят в областта на физическата география и частно в картографията 
и математическата география, Н. Н: Ба-
рански е посветил почти целия си пре- ·~ 
красен и плодовит живот на икономическата 

география, на науката, която е призвана 
а · 1 да играе огромна роля в невижданото в 

историята гигантско социалистическо строи

телство на СССР и в страните с на
~и f родна демокрация. Друг съветски иконом-
и географ, който също така заслужено 

стана лауреат на Сталинска премия, е 
професорът от Московския университет 
И. А. Витвер. Съветските географи заслуже
но могат да се гордеят с делата на своите 

първенци - Витвер и Барански, които сло
жиха основите на съвременната съветска 

икономическа география. 

Отечеството на икономическата гео
графия е Русия. Още преди два века ве
ликият Михаил Ломоносов въведе за пръв 
път термините „икономическа география" и 
,.икономическа ландкарта •, като вложи в -
тях правилен смисъл. Барански, верен на 
заветите на Ломоносов, постави като един 
от факторите на икономическата география 
подробното познаване на физическата гео
графия и на географската карта и така 

наистина чрез упорита и последователна 

принципна борба спаси съветската иконо

мическа география от атаките на левича

рите - географи-нихилисти. 

Освен това Н. Н. Барански разви район
ното направJiение в икономическата гео-

1·рафия и прокара ясна граница между 

нея и политическата икономия, както и 

останалите икономически дисциплини. 

Изхождайки от затрудненото икономическо положение на -младата съветска дър
жава в епохата на интервенцията и блокадата, Н. Н. Барански се ориентира към тър
сенето на природните източници и установяването на производителните сили на новата 

и ,.:оциаJiистическа родина. Така той намира пътя, който го извежда до успешното 
разрешаване на великата задача - изграждане на социализма въз основа на. позна

ването на разпредеJiението на тези източници и сили ; а това става не чрез отрасловия 
и статистически метод на Ден, а чрез системното упорито порайонно изучаване на да
сденостите и ,възможностите на необятната съветска страна, 

17 Известия на Бълг. географско дружество 
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Изпо.чзувайки критически натрупания опит от по-старите рус!(И географи по 
районирането, използувайки и гениалните у!(азания на Ленин, !(QИТО могат да се по
черпят от труда му .Развитие на капитализма в Русия", познавай!(И огромната важ
ност на ГОЭЛРО, Н. Н. БараНС!(И всеотдайно почва на изгражда своята известна 
икономгеографс!(а Шl(OJia, като в същото време най- енергично и задълбочено работи 
като преподавател по любимия свой предмет. Той издава в 1926 г. първия свой учебник 
„Икономичес!(а география на Съветския съюз. Преглед по областите · на Госплана". Скоро 
вече Н. Н. Барански бива правилно и високо оценен като методолог па икономичес](ата 
география и неговите схващания са идентични с тези на най-висшите инстанции в 

СССР: UK на ВКП(б) и СНК. Концепциите на Барански можем да видим и в истори
ческото постановление на тези две инстанции от 16 май 1934 г. - - постановление, 
](Оето за дълги времена определи пътя на съветската географска наука, освобождавайки 
я от вредните пристъпи на .безпространствената" и .противоестествена" география на 
.левичарите". 

Н. Н. Баранс!(И определи своя материален обект на изследването - !(Омплексния 
териториален район - съчетание на производителните сили. Последните не са арит
метически сбор на отраслите на народното стопанство, но обхващат и формите на об
ществените отношения, образуващи се на базата на производството. Това вече е по
вишаване на икономическата география на нов, много по висш етап и тук заслугата 

праюически е преди всички на Н. Н. . Баранс](и. 
В 1927 г. Н. Н. Баранс!(И написа труд „За постановката на курса по И](ОНО

мическа география". Тук той даде редица ценни ука·зания. Междувременно негов.ият 
първи учебн11к претърпя николко издания и се наложи повсеместно със своите високи 
качества, които постоянно се подобряваха ; а здравите му възгледи направиха, щото 
още в 1934 r. да му се повери редактирането на списанието „География в школе" -
списание, което_ н голяма степен дължи своя висо!( уровен и правилен курс на Н. Н. 
Барански, който едва в 1948 г. напусна по здравословни причини редакторския пост. 

Барански бе ата~<уван не само от географ-нихилистите. Не липсваха атаки и по 
повод неговото смело придържане !(ЪМ порайонното направление. Но и тук той с чест от
стоя своите позиции и днес вече не може да има спор по тяхната правота. Добра мо
тивировка дава той и на схващанията си по училищната методика в труда си 
,,Очерци по училищната методика на икономическата география", излязла през 1946 r. 
Впрочем няма нищо чудно в това, че този труд е така издържан, като се знае, че 
Барански е един от творците на така добре изработените програми по география в 
съветските средни училища. 

При работене на своите трудове Н. Н. Барански винаги е влагал голяма 
добросъвестност, . търпеливо събиране и систематизиране на материалите, правш1 е 
задълбочени и правилни изводи - оттук и високото качество на трудовете му, 
които при това са работени по [(иалектикоматериалистически метод. 

Награденият със Сталинска награда „Учебник по икономическа география на 
СССР" е работен и подобряван именно така и по този начин е стигнал до положе
нието да бъде пособие далеч извън Съветския съюз, да бъде образец за много географи 
и да отваря нови пътища за развитието на икономическата география като прогресивна 
творческа наука, служеща на каузата на милиони трудещи се - изграждане на социа

лизма и комунизма. 

Радостта, която съветските географи изпитват от удостояването на другаря Ба
рански с най-високото научно от.1ичне на Съветския съюз, е и наша радост , радост и 
на българските географи, които имат честта и щастието да се смятат за ученици на го
лемия и предан син на великата пролетарска родина - Николай Николаевич Баранс1ш 

А. С. Бешков 

• 



Н. Н. Барански 

ОПИТЪТ ПРИ МОЯТА РАБОТА НАД УЧЕБНИКА ПО ИКОНОМИЧЕСКА 

ГЕОГРАФИЯ НА СССР 

Пиша по молба на редакцията на ,Географската серия на известията на АН СССР• 
да дам бележка по горната тема във връзка с присъдената ми Сталинска премия за 
дванадесетото издание на този учебник. 

Не ми е така лесно да изпълня тази молба, тъй като с работа над този учеб
ник е запълнена, може да се каже, цялата втора половина на живота ми. А началото 
на тази работа почна още в 1918 r., когато станах преподавател по икономическа гео
графия в пречистенските курсове за работници и едновременно с това почнах да чета 
лекции в работническите клубове в Москва. 

В предговора към ,Христоматията по икономическа география• (изд. на комуни
стическия университет .Я. М. Свердлов", 1927) аз писах така за това време: ,Пре
живяната от нас в епохата на блокадата и гражданската война стопанска разруха по
стави въпросите за това, ,кое у нас откъде се взема• и ,къде се е дянало всичко•, 

т.е. въпроси за разпределението на селското стопанство, на добиващата и обработваща про
мишленост, постави ги като най-парещи въпроси на самото съществуване пред най-широките 

маси на населението, като не се изключваше и политически пасивната, еснафска негова 
част. Еснафлицте разрешаваха този въпрос егоистично, за себе си, по способа на .пълните 
чували• - нещо, което беше също така своеобразна практика за изучаване на иконо
мическата география. 

Съзнателният пролетариат разрешаваше тези въпроси в името на общите инте
. реси на всички трудещи се с героична борба по фронтовете. 

Да си спомним лозунгите, с които струпаният в Ленинград и около Москва фаб
рично-заводски пролетариат отвоюваше от белогвардейците и интервентите заграбените 
от тях суровинни краища от Промишления център: ,Към Донбас за въглища!", ,Към 
Баку за нефт!" , ,Към Туркестан за памук!", Към Сибир за жита!" - такива бяха 
бойните формулировки, достъпни за масовото съзнание, формулировки на основните 
взаимодействия между отделните райони на нашата територия. 

Именно широкият масов интерес към въпросите на икономическата география ме 
подбуди да се заема с нея за пръв път в живота си, тъй като всред стотината дисциплини, 
които изучавах в Московския търговски институт, нямаше икономическа география ; там 
аз най-вече се занимавах с политическа икономия и икономическа политика. По-от
близо и по-задълбочено се заех с икономическата география от 1921 r. във връзка с 
лекциите за комунистическия ,·ниверситет .Я. М. Свердлов•. Именно за слушателите 
на комунистическите висши учебни заведения аз съставих своя първи учебник, който 
претърпя три издания - ,Икономическа география на Съветкия съюз. Преглед по 
областите на Госплан• (Гиз., 1926, 1927). 

Както показва и самото заглавие на този учебник, още от самото начало на 
своята дейност в областта на икономическата география аз застанах решително и 
убедено на релсите на съветското районно направление, сложило се в работите на 
ГОЭЛРО и в работите на ГОСПЛАН по икономическото райониране.1 

1 Не е излишно да се посочи, че съветското районно направление не само не 
отрича общата (в това число отраслева) икономгеографска характеристика на стра
ната в цялост, но даже и настоява на необходимостта от такава характеристика като 
въведение в райония преглед. Като доказателство на това положение в моите ,Очерци 
по методиката на училищното преподаване на икономическа география" се привежда 
цял ред от аргументи . 
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В същата 1926 г. аз взех участие в конференцията на преподавателите по ико
номическите дисциплини в съветските партийни школи, откъдето излязох с проект за 

програма, съставена в духа на съветското районно направление. От 142 часа в нея се 
отделяха за общото въведение 22 часа, за общия преглед на СССР - 34 часа, а 
останалите 86 часа - • за районен преглед. 

В доклада си аз подхвърлих на рязка критика господствуващото у нас дотогава 
отраслово статистическо направление, възглавявано от проф. Ден. В статията си „Въп
росите на икономическата география на конференцията на преподавателите по иконо
мически дисцилини в . съветските партийни школи", поместена в сборника с материалите 
по тази конференция, аз писах: .Първото, което трябва да се констатира, е фактът, 
че нито новата програма, опираща се на районното изучаване, нито тезисите, предста
вени в обосновката й, нито докладът не предизвикаха никакви принципиални възра
жения на пленума на конференцията, където поради отсъствие на опоненти не се от

криха разисквания, нито в секцията, където от самото начало разискванията взеха съ

вършенно конкретен, строго деJюви характер. Получи се такава картина, че тради
ционното, отраслово статистическо напраВ11ение в икономическата география умира от 
естествена смърт, без да успее през времето на своето практическо приложение в пре
подаването да спечели за себе си нито един привърженик всред преподавателите н~ 
съветските партийни школи : " 

След това аз съставих приспособен към тази програма .Кратък курс по иконо
мическа география" в три випуска, който претърпя 5 издания. В първия випуск се да
ваха ,Общи понятия и очсрl( на световното стопанство" и „Кратък очерк на най
важните чуждестра·нни дър.,кави" (написан от Л. Д. Синицl(и), във втория вvп;ск -
,,Общ преглед на СССР" и в третая - ,,Район:сн преглед на СССР". 

Б 1929 r. се състоя с hIOe участие „Bcepycl(o съвещание на преподавателите по 
география", J<ъдето в резолюцията по методическите въпроси на икономическата гео

графия между другото бе казано : .Да се признае, че като основни задачи на иконо
мическата география се явяват : а) изследване разпределението и пространстве
ното съчетание на стопанските явления (Вl(лючвайки в това понятие и формите на 
стопанството) и установяване законите на това разпределение; б) характеристика на 
страните и на районите откъм тяхното стопанско своеобразие. 

. . . не може да се постави знак за равенство между икономическата география 
и конкретната икономика изобщо, а също така не бива да се смятат за икономrео
графски работите по състоянието на отделните отрасли . . . Като основно понятие на 
икономическата география се явява географското разделение на труда, свързващо в 
едно изследването и на отделните отрасли, и на отделните райони; географското раз
деление на труда трябва да бъде основна категория при построяване на научната 
система на икономическата география • . . 

• • . картата в икономическата география е необходимо оръдие па познанието 
и една от най-важните задачи в областта на построяването на икономи,1еските карти 
трябва да бъде изработката па методшюrията на картографирането на иконоыическите 
райони въз основа на тяхната типология и систематика . 

· ... поредна задача на икономическата география за най-близкия период трябва 
да бъде разработката на теоретичните въпроси (закономерности в разпределението на 
стопанските явления, типове икономически райони и др.); задълбочаване и уточняване 
па методологията па икономическата география са необходими за придвижване напред 
както в научно-изследователската област, така и в ме,-одическата. 

Особено важна задача на икономическата география трябва - да бъде научната 
разработка на въпросите, свързани с практическите потребности на социалистическото 
строителство." . 

На същото съвещание по доклада „За положението на географията и поставянето 
на програмата" беше приет следният учебен план на училищната география : V година 
па обучението - физическа география на краевел.чески материал, VI - странознание 
на света, VII - странознание на СССР, VШ - икономическа география на света, 
IX - икономическа география па СССР. Както се вижда, планът е твърде близо (със 
спиране само в VIII и IX година) към този, който в 1934 г. получи утвърждение с 
известното историческо постановление на СНК на СССР и UK на ВКП (6). 

Но в промеждутъка 1929-1934 г. нашата география трябваше на преживее 
кратковремен11ото1 но твърде пагубно за нея засилваце на ,левичарите". 
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Съставените от аспирантите на Ленинградския университет - ученици на Ден
учебници не представляваха в научно отношение нищо друго, освен ,грубо полити
зирана деновщина •. В предговора към учебника за капиталистическите страни бе пи
сано: "Основното положен11е на авторите в раздела по икономическа география на ка
питалистическите страни беше да покажат конкретно хода на всеобшата криза на ка
питализма, специфичните особености на нейното проявление в различните страни, спе
цифичните условия на назряването на революционния процес в тях. • · И капиталисти
ческите страни,и райошпе на СССР се даваха не в реда на географското съседство, а 
по социално-политически ТИIЮВе. Във въпросника за Румъния нямаше нито дума за 
Дунав, нито за Карпатите, нито за пшеницата, нито за петрола, а само за национа11-
ния въпрос, за аграрния въпрос и за борбата на класите и партиите. 

Нихилистичното отношение на "левичарите" към природата намери своето кла
сическо изражение в известното изреченне на Гуревич: .Природата изобщо без опю
шение към определена обществена формация не съществува• (Списание На фронта 
на комунистическото просвещение, No 4- 5, от 1931 г.). Също такова нихилистично от
ношение нз "левичарите" към пространството и към картата имаше за свои резултати 
това, че приложената към техния учебник карта беше задържана от картографското ве
домство като безграмотна. 

В "Учителскн вестник" техният учебник беше посрещнат с фелейтон под изра
зителното заглавие: .Учебник, по който не бива да се учи". В нашия печат географ
ският нихилизъм на .левичарите" отначало срещаше добродушно нроническо отношение 

във фейлетоните, "Сълзи при глобуса" и "Разговори на нашата маса", където между 
другото се поставяше такъв въпрос: .А как стои работата с географията? Знаят ли 
учениците от този учебник на какъв океан или на каква река лежи Ню Йорк, или ще 
го vзнаят само като .център на капиталистическите прот11воречия !". 

В Постановлението на UK на ВКП(б) ,,За началното и средно училище" от 
5. IX. 1931 г. географията бе включена в числото на науките, основите на които училището 
трябва да заложи в умовете на бъдещите студенти. Този факт обаче не внуши на "ле
вичарите" ни най-малко почитание към географията и те даже стигнаха дотам, 
че изготвиха за икономическата география друго название без споменаване на омраз

ната им дума география, а именно .Политическа икономия in concreto". 
Докато аз нямах ни най-малка склонност да се занимавам с георафия в леви

чарски стил, т. е .• противоестествена" и .безпространствена" география, в годините на 
"изоби.~ието на левичари• се заех здраво с икономическата картография, в резултат на 
което се явиха впоследствие два випуска от курса под това заглавие. 

На 25 август 1932 г. излезе постановлението на UK на ВКП(б) "За учебните 
програми и за режима на началното и средно училище", в което по линията на гео
графията бяха дадени указания да се опрем на картата и на физическата природна 
география ; "левичарите" след това бяха очистени от Наркома на просветата и по 
поръчене на същия аз съставих учебник за средното учш~ище "География на СССР". , 
който претърпя две издания. 

Най-после на 16 май 1934 г. излезе историческото постановление на СНК на 
СССР и на UK на ВКП(б) .За преподаването на географията в началното и средно училище 
в СССР". В това постановление бяха дадени не само основните установки за спиране 
върху физическата география и картата, 110 също така и учебен план по географии със 
з а б~лежимо увеличение на числото на часове, особено по физическата география, и с 
пренасянето на икономическата география в по-горните класове (VIII и IX); освен 
това бяха предвидени цял ред конкретни мероприятия по обезпечаване препода
ването на географията в учи.111щата с всички необходими пособия, а бяха дадени и 
персонални поръчения за съставяне на учебници, при което на никого от .левичарите" 
не бе дадено ни едно поръчение. 

В уводната статия на .Правда" от същата дата недостатъците на училищното 
преподаване по география бяха формулирани в следните думи: • . • в нашето учи
лище малко работеха с картата, не даваха на учениците отчетливи знания по физи
ческа география. Географията, както и историята нерядко се превръщаха в заучване 
на схеми и социологически обобщения. 

Учащите се криво ляво знаеха икономиката на съветската и на капиталистичес
ките страни, но не знаеха географските названия на реките, градовете, планините. 

В най-добър случай географията се подменяше с икономическа политика. Икономиката и 
политиката първенствуваха над географската специфика.• 
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Два месеца след това излезе постановление .За преподаването на икономиче
ската география във ВУЗ-овете" на Президиума на Комитета по висшето техническо 
образование nри СНК на СССР от 14. VII. 1934 r. В това постановление се казваше, 
че .пост а новлението на СНК на СССР и ЦК на ВКП(б) за преподаването на геогра
фията в начаJJното и средно училище има огромно значение и за преподаването на 

икономическата география във ВУЗ-овете и ВТУЗ-овете че ,програмите по икономи
ческа география недопустимо дублират теорията на империализма, икономическата поли
тика, отрасловите икономики и т. н. •, че ,центърът на тежестта на преподаването на 

икономическата география трябва да бъде съсредоточен върху изучаването на голям 
конкретен икономrеоrрафски материал, система'гически отразяван на картата ; спе
цификата на икономическата география, разместването на производителните сили, ико

номическото райониране трябва да бъдат в центъра на вниманието на професорско
иэсл~дователския състав. Основното съдържание на икономическата география трябва да 
се дава в районно изложение. Специално в курса по икономическа география на СССР 
не по-малко от 70 ¾ от времето трябва да бъде отделено за неговите икономически 
райони.• 

По такъв начин районното направление беше утвърдено и във висшето училище, 
значи и в науката, нещо, което лиши .левичарите" от възможността за каквито и да 
са ,уговорки". 

Съгласно персоналното поръчение в постановлението на СНК на СССР и ЦК 
на ВКП(б) от 16. V. 1934 r. написах този учебник по икономическа география на СССР, 
който в XII свое издание на втората година след раздаването на сталинските 
премии за учебници бе удостоен с -такава награда. 

От същата 1934 r. аз бя:к назначен и за редактор на списанието .География в 
школе", което водих (с прекъсване през годините на войната) до 1 януари 1948 r., ко
гато болестта ме принуди да се освободя от тази си работа. 

На страниците на това списание аз трябваше през цялото време да водя борба 
с тези същите ,левичари", които никак не желаеха да се усмирят. ,,Доводите" от 
тяхна страна принудиха .Правда" още веднъж да се върне към преценка на тяхната 
линия в статия на първа страница от 10 септември 1937 r. под заглавие „Отлично да 
се знае географията". В тази статия беше казано следното : " . . . беше време, когато 
в средата на работниците по просветата се разпространяваха антисъветски „левичарски" 
теории, проповндвайки пренебрежително отношение към изучаването на географията. 
Те я свеждаха към искане да се ликвидира физическата география като наука и учили
щен предмет. В замяна на физическата география с нейната специфика и знанието на 
пространствените елементи .левичарите", маскирайки, се зад фразата, предлагаха ико
номическа география, която в техните представи се превръщаше в заучаване на схеми 

и социологически обобщения.• Това изказване на „Правда" има особено значение за 
това, защото в него се показват не само недостатъците на преподаването като зло 

J(Оето трябва да се изживее, но се посочваха също и носителите на това зло - ,,леви 
чарите", без борба с които то очевидно не може да се изживее. 

В тази борба с тях аз виждам и своята главна заслуга ; без тази борба аз не 
можех и да създам своя учебник. AJ(o бях им се поддал, аз, каl(ТО и те на времето си, 
щях да напиша „учебник, по J(Ойто не бива да се . учи". 

Работейки над своя учебник вече повече от четвърт век, цялото време внима
телно се вслушвах в истинската другарска .делова критика и съм дълбоко благодарен 
за нея. Получаването на високата награда ме задължава J(ЪМ още по-упорита работа 
над своя учебник за по-нататъшното му подобряване. 

Това е най-главното, което счетох за потребно да кажа във връзка с получа
ването на Сталинската награда за моя учебник. 

Колкото се отнася до всичко останало, интересно предимно за учителите по гео
графия, мога да посоча своята статия в списание .География в школе" (№ 2 и 4 от 
1936 r.) под заглавие .Как работех над своя учебник и как трябва да се работи с него 
в училището". 
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Б. А. ФЕДОРОВИЧ 

Между хората на науката, удостоени със Сталинска премия през 1952 г., е rсо
морфолоrът Б. А. Федорович. Повече от 20 години той е изучавал с рядко усърдие 
пустините в Съветска Централна Азия. Преминал е хиляди километри пеша и с раз
лични превозни средства .: на кон, автомобил или със самолет. 

В резултат на тези проучвания се явяват редица статии, чрез които Б. А. Фе
дорович се очертава като един ,от най-голе-

мите геоморфолози - познавачи на релефа 
на пясъчните пустини. 

От особено значение за обяснение гео
морфолоrията на пясъчните пустини са след

ните стат11и : 
Материалы по морфологии Кара Кумов, 

Сб. .,Кара Кумы •, Мат. комисии експед. 
исслед. АН СССР, вып. 20, Л. 1930. _ . ., 

Геоморфология ~нrуза (от бугров Кырк t: ,f . ·· 8 ' , ';. • , J 
Джульба до Аму Дары, Сб .• Кара Кумы", Тр. · ·- · 
СОПС АН СССР, серия Туркм., вып. 8, Л. 
1934 а. 

Туркменс1ше Кара Кумы, их rео~юрфо
лоrия и генезис. Тр. !. Всее. r·eorpaф. съезrщ 
вып. Э. Л. 1934 б. 

Некторые основные положения о ге
незисе и развитии рельефа песков. Изв. 
АН СССР, серия географ. и геофиз., 1940, № 6 
(по същия въпрос в серия географ. и гео
физическан, 1940 п № 6). 

Роль ,ветра в формировапии песчано
го рельефа пустынь. Тр. И-та географии 
АН СССР, т. 36, 1940 б. и т. н. 

В тези статии Федорович се явява 
привърженик на еоличната теория за обра
зуването на пясъчните пустини. 

Чрез неговата критика върху привър
жен1щите на ерозионната теория за образу
ване на пустините той изтъква като главен 

формообразуващ фактор на релефа на пя
съч1111те пустини еоличната дейност. 

Редица формулиранн от него положе
ния се явяват 1<ато основа за обяснени~ 
образуването и развитието на главните земеповърхни форми в пуст1111ите . Ще приведем 
някои от по-важните негови схващания. 

Рел_ефът па пясъците извънредно точно фиксира както турбулентната структура 
па ветровете, така и техния режи~. Този релеф се явива като отпечатък на цирку
лацията па атмосферата върху земната повърхност. 

Посредством релефа на пясъците в редица случаи може да се открие не само 
динамиката на приземните въздушни слоеве, 110 в някои СJ1учаи да се съди и за общзта 

циркулация на атмоферата. По такъв начин изучаването релефа на пясъците се явява 
11ов метод за познаване процесите на аеродинамиката всред природни условия. 

Чрез материалите, добити при картиране на пясъчния релеф, Федорович набе• 
лязва посоката на линиите на антициклоналния гребен в Азия. 

Голямата заслуга на Федорович се състои и в това, че той пръв е поставил 
широко проблемата за произхода на пясъчнопустинния релеф, а именно релефът на 
пясъците зависи от различните елементи на 1·еоrрафската среда - ветров режим, коли• 

чеството на пясъка~ климатичните условия, възрастта на релефа и дейността на човека, 
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Всестранното упознаване на пустинята го е подпомогнало да напише научно
популярната книга „Лык пустыни • .:_ .Ликът на пустинята", за която е удостоен с 
високата Сталинска награда. За ценността на книгата говорят множеството обстойни 
рецензии в съветския географски печат от вещите познавачи на Централна Азия 
В. А. Обручев, Е. М. Мурзаев и В. Кунин. 

В своето първо издание книгата е излязла през 1948 г. в обем 216 стр., а вто
рото издание е излязло през 1950 г. в 248 стр. В това издание към текста са прибавени 
две нови глави - Пустиният прах и Азиатските пустини вън от СССР. 

Федорович е изучавал релефа и геологията, грижливо е наблюдавал закономер
ностите при разположението на формите, своеобразната хидрография, климата, расти
телността и човека. 

Достойнството на книгата се състои в това, че е достъпна за най-широк кръг 
читатели, като същевременно различните въпроси са изложени на нивото на съвремен

ната наука. С тази книга той е дал поетически разказ за природата на пустините и 
за човека, който ги побеждава. 

Обрисувана е пустинята с оглед на бъдещето, където при плановото строител
ство чрез изобилните води, напояващи жадните пясъци, ще се развие селското стопан
ство; вятърът и слънцето ще бъдат използувани като енергетични ресурси, а полез
ните изкопаеми ще послужат като основа за развитието на промишлеността. 

Според Федорович пустините са богати области, но само в този случай, ако в 
тези области господствува строго обмислено и чрез опита проверено планово стопан
ство, ако там живее и се труди човек, който е ликвидирал с експлоатацията на човек 
от човека, ако цялото богатство, което се получава в пустините, отива за повдигане 
общото благосъстояние на трудещите, а не за обогатяване на група феодали. 

Нека да оставим авторът да ни разкаже своя опит при написването на тази 
прекрасна книга . 

• В началото на 1947 r. получих предложение от Държавното издателство за кул
турно-просветна литература да напиша брошура за усвояването на пустините в раз
мер 5 коли. По редица причини дълго време не се решавах да приема това предло
жениr, но когато нахвърлих плана на-работата, желанието да пиша на тази тема надви 
всички остана.~и доводи. В месеца на отпуската написах основния текст на природ
ната част, а когато през лятото на 1947 г. пътувах в Къзъл-Кум и Кара-Кум, идеята за 
тази книжка все повече и повече ме завладяваше. През зимата в свободното време можах 
да допиша и останалата част, но материалът беше извънредно много, за да може да 
се помести в предложения обем. 

Не можах да ОТl{ъсна въпросите за усвояването на пустините от изясняване 
характера на тази природа, за усвояването на която трябва да се пише. 

Съветската география съвсем не е описателна наука. По-голямата част от моите 
двадесет и нет годишни експедицнонни изследвания в Средна Азия и Казахстан е 
посветена на разрешаването на различни практически задачи. И всякога, изучавайки 
една 1111и дру1 а област, наблюдавайки гигантския размах на нейното съвременно сто
панско строителство, не може да не се замислим върху възможностите на нейното 

по-нататъшно развитие. Толкова е радостно бъдещето на нашата родина, която върви 
по пътя на построяването на комунизма, че не може да не вълнуват съветския човек 

тези въпроси. Ето защо това бъдеще намери отражението си и в моята книга. 

Обаче нашият живот се развива така бурно, че коя да е кнш·а, даже обърната 
с лице към бъдещето, изостава спрямо живота. Така се получи и в дадения случай. 
Не усняха още да брошират книгата, когато беше публикувано историческото постанов
ление на Министерския съвет на СССР и ЦК на ВКП (б) от 20 октомври 19-18 г . 
• За плана па полезащитните горски насаждения, внедряване на тревополния сеитбо
оборот, строителство на езера и водоеми за обезпечаване високи и устойчиви рекоюи 
в степните и горско-степни райони на европейската част на СССР". 

В първото издание можа да се добави само много малко във връзка с това 
постановление. 

За практическото осъществяване на постановлението за полезащитните горски 
насаждения бяха широко привлечени научни работници от различни специалности. 06-
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стоятелството, че трябваше да' взема участие в тази работа, ми даде възможност да 
осветя тези въпроси по-подробно във второто издание, където влезе също така напи
саният по-рано, но непубликуван в първото издание раздел за задграничните пустини 
в Азия и наново дописаните глави за пясъка и праха. Когато вече новият текст беше 
даден в издателството, бяха публикувани. постановленията на Министерския съвет на 
СССР за строителството на Главния туркменски канал и Сталинградския канал. 

Допълненията в текста на моята книга можаха да станат след това ·само ча
стично. Пак се получи така, че животът изпревари и второто издание на книгата. 

Това, че за книгата „Ликът на пустинята" ми е присъдена висока награда - Ста
линска премия, - ме задължава към работа върху тази ющrа, за да може в следва
щото й издание грандиозните работи по коренното преобразяване на природата на 
пустините, провеждащо се чрез изграждане на Главния туркменски канал, да получи 
необходимото отраже·ние." 

И. Иванов 



ГЕОГРАФИ - ЛАУРЕАТИ НА ДИМИТРОВСКА НАГРАДА ЗА 1952 Г. 

Проф. АНАСТ АС БЕШНОВ 

Настошцата книга на .Известия на Бълrчското географско дружество• беше 

сложена под печат, когато Държавната комисия по определяне на Димитровски награди 

удостои с високото звание - лауреат на Димитровска награда, председателя на Бъл

гарското географско дружество, член-кореспондента проф. Ана с т а с С т о я но в 
Бешков. 

Българското географско дружество с rордост отбелязва този успех па геогр~ф

ските науки у нас и поздравлява своя лауреат, който в научно-изследователската си 

дейност тясно свързва теорията на икономическата географ.11я с практическите про

блеми на социалистическото строителство. В следващата книга на „Известията" Редак

цията ще даде характеристика на научното депо на член-кореспондента професор 

А. Бешков. 

/ 



ИЗВЕСТИЯ НА Бъ·лгАРСКОТО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВ(') 
кн. I (XI) 1953 

КРИТИКА И БИБЛhОГРАФИЯ 

Проф. Д-Р ЕК. БОН4ЕВ, ,,Върху тектонските шевове в Балканския полуостров", 
Сп. ,,Геология на Балканите", год. IV, кн. 1, 1946 г. 

От 9 септември насам е излязла мю1ко геоложка книжнина. Списанието на Бъл
г,1рското геоложко дружесшо излезе през 1947 г. само с една книга, която замества 
год. XV до XIX вкл. Год. ХХ на същото списание излезе от печат. 

Годишникът на Гл. дирекция за геоложки и минни проучвания (бивша llриродни 
боиатства) е излязъл с том Ш, 1945 г. и т. IV, 1946- -1947 г., който представлява 
една цялостна геология на България. 

Списанието на Геоложкия и Палеонтоложк11 институт пrи Софийския универ
ситет - ,,Геология на Балканите", излезе само с кн. 1 от год. 11/ през 1946 г. 

В тази именно книжка на „Геология на Балканите" с поместена статията „Върху 
тектонските шевове в Балканския полуостров" от Ек. Бончев, която е предмет на 
настоящото разглеждане. ' 

1. Впечатлението, което се добива, след като специалист прочете и проучи тази 
статия, е, че тя далеч н е е о р ги н а л н а р'а б от а. Тя фрапира с громкото заглавие 
и цели да разреши големи тектонски проб11еми не само от пашата земя и Балк,ан
ския полуостров, а и от световен мащаб, каквато с проблемата за „ шевнитг линии" или 
линиите на непосредственото допиране на континентите. 

2. Работата представлява изцяло · едно бегло обобщение на българ~кз и чужда 
литература върху тектониката на Родопския масив и съседните му земи и ш1анини на 
Западна България, Източна, Южна и Югозападна Съгбия, Далмация и Македония, 
както и няколко основни съчинения за северната част на Мала Азия. Изпол:,~увани 
са 42 цитирани съчинения и са написани 11 стр. български текст. 

3. В тази статия има много малко непосрествени наблюдения, резултат от само
стойни изследвания, освен тези, които са пуб;шкувани от автора на статия1·а върху 

,,Крайщидите" - една тек_тонска формации вътре в Алпо-Хималайската нагъната пла
нинска система, която Ек. Бончев вече от 10-ина години насам се мъчи да отде.1и като 
особено тектонско развитие. 

4. Статията, написана предимно върху литература с цел, като се обобщят 
някои проблеми, да се обяснят други, има чисто учебникарско-преподавателски характер. 
В нея има събрани много идеи, но малко факти. Спекулира се с общи положения и с 
недопроучени области и материали. 

Присъщо е· на Ек. Бончев, откакто е временно изоставил здравите регионално
стратиграфски проучвания, да хвърля отвреме-навреме във въздуха някои „идеи" от 

спекулативно естество. Без съмнение обобщения са необходими било като равносметка 
за постигнатото в науката, било за преподавателски цели, но всичките обобщения, 
които почиват на непълни материали - в случая непълно проучени, а някои области 
никак непроучени, имат твърде краткотраен характер. 

Българската геоложка наука далеч още не е завършила регионалните и стра
тиграфски проучвания на страната, поради което тектонски синтези могат да се правят 

само върху ограничени области, почиващи на здрави факти. В същото r10ложение се 
намират и някои от съседните нам страни. Ясно е, че големите обобщения могат да имат 
само учебникарски характер и при най-добрия случай могат да послужат като ,ръко
водни хипотези•, без обаче да им се гарантира дълъг живот и оправдание. Много подобни 



268 kрит11ка и библиография 

.хипотези" се раждат в главите на учените, напечатват се, стават обществено достоя
ние, за да бъдат опровергани и скоро отхвърлени. 

5. Идеята за междуконтиненталните шевни линии е изказана за първи път от 
хайделбергския професор В и л х е л м С ало м о н - К а л в и още през 1890 г. и 
публикувана през 1891 г. (,,Die Fortsetzuпg de1· Tonalelinie in Юeiпasien", Ak. d. Wis
sensch. Wieп -Akad. Anzeiger, No 14, 1937), който, след като е проучил . ,, Тонал
ната линия", която разделя северните от южните Алпи, даде на междуконтиненталните 
.споителни фуги" (Schweissfugeп) наименованието „Синафия". 

След изгонването на големия геолог Саломон-Калви от фашистка Германия той 
бива поканен в Анкара, където основава Турския държавен геоложки институт. В резул
тат от дългогодишните си проучвания върху Турска Мала Азия Калви установява, 
че тъй наречената от Е р н с т Но в а к „пафлагонска рана" (Paphlagonische Narbe) 
не е ниша друго освен ещ1а шевна линия, продължение на Тоналната Jtиния, от Ал
пите) цит. съч. и .Kurze Ubersicht i.iber den tektonischeп Bau Anatolieпs", Ankara, М. 
Т. А. 5, 1940). Тази идея се подема и доразработва от К у р т Лой х с (Der Bauplan 
vоп Aпatolien, Neues Yahrb. f. Miner. АЫ., В. 2-3, 1943). Понеже става въпрос за 
продължението на Тоналния шев в Мала Азия, ясно е, че той би трябвало да минава 
от Панонската (Унгарската) междинна земя, докъдето бе познат, в югоизточна посока. 
Излизайки от това положение на въпроса, Ек. Бончев бърза да съедини тези две 
части на шева - Тоналния и Пафлагонския, посредством Маришката дислокационна 
зона и вероятната дислокация, която сръбските учени (Петкович) считат, че съще
ствува по долината на р. Морава в Изт. Сърбия. 

· 6. В 1 и 2 стр. на статията Ек. Бончев разглежда известните общоприети раз
бирания за Алпийския ороген. Той е двоен - същински Алпиди, нагънати в северна 
посока, и Динариди - нагънати в южна посока. Между тях е Инсубрийската (Тонална) 
шевна линия. Между тези две разновергентни нагънати планински системи се включват 
и междинни стари земи и масиви, както е Панонската земя, както още се мисли за 
Рило-Родопския масив, междинните масиви на Анадола и пр. 

Северната нагъната планинска система, наричана Алпиди (вътре се включват Кар
патите - Карпатиди, и БаJJканът - Балканиди, и пр.). Бончев нарича общо Карпатиди. 
Това ново понятие е безмислено, понеже внася двусмислие - трябва да се говори за 
Карпатиди в тесен смисъл и Карпатиди в широк смисъл. 

7. На понятиет-о .шевна линия" на стр. 2 дава с думата .разбирам" следното 
обяснение : •. . . оная тектонска линия, която разграничава двата орогенни клона по 
тяхната дължина при случаите, когато не съществува междинна страна•. Според 
С а л о м о н - К а л в и една шевна линия може да бъде раздвоена и да има помежду 
междинни маси, които могат да бъдат разкъсани и смлени (милонитизирани), да се яви 
вулканизъм и пр. (Fortsetztшg der Tonalelinie in Юеiпаsiеп, 1937 г., стр. 2). Ясно е, че 
Бончев ограничава понятието шевна линия, което само по себе си води вече към други тър
сения и криви заключения. 

8. На стр. 2, 3, 4 и 5 Ек. Бончев разглежда тъй наречения от него .Морав
ски шев". Започва с обясненне тектонското положение на скалите в Изт. Сърбия,
които са нагънати в източна посока. Изказва се, че неговото мнение за тектонското 
устройство на тази земя не съвпада с мнението на В л. П е т к о в и ч и неговата школа. 
Според Бончев от трите тектонски и морфоложки елемента, · които изграждат Алпий
ския ороген в Изт. Сърбия - Южни Карпати, Балканидите и Краt!щидите, последните 
са най-важни като тектонска система. Занимава се надълго с проследяване на „Мо
равския навлак" на Петко в и ч, който е изграден от кристалинни и палеозойски скали, 
навлечени на изток -· ,,родопски" кристалин в долината на Морава. Установява, че в 
много области липсват геоложки проучвания и ходът на този навлак не е познат. Кри
сталинът и ПаJ1еозоят са навлечени върху Мезозоя, а на места и върху Олигоцен. 

На запад от долината на Морава областта е заета от кристалинни шисти, хорнфелзи 
и серпентини, нагънати в зап. · посока. Това е зоната на вътрешните Динариди. Вардар
ската зона, проучена от Космат, трябвало да се разгледа също като вътрешни Ди
нариди. Проследява се Вардарската зона. Счита, че трудно може да се каже точно коя 
е ограничителната линия на „вътрешните Динариди" към изток. Занимава се със съще 
ствуващите мнения на К о б е р, К о с м а т и П и л г е р и приема за нея мнението на 
последния. 
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Между тази ограничителна линия и челната линия на Моравския навлак се 
включва една продълговата област, по която тече р. Морава и е образувана от кри
сталинни шисти и гранити. Първите потъват ка~<то към запад, така и към изток. 
Всички автори разглеждат тази Моравска зона като междинна област между Динари
дите и Алпидите (Балканидите), подобна на Родопската. 

Независимо от липсата на факти само поради това, че част от кристалинните 
материали на тази Моравска зона в източна посока са навлечени на изток (на запад 
от реката потъват както към запад, така и към изток), Бончев изказва съждението : 
.На всеки слvчай трябва да приемем, че по дължината на моравската ив11ца минава 
една разграничителна линия, която е едновременно вътрешна граница на Край
щидите и такав.а на Динаридите. Тази именно линия е .Моравският шев• (стр. 16 долу). 

Ясно е от изложеното дотук, че се спекулира върху известни и още твърде 
много неизвестн11 научни констатации и накрая се стига да се определя една изку

ствена линия, която не се доказва с никакви данни, че отговаря на понятието • шевна 
линия" - мощни смилания на материалите, вулканизъм и пр. 

Нещо повече, сръбските учени от U в и и ч насам са приемали вероятното съще
ствувание на една моравска дислокация - разсед, който според думите на самия 

Ек. Бончев никъде не бил доказан (,,установен като такъв"), но той счита, че тази ,дисло
кация• (недоказана 1) ,очевидно трясва да си представяме като текто11с1ш шев• 
(стр. 17 горе\ 

Това е вече куриоз - недоказано тектонско явление да приемем въобще като 
тектонско образувание от такъв висок стил ! 

Дотук се стига, когато се правят прибързани изводи, без данни. 
Бончев отива още пс-н2татък-към пророк) вания, с които търси да докаже точния 

ход на този шев. Първом установява, че • точният ход на този шев не ~юже да се уста
нови за повечето места" (подч. м·ое), но все па~< ~южело да се посочи коя е ,въз
можно най-източната линия на този ход" и я посочва. 

Накрая за доказателство привежда, че по дъ.~жината на тази линия се намират 
редица земетръсни огнища, установени от сръбските учени Мих ай лов и ч и Янко
в и ч, редица термални извори, както и млади вулканити, но връзката между тези 

явления и • тектонск11я шев" трябвало да се проучи. 
От последната констатация на автора е ясно, че тези явления може да се обяс

нят и по друг начин - земетресения могат да стават и в наглед консолидирани обла
сти, а също и вътре само в едноверrентна нагъната система. Минерални извори и 
вулкански изливания - също. 

Това е Моравският шев ! 
9. На стр. 5 (17) и 6 (18) се разглежда Мари ш ки я т шев. Според Ек. Бончев 

това е • твърде ясна шевна линия• и се простира по течението на Марица от Верила 
и Самоковското полr. 

Обоснопката е: от север на тази линия е разположено ,Средногорието" (според 
мен изкуствено понятие, в което са вмъкнати различни план11ни извън Средна гора, 
които общо не могат да се отделят нито по състав, нито по строеж от същинския 
Балкан - Балканид11) с посока на нагъване към север. Данни се вземат от наличната 
литература. Но и тук има здрави изключения точно по средата на • Средноrорието", 
както сам авторът установява : ,.В Ихтиманско и Пазарджf1шко верrентността н е е 
добре подчертан а (подч. мое), но в замяна на това указ ат е л (подч. мое) за 
средногорска тектоника тук намираме в синороrенпите плутонити." 

От юг на Маришкия шев се намира Родопската област с нейната млада южно
верrентна тсктон1ша (дават се цитатите на литературата). 

Изказва се предположение: ,, Възможността земетръсните огнища в Горна Тракия 
да стоят във връз1<а с Маришкня шев". 

Никакви други доказателства. 

Следва описание въз основа на съществуващата литература на Пафлагонrкия 
шев в Ма11а Азия. Тук се изказва предположение с уговорката - ,.доколкото засега 
разпо.1агаме със сигурни доказателства• ,че понтийските вериги северно от Пафлагонския 
шев са източно продължение на Средногорието. 

Този опит за предположение също не е оригинално нещо. По въпроса за 
продъ.1жението на Балкана, включите.11ю и Средноrорието като неразделна част от него, 
в Североанадолските планини · има изказани много мнения от разни автори. Едни от 
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последните са Но в а к, С а л о м о н-К а.~ в и и др. Желанието за ново уточняване е 
в изкуственото понятие • Средногорие", създадено от Ек. Бончев. 

Спира се и на междинната „Галатска" зона на юг от Пафлагонския шев, която 
е много обща с Родопите - също изградена от стари скали и нова тектоника. Мла
дите нагъвания били според Бончев южновергентни, ,,доколкото ги има и доколкото 
мненията не са противоречиви". По този въпрос мнението на Саломон-Калви и др. е, 
че вергентността на тази междинна маса е в разни посоки. 

Накрая счита, че Пафлагонският и Маришкият шев са продължение един на 
друг. Ето характеристиката на този шев: .в по-голямата си дължина този шев е 
една широка долина (синклинориум), покрита с млади кластични утайки, а почти по 
цялата си дължина - една активна земетръсна зона." Никакви други _ доказателства! 

За П;rфлогонския шев ги има изобилни - широки с километри, смачкани и 
смлени зони, настоящ и предишен вулканизъм, настоящи чести земе+ресения. Кои са 
доказателствата за Маришкия шев? Ние ги видяхме !· 

Не би ли мог1ю да се търсят обяснения за земетресенията по Маришката низина 
в здравото геоложко разбиране, че тази низина е един грабен, който не е още кон
солидиран? 

10. На стр. 6 (18), 7 (19), 8 (20) и 9 (21)' се разглежда въпросът за времеообра
зуването на двете· шевни линии. 

След един съвсем бегъл анализ на времеобразуването на „Крайщидите" и „Ди
наридите", което счита за Савско, Бончев приема, че Моравският шев .е създаден от 
Савската орогенеза, когато едновременно на изток се· нагъват Крайщидите с техните 
източновергентни гънки, а на запад се създават западновергентните динарски навалици" 
(стр. 19, горе). 

За М а р и ш к и ш е в - Балканидите са създадени през Ларамийската и Пире
нейската фаза. Ларамийската . фаза създала Средногорието. Това твърдение на Ек. Бон
чев е нашлно недоказано, почива при това на грешни основи. Дори и да не се установят 
старотерциерни наслаги, взели участие в нагъването на Средна гора, все пак Пиреней
ското нагъване, което сигурно е нагънало и издигнало като морфоложка единица Стара 
планина, не може да не окаже въздействие и върху Средна гора. Независимо от това. 
напоследък се заговорва за старотерциерни нас11аги в Средна гора, което напълно опро

вергава 11арамийския произход на Средногорието. 
Сам Ек. Бончев в тази страница вече счита, че Средногорието е било .увле

чено в движение напред" през Пиренейската фаза, но все още не приема, че то е 
отново „оживяло · тек тон ски". 

,,С оглед младата тектоника на Родопската област" Бончев изказва предположе
нието : .Бих искал да свържа образуването на Маришкия шев именно с Пиренейското 
планинообразуване". 

След това разглежда новата българска литература във връзка с м11адата тек
тоника на Родопската област и установява въз основа на нея, че тя е от младопиреней
ска възраст. 

За да докаже, че не съществува противоречие, когато твърди , че Маришкият 
шев е Пиринейски по възраст, а Моравският - Савски, излага една редица от умоза
ключения и обяснения, как в геоисторическо време е станало това. Маришкият шев е 
почнал да се оформя през Ларамийско време, а Моравският - още по-преди. през 
Австрийско. През Пиринейско време имаме вече един общ шев със завършен вид -
Моравско-Маришки-Пафлагонски. 

За да обясни защо Моравският и Маришкият шев днес не образуват една 
непрекъсната зона, приема, че . по време на Савската фаза , . Крайщидите" ,,се вместват 
косо в разположението на Алпидските тектонски единици в полуострова•. И понеже в 
Балканидите и в областта на Родопите „не е установена следпиренейска шариажна 
тектоника, Маришкият шев трябва да се разглежда като една тектонски непреработена 

- част от стария Моравско-Маришки шев". Ето въпроса : Маришкият шев бива разкъсан 
от Савската орогенеза и все пак остава непреработен !. 

В разгледаните страници по r.ъпроса за времеобразуването на шевовете е ясно, 
че има една редица предположения и умозрителни заключения, които най-малко не 
почиват на обосновани данни. Всичко е умозрение, желание да се изгради някак една 
система от логически следствия и заключения. 

Съществуването на Моравски шев, както видяхме преди, по начало остава недо
казано нещо в смисъла, в който Ек, Бончев иска да ro обоснове и създаде; Общнов-
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ката на Маришката дислокаuия също не е убедителна за един Маришки шев. И върху 
тези недоказани неща се кроят възгледите-предположения за времеобразуването им! 

11. На стр. 10 (22) Бончев оспорва мнението на К обе р. за междинните масиви 
сред двустранния ороген. Казва, че от Панонската равнина на изток до Иран 'липсват 
междинни масиви, както липсват в самите Алпи. Счита, че двустранният ороген не е 
правило, но частен случай (ко1·а, къде, как?). Конкретно за Алпо-Хималайската нагъ
ната планинска система възприема мнението на С ало м о н-К а л в и, че Алпите (според 
Бончев Карпатидите !) са образувани на южния ръб на Евразия, а Динаридите - по 
северния ръб на разпокъсаната Гондвана и че шевната линия по начало е зона, по 
която се допират континентите. Бончев завършва : • Това схващане . предстои да се 
доразработи.• И тук неуясненост ! Само мисли и предположения. 

Не е чудно да се възприеме напълно в бъдеще идеята на С ала м о н-К э л в и, 
че шевните линии са междуконтинентални линии, но този автор, както 13идяхме по

rоре, далеч не отрича съществуването на междинни земи в обсега на шевната линия. 
Напротив, той счита, че шевната линия може да бъде раздвоена от такива меж
динни земи. 

Ек. Бончев отрича междинните земи, но не доказва с нищо това, което е ясно 
от всичко изложено. 

12. На стр. 10 (22), долу, и стр. 11 (23) Бончев се стреми да ,докаже", че меж
динните масиви не съществуват, излизайки от Л о й х с, който счита междинните масиви
Пелоrонски, Uикладски Западноанадолски (Карийско-Лидийски) и Вътрешноанадолски 
(Ликаонски), включени всред динарските гънки. Но все пак, понеже в Алпите съще
ствуват .централни" масиви•, то и тези не са „междинни•, но централни. 

И тук умозрителност ! А кой може да докаже, че междинните земи не са пре
работени и включени отпосле в обсега на едноверrентната планинска система по ръба 
на един континент? Но това са тежки проблеми, с които много лесно се спекулира. 

Все пак Бончев счита, че мястото на Родопския масив е .по-особено• от дру
гите, споменати горе. Позовавайки се на Я р а но в, не може да оспори, че Рила е съ
щински масив. Но другата част, към която трябва да се включи и Галатската зона 
(в Анадола), .показва южно-вергентната, по-стара (херцинска ?) тектоника с явно проявено 
пиренейско постумно оживяванек (Ж. Гълъбов). 

Независимо от това, че веднага в следните редове Бончев установява незадово
лителната проученост както на Родопската, тъй и на Галатската област, все пак счита, 
че .мястото на Родопската област всред тектонските единици на полуострова е твърде 
особено•. По-нататък установява, че Родопската област остава вън от Динарската си
стема, но била чужда и на Балканидите, обаче се намира между двете. Това трябва да 
се оfясни. И ето как прави това Ек. Бончев, пак с уговорки: ,След гор11ата Креда и спе
циално при нагъването на Средногорието, от една страна, и на средната Динарска зона, 
от друга, Родопската област к а то ч е (подч. мое) играе роля, тtJърде близка до ролята 
на един междинен масив.• Това отношение на Родопската област се променя при пири
нейските фази и сJ1ед като шевната Моравско-Маришка линия е „окончателно офор
мена•, Родопите изведнъж се намират на юг от нея, .нагънати в динарски смисъл 
и кат о че (подч. мое) се приобщават към Динаридите като най-вътрешна, макар и 
м о ж е б и (подч. мое) най-млада структурна единица··. 

Накрая Савската фаза прекъсва връзката между Динаридите и Родопите. Всред 
тях се вместват „Крайщидите". Родопите се отдалечават от Динаридите. Последните се 
нагъват постумно, но това не засяга Родопите, макар да са от Динарската система. 
Сега вече Родопите, Южните Карпати и Балканидите играят ролята на предземие 
на Крайщидите. И какво става още: .При този случай Родопската област вече се 
понася не 1<qто динаридна, но като к ар пат идна (подч. мое) (значи алпидна) еди-

• ниuа. Родопската област има следователно съвсем особено място в ороrена. • 
Критиките са излишни - изградена е картината и мястото не на Родопската 

област, а на ,Крайщидите" катu най-особената и единствено величествената нагъната пла
нинска система, на която Карпатите, Балканът и Родопите са предземJJе. Нека се има пред
вид, че .Крайщидите" все пак с а ч а с т от тази единна, сложно нагъната по общи 
закони А.~пидска система. Характеристиката на .Крайщидитек, давана в други тру
дове на Ек. Бончев, освен преработката па тази планинска система от Савската ороге
неза търпи голяма критика поради необоснованост. Докъде би се отишло, ако почнем 
да делим Алпидите - те вече се делят на едро на Карпатнди, Балканиди и пр. -
на още по-млади единици, които вечно да правят изключения от общата система, както 



272 Критика и библиография 

е това с „Крайщидите". Не се ли греши основно, като се из.1иза от частното и се 
наложи като генерализиращо! 

13. Ек. Бончев завършва с мисълта, че досега не сме има,ш в Балканския полу
остров закотвени „изходни точки или линии•, откъдето да се излезе при ориентиране на 

по-късните движения. За такива предлага тектонските шевове (най-нестабилните линии 
и пунктове!). Но пак установява, че и шевовете се нарушават: .Единственото нару
шение в хода на шева у нас става през Савската орогенеза, когато единният дотогава
шен бива разкъсан и отместен." 

И за да се потвърди моето заключение, че според Ек. Бончев всичко се върти 
около ,Крайщидите", ето как завършва той тази си теоритична-тектонска статия: 
;,И от това гледище създаването на .Крайщидите" е едно изключен и е от за к о
н и те в тек т о ни к а т а (подч. мое), което ги прави единствена по рода си ренегантна 
система." 

Това значи: по-зле за законите, щом не могат да послужат на моите „Крайщиди• ! 

Считам, че статията на Ек. Б о н - ч е в „Върху тектонските шевове в Бал-
канския п·олуостров" далеч няма необходимата научна обоснованост. 

Разбира се, всичките фактически данни, установени от други автори, а и от самия 
Ек. Бончев и изложени в статията, сигурно ще останат и ще дадат материал, след 
като се допълнят от други здрави нови проучвания, за истински синтези, почиващи 

по-матю на предположения и умозрения, както това е с опита на Ек. Бончев. 
Лично аз считам, че идеята за тектонските шевове между континентите. родена 

от В и л х е л м С а л о м о н-К а л в и още към края на миналия век и обоснована от 
него в последно време за Анадола, · ще бъде една ръководна идея в тектонската наука. 
Може би тя някой ден ще стане и една строго доказана истина. В това отношение има 
много да се работи навсякъде по земята. 

Ек. Бончев се е вдъхновил от тази идея, но считам, че и тук е прибързал да 
й търси нашенските корелати. Това не е лошо, но е само една стъпка. Според 
мен тя е напра.вена нездраво, защото завъртва света около „Крайщидите". 

* :!: :j: 

Настоящите . критически бележки бяха написани, когато авторът им получи кни
гата на съветския професор М. В. Муратов - Те1поника и история развития альпий
ской геосинклинальной области юга европейской части СССР и сопредельных страни, 
Академия наук СССР - Тектоника СССР, т. II, 1949 г. · 

В тази книга проф. Мура то в разглежда геологията и тектониката на Крим R 

СССР, която свързва с геологията на Кавказ, Карпатите и Ба.rуканския полуострсв. 
В последния засяга подробно геологията на Източна Югославия и България. Подробен рефе
рат на книгата на Муратов за онази част, която засяга България и Източна Сърбия, 
е даден от нас в сп. ,,Минно дело", год. V, кн. 1-2, стр. 111-130, 1950 г., издание 
на М-во на промишлеността. · 

Муратов, който е познавал работите на Ек. Бончев, където се третира въпросът 
за шевовете, е отминал този въпрос без внимание, И с право - Муратов има други 
сх.ващания за устройството на нашите земи (виж. цитирания реферат за книгата на Му
ратов), които почиват на установените факти и търси обяс!!ение на проблемите на 
базата на тези факти, а не върху предварително създадени предположения, за които 
някои, както е в нашия случай, търсят факти и като не ги намерят, завърт::1ат нещата, както , 
си искат и както им е угодно. 

Д-р Е. Раф. Коен 



Критика и библиография 

МЯСТОТО НА ГЕОМОРФОЛОГИЯТА В КРЪГА 

НА ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИТЕ НАУКИ 

273 

Въпросът за мястото на rеоморфолоrията в кръга на наукит е за земята е 
бил разрешаван по различен начин съобразно етапа на развитието, в който се е 
намирала тази наука, и идейните позиции на автора, който е разглеждал този въпрос 

Напоследък положението на rеоморфолоrията в системата на науките е отново 
обект на внимание от страна на географи и геолози. Американският географ 
К. Б р и а н (Харвардски университет) помества в летописите на Асоциацията на аме
риканските географи от 1950 r. статия под заглавие „Място то н а r е о м о р ф о
л о r и ята всред географските науки"1. 

В тази статия, написана с амбицията да бъде изразителка на становището на 
американските географи по този въпрос, авторът изказва куп несъобразности, КОИJО са 
в разрез с основните положения в съвременната прогресивна географска наука. 

Преди всичко според автора физическата география не може да съществува 
като отделна, самостоятелна наука н в действителност е заместена от отделните спе
циални дисциплини. 

Това становище е в плен на идеалистическата философия на американските гео
графи, които не виждат диалектическото единство на компонентите на географския 
комплеl(С и не схващат необходимостта от разl(риване общите закономерности в раз
витието на географската среда и формирането на нейната структура. Поради тези 
груби методологични грешки авторът разбива единството на физичесl(ата география 
мимо обеl(тивната реалност. 

Ръководен от вулгарния географСJ(И материализъм, авторът определя географията 
като lfayкa, J(ОЯТО изучава разпространението на човека в зависимост от заобикалящата 
го среда, ОТJ(Ъдето прави извода, че геоморфолоrията не е география. Той счита, че 
само от историчесl(а гледна точка геоморфолоrията може да се приеме като част от 
географията, понеже в миналото географията е включвала редица самостоятелни в 
днешно време науки. 

Примитивността юt тези възгледи на буржоазната науl(а за съдържанието на 
географията се крие в идеалистичната и дълбо1ш реаl(ционна теория за природната 
определеност на обществените явления. 

Според автора геологията се отличава от геоморфологията само 110 метода на 
изследването, от J(Оето то:1 прави извод, че геологията е историчесl(а наука, J(ОЯТО се 

занимава с миналото на земята, а геоморфологията се занимава с настоящето на зе
мята - със съвременните форми на земната повърхнина. Историческият момент в 
геоморфологията той смята за неприятно задължение на геоморфолога, за смяна на 
професията му. 

Това ОТJ(ъсване на съвременното състояние н;~ земните форми от процеса на 
тя~ното развитие довежда до метафизическо откъсване на формата от съдържанието, 
до еднп формализъм в геоморфологията, който е едно характерно явление в съвремен
ните буржоазни геоморфолож1ш ШJ(ОЛИ. В тази основна методична грешка изпада и ця
лата буржоазна география, която времето противопоставя на пространството - истори
ческите науки на хорq_логическите. 

По-нататък авторът с известно достойнство отбелязва, че за щастие в САЩ 
геоморфологията е геоложка дисциплина и че повечето геоморфолози работят в гео
ложките факултети. Днешните геоморфuлози в САЩ има1ш .благосклонно• отношение 
към физическата и икономическа география и се .стремили• да на:~равят геоморфоло
гията полезна за географичта, както е полезна за геологията благодарение на тради
циите, останали от времето на У. М. Дейвис, който считаше геоморфологинта за гео
графска дисциплина. Самите ученици на Дейвис - Джонсън н Кямбел, като пред
седатели па Американското геоложко дружество официално поддържаха становището, 
че геоморфологията е работен метод па геологията, т. е. становище, рязко противопо
ложно на становището на Дейвис. 

· Откъсването на отделните физикогеографски елементи от физикогеографския 
комплекс, поставянето на тези елементи в причинна връзка с обществено-икономи
ческите явления е една от формите на грубото буржоазно гюлитизиране на науката и 

1. К. В r у а n, The place of geomorphology in the geographlc s!ences, Aпnals of 
the Association of American geographers, 1950, No 3, стр. 196-208, 

18 Известия на Бъ11r, географско дружество 
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построй ки превръщане на физическата география в оръдие на геополитиката за 
потискане иограбване на колониалните и зависими народи. 

Конкретната методологическа грешка в случая се крие в обстоятелството, че не се 
оценява правилно положението на г.еоморфологията в системата на науките, че тя не 

се схваща t){ато наука, която има ясно определен обект за изследване - релефът на 
земната повърхнина, като · съставна част от физикогеографския комплекс. Американските 
буржоазни геоморфолози· изпущат предвид обстоятелството, че закономерностите на 
развитието на релефа са част от по-общите закономерности на развитието на физико
географския комплекс, че закономерностите на развитието на релефа се определят от 

противоречието между ендогенните и екзогенни сили, което противоречие се отразява 

и върху развитието на останалите компоненти на комплекса. 

Геоморфолозите на САЩ не схващат, че проявата на ендогенните сили (текто
генеза, епейрогенеза) не е някаква особена геологическа специфика на морфогенетич
ните процеси, която може и трябва да отнесе тези процеси към компетенцията на 
геологичните наvки. Тектогенезата и епейрогенезата като явления, обуславящи разви
тието на земната повърхнина, са елементи на геоморфогенезата, тъй както и свър
заните с физикогеографския комплекс явления-денудацията и акумулацията. 

Да се извади геоморфологията от състава на географските науки, значи да аб
страхираме релефа от географската среда, да го разглеждаме метафизически, откъснато 
от движещите сили на развитието, които движат развитието и на самата среда. 

Тази постановка на въпроса за мястото на геоморфологията в системата на нау
ките не стои в разрез с необходимостта покрай специфичните геоморфолож1ш методи 
на изследване геоморфолоrът да владее и тези геолож1ш методи, които могат да му 
укажат помощ при разрешаване на неговите основни задачи - изучаване закономер

ностите на развитието на релефа като част от географската среда. 
В за~<лю 11ение трябва да се изтъкне, че ,статията на К. Б р и а н не посtавя и не 

разрешава правилно проблемата за мястото на геоморфологията в системата на гео0 

графските науки, понеже авторът й не схваща основното положение, че геоморфоге: 
незата е географска категория,, тъй както релефът е материална компонента на гео
графската среда. 

Въпросът за мястото на геоморфологията в системата на геолого-геоrрафските 
науки намира правилно разрешение в СССР, където теорията на ·,·ази наука се из
гражда върху новата, социалистическа пра1пика и принципите на диалектическия ма

териализъм. 

Този въпрос бе поставен и в заседанията на геоморфоложката 1юмисия при Мо
сковския филиал на Всесъюзното географско дружество през 1949 г. През декември на 
същата година се изнесоха доклади за състоянието на геоморфолоrията (Н. И. Н и
кол а е в) и за мястото на rеоморфолоrията сред географските науки (Ю. К. Е ф -
р е м о в). 
· Вторият доклад,! който ни интересува в случая, дава правилно осветление на 
този въпрос. В противоположност на К. Б ри а н и на цялата буржоазна геоморфо
ложка наука Ю. К. Е ф р е м о в по1Iдържа схващането на московската (Д. Н. А н у
чи н, А. А. Борзов и и. · с. Щукин) и ленинградската (Л. С. Берг) гео
графски школи, според които геоморфологията е географска наука. 

Ю. К. Ефремов доразвива този възглед и поддържа тезата за самостоятел
ността на геоморфологията в системата на географските науки. 

Изхождайки от схващането върху принципите на класификацията на нау1ттt, 
дадени от 1шасиците 1щ марксизма, авторът изтъква, че rеоморфолоrията има право на 
самостоятелност като отде1ша наука, понеже има cтpor0r определен предмет на из

следване - исторически създалата се земна повърхнина, тъй както физикоrеоrрафската 
наука има за предмет исторически създалата се физикогеографска обвив1<а на земята. 

Релефът на земнан повърхина е компонента па физикоrеоrрафския комплекс, 
но според автора това не значи, че науката за релефа па земната повърхнина
геоморфолоrията, е съставна част на науката за физикоrеографския комплекс - фи
зическата география. И по-нататък добавя, че 1<лиматологията, хидр01югията и геомор
фолоrията, общо взети, не образуват география, а I<pъra на взаимно свързаните гео-

1 Ю. К. Е 'Ф р е м о в, О месте геоморфологии в круге геоrрафических наук, Во
просы географии, вып. 21, 1950, стр. 41-54, 
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графски науки. Според автора всяка една наука от кръга на географските науки има 
свой предмет, свои задачи, своя теория и практика. 

В основата си изказаните мисли по въпроса за мястото на геоморфологията са 
правилни. Смятаме, че самостоятелността на геоморфологията се определя до
толкова, доколкото например предметът на климатологията се различава от пред

мета на геоморфолоrията. Обаче реалните връзки между предметите на тези дис
uиплини в обективната действителност дават дълбок отпечатък и върху съответните 
науки, в които географската специфика е определящ момент както за тяхното съдър

жание и методи, така и в тяхното историческо развитие. 

Според нас rеоморфолоrията е една от . съществените ръководни клонове на фи
зическата география, дисциплина, която в настоящия момент от нейното развитие трябва 
да се задълбочи по линията на кпмплексния подход към проблемите, по линията на 
тясното и сътрудничество с физическата география. По този начин тя, от една страна, 
ще обогати и развие своите методи, а от друга, ще разшири своите проблеми. 

В разискванията по доклада на Ю. К. Е ф р е м о в геоморфологът Н. И. Ни
к о л а е в също така е възразил против обособяването на геоморфологият,а като само
стоятелна наука и е изтъкнал, че корените на rеоморфологията трябва да се търсят не 
в геологията, а в геоrрафията.1 

Въпросът за мястото на геомофологиiiта в системата на науките е предмет на 
разисквания в заседанията на същата геоморфоложка комисия и през ноември на 
1951 r . 

В доклада на Н. В. Ду ми т р а ш к о, Л. Г. К а м а ни н и Ю. А. М е ще ря -
к о в~ . се излага схващането, че геоrv,rорфолоrията е .погранична" дисциплина между 
геологията и географията, тъй като релефът на земната повърхнина се развива както 

под влияние изменението на структурата на земната кора, така и под влиянието на 
климатичните и хидроложки условия. Според докладчиците rеоморфолоrията е колкото 
геоложка, толкова и географска дисциплина. 

Изхождайки от това становище, докладчиците намират основателно мнението на 
К. К. М а р к о в з за съществуване на две направления в rеоморфолоrията:: геоложко 
и географско, а следователно (според докладчиците) и два метода на работа - гео
ложки и географски. 

Едва ли е правилно от методологично и фактическо гледище да приемем съще
ствуването на две геоморфолоrии. Според нас практиката убедително показва, че 
науката за земеповърхните форми си има свои собствени методи, про13ерени и усъвър
шенствувани в процеса на нейното развитие. Ако в първия етап на това развитие 
поради липса на свои собствени методи геоморфолоrията е използувала изключително 
методите на геологията, то при етапа, в който се намира тази дисциплина днес, ние 

не можем да считаме, че геоложките методи на изследване, приложени към изуча

ването на земния релеф, са в състояние да определят и същината на геоморфолоrията, 
т. е. да приемем, че имаме геоложка rеоморфология. 

Геоморфологът трябва добре да отчита ролята на геоложкия строеж, състав и 
история при сложната, комплексна по своята същност rеоморфоrенеза. Това обаче не 
значи, че той е защитник на някакво геоложко направление в геоморфологията, тъй 
както и геохимикът, който с помощта на химически методи изучава закономерностите 

на разпределението, миграцията и групировките на химичните елементи в земната кора, 

не защищава някакво чисто химическо направление в науката за строежа, състава и 

историята на земната кора - геологията. 

Чувствувайки липсата на историческа обосновка на своето · определение за .по
граничното" положение на геоморфолоrията, авторите на горния доклад по време на 
дискусията по· него коригират това определение, без с това да въвеждат съществени 
промени в него. Според тях геоморфологията не е .погранична", а ,съседна" наука на 
геологията и географията. 

J-lавременността на доклада на Ду м и т р а ш к о, К а м а ни н и М е ще ря 1( о в 
се подчертава от оживените дискусии по него , Много от основните положения ' в до-

1 Виж Вопросы географии, Сб. 21, 1950, стр. 237. 
2 Н. В. Думитрашко, Л. Г. Каманин и Ю. ' А. Мещеряков, О сов

ременном состоянии и задачах геоморфолоrии, Изв. АН СССР, серия географи<1еская, 
1951, No 5, стр. 71-82. 

' 3 К. К. М ар к о в, Основные проблемы геоморфолоrии, 1948. 
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клада са били приети за правилни, но аргументация за .пограничното" положение на 
rеоморфолоrията в системата на науките (въпрос, който в случая ни интересува) е 
б11ла окачествена r<;iтo незадоволнтелнзl. 

Според А. И. С II и р II дон о в (виж статията на Н. А. Г в о з де ц к и й и В. П. 
Ли до в) rеоморфологията е дисцш1лина от кръга на г,,ографските науки. Според него 
релефът зависи до голяма степен от геоложкия строеж, което обстоятелство налага 
широко да се прилагат геоложките методи в 1·еоморфологията. Това обаче не озна
чава, че геоморфологията е геоложка дисциплина. 

В обсъждането на горния доклад Ю. К. Е ф р е м о в (виж статията на Н. А. Г в о з
д е ц 1, и й и В. П. Ли до в) защищава схващанията, прокарани в неговата ци
тирана по-горе статия, като се изказва и против мнението за съществуване на две 

геоморфоложки течения - геоложко и географско. 
Голе~шят практически опит на съветската геоморфология, която дейно уча

ствува в строежите на комунизма в СССР, набелязы пътищата на развитието на тази 
дисциГJлина в кръга на географските науки при тесен допир с проблемите на физи
ческогеографския пейсаж. 

Ж. Гмr,бов 

И. П. ГЕР АСИМОВ - Геоморфолоrические наблюдения в Болгарии. Проблемы 
физичес1юй географии, т. XIV, 1949. 

През летните месеци на 1947 r. по покана на нашето правителство пристигнаха 
в Бълrария · съветският почвовед И. Н. Антипов-Каратаев и rеоморфологът-поч
вовед И. П. Герасимов. Двамата видни съветски почвоведи бяха консултанти на наши
те ПrJчRоведи при със-rавянето на новата почвена карта на България. В изпълнение 
на свонта задача Герасимов е можал да прегледа основната геоJiожка и rеоморфоложка 
литература и да екскурзира в почти всички части на нашата страна. В резултат на 
лични наблюдения и анализ на наличната лин:ратура се явява неговата статия ,Гео
морфологические наблюдения в Болгарии". 

Тази статия предизвика жив интерес у нашите географи и особено у работещите 
в областта на физическата география. Ние даваме подробно изложение на статията 
поради обстоятелството, че тя е обнародвана в списание с ограничен тираж, което 
пречи на по-голяма част от нашите читатели да се запознаят с нея. 1 

Статията на Герасимов обхваща 12 печатни страници с 4 скици към текста, една 
ГРО1южка карта на България (по геоложката карта М 1 : 500 000), една карта на оро
грзфските елементи и морфоложки области на България по Ж. Гълъбов и една карта 
на ГФморфоложките области, определени от самия автор. 

В първата част на статията, озаглавена .Орография и геоложки строеж на 
r;ълr~рня ", при орографската характеристика авторът използува морфометричнИТ{. 
данни на Ж. Гълъбов от статията му .Кратка физикогеографска характеристика на 
България"2• Въз основа на морфометричните показатели Герасимов прави следните 
ИЗВОДИ; 

1. Абсолютната височина на всички главни орографски елементи на релефа в 
Бьлrария показва общо понижение от запад към изток. 

2. В най-западната част на страната планинските ридове на Стара планина, 
Рил а и Лирин се сливат в обширната област, известна с названието Краище. 

След тези по-г,1авни изводи авторът излага в общи линии морфоложката схема 
на Ж. Гълъбов, като прави следните критични бележки : 

1 Н. А. Г в о з де ц к и й и В. П. Ли до в, Обсуждение доклада Н. В. Думитрашко, 
Л. А. КJмшшна и Ю. А. Мещерякова .О состоянни и задачах современной г, ·.110р
фолоп1и", Изв. АН СССР, серия географическая, 1952, № 1, стр. 83-88. 

2 В .Основи на гео,qоrията на България", Год. Дир. геол. и мин. проучмния, 
01'Дел А, т. 4, 1946, стр. 34-60. 
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1„ Главните орографски елементи в България са обобщени в няколко опита за 
разделяне на страната на морфоложки области, от които авторът излага Ю!й-новата 
схема на Ж. Гълъбов (стр. 11, р. 27, 28 и 29). 

Тук трябва да отбележим, че опитите за геоморфоложко ноделяне на страната 
ни не са няколко. Освен морфоложката скица на Ж. Гълъбов на нас не ни е известна 
друга работа от този характер. Поделянето на България в . учебникарската литература 
на природни географски области не може да се отъждествява с морфоложко µайониране, 
тъй като геоморфологията е само един от елементите на физикогеографските обJ1асти. 
Геоморфоложката скица на България на }К. Гълъбов считаме, че не е едно обобщение 
на орографски елементи, а почива върху морфоструктурния и морфоскулптурен анализ 
на отделните области. 

2. Авторът намира, че морфолож[(ата схема на Ж. Гы1ъбов .от[(рива някакво 
странно несъвпадение с множество твърде съществени черти от общата [(артина на 
геоложкия строеж на България, показани в геоложката карта". Поради това според 
автора изниква следният въпрос : 

„По силата на какви общи причини това толкова сложно редуване на rо,1еми 
площи, изградени от твърде различни по възраст формации, не е повлияло на морфо
ложките особености на тези области, които са очертани в морфоложката схема [(ато 
цяJюстни единици?• Според Герасимов геоложката карта поставя и други по-сложнн 
въпроси. Така например в геоложката карта съвсем не е ясна широката ивица на 
Стара планина (с иjключение са·.ю на най.западната и част); няма геоложко разли•ше 
между Средногорието и Рила, Пирин и Родопите, Тракийската низина и някои полета 
(Софиьс1,о, Бургас[(о) и т. н. Това обстоятелство, пише Герасимов, поставя под съмне
ние пал~огеографската самостоятелност на хара[(теризираните (от Ж. ГъЛ<Ьбов, б. н.) 
едри морфолож[(И елементи на съвременната повърхнина на България. 

Във връзка с горните [(ритични бележ[(И на Герасимов желаем да отбележим 
слелното: 

Ако изхождаме само от разпространението на геоложките формации, то дей
ствително съществува несъвпадение с геоморфоложките области на Ж. Гълъбов. Ние 
считаме обаче, че не разпространението на отделните формации, а геоложката структура 
трябва да намери отражение върху геоморфолож[(ите области. Морфогенезата на едрите 
ф9рми е тясно свързана със структурно-геоложкото и тектоНС[(О развитие на отделните 
области в България. Върху тази грещка па автора се [(Орени и неговото неприемливо 
твърдение, че няма геоложко различие между Средногорието и Рила, Пирин и Родо
пите, Тракийската низина и някои други 11олета (стр. 12 от р. 8 надолу). 

След изложените по-горе общи крнтичпи бележки Герасимов прави следната 
морфо.rюжка подялба на Българня : 

1. Планинс[(и масив на ~,алrсана. 
' ':: . Нагъната зона на Предбзлl(ана. 

3. Придунавска равнина. 
4. Ломска равнина. 
5. Северозападно плато. 
6. Де1шорманшо плато. 
7. Южнодобружапско плато. 
8. Планини Краище. 
9. Средногорие. 

10. Родопска планинска земя (нагорие}. 
11. Македонска планинска земя (нагорие). 
12. Остатъчна дребнопланинска (мелкогорье) Тракия. 
13. Камчийска разломна област. 
Основанията на автора за една такава интересна и нова морфоложка подялба 

на България за съжаление само отчасти проличават в съвсем кратката характеристика, 
която той прави за отделните области: 

· 1. Балканът според автора се състои от две [(рупни мегаантиклннали - Бело
градчишката и · Берковс[(ата, [(ОИто се простират от северозапад към югоизток. Тези 
крупни rеоструктури са били подложени на продължителна и дълбока денудация, обусло
вена от по-късните тектонски проявления, вследствие на което те добили характер на 
масивни заоблени планини, дълбоко прерязани от антецедентни проломи. 

В главата .Генезис на главните ороrрафС[(И елементи в България " авторът до
пълня, че геологическото ядро на Бал[(ана се състои от дислоцирани през херцинската 
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орогенеза палеозойски материали, а основните rънкови форми, които са твър.ЦJ: просто 
и закономерно построени, са изградени от Юра, Креда и Палеоrен. Следователно ос
новните rънкови форми са се създали в ранните фази на алпийската орогенеза (Пире
нейската фаза). През по-послешните фази на тази орогенеза се е продължил ръстът на 
всички rъпкови структури в тази област. Само такъв процес спор.ед автора е могъл да 
запази досега характерните морфоструктурни особености и да създаде антецедентни 
условия за развитието на хидрографската мрежа. 

По-надолу (стр·. 16 от р. 5) авторът прави следното интересно заключение. 
Стара п11анина в ороrрафски смисъ11 се явява съвършено хетерогенно образувание. 
Само в северозападната част, която авторът отде11я като геоморфо11ожка об11аст, водо
де11ният гребен на Стара п11анина съот!!етствува на гео11огическото ядро IJa главната 
мегаантиклинала .. Почти в цялото останало простиране орографският гребен на Стара 
планина съвсем точно мин11ва по контактната линия между различни rеоморфоложки 

области. Тази контактна линия е твърде харак;rерна в геотектонско отношение. Нався
къде тя е отбелязана чрез ясни признаци на навличане южните морфоложки области 
(Средноrорието и Тракийската остатъчна област) върху rънковия ПредбаJ1кан. Авторът 
счита, че тази ороrрафска граница в България представлява стар шев, който е бил 
обновен през алпийската орогенеза в резултат на нови навлачни явления. По-нататък 
той намира, че този негов възглед дава ключ за обяснението на главните морфоJюжки 
и геоложки особености на Стара планина, като например раз11ичието на релефа в 
нейните западна, средна и източна част, постепенното понижение на височината към 

изток (където е замирала тектонската активност), броrрафската асиметрия на Стара 
планина и пр. От тази гледна точка според автора нямаме никакви основания за гео
морфо11ожкото обособяване на Стара п11анина като единно цяло. За своеобразността на 
п11анинската ивица сочат съставните й твърде разнородни фрагменти : нагънат масив 
на северозапад, зона на навличане в централната част и системи на разломна струк

тура на изток. Обединението на тези фрагменти в едно цяло в морфоJюжкия план от 
историко-генетична гледна точка е неоправдано. 

По отношение на изложената характеристика на първата морфоложка зона на 
Герасимов ще отбе11ежим следното. 

Герасимов не споменава нищо за Свогенската антиклинала, която има съще
ствена част в геоложкия план на Стара планина. Според Герасимов Стара планина е заета 
само от Белоградчишката и Берковска антиклинала. Ние считаме тqва за погрешно. 

Герасимов ограничава rеоморфоложката област на Балкана само в западната 
част на Стара планина. След като за основание на тази област той взема морфотек
тонското развитие, считаме че е погрешно отделянето на Западна Стара планина от 
останалата част на Балкана. Морфотектонското развитие на Западна Стара планина 
е едно и също с това на Uентрална 11 Източна Стара планина и те не представляват 
съвършено различни фрагменти. В структурно геоложкия план на тези части може да 
има известни различия, в смисъл че в Uентрална Стара планина са твърде характерни 
навлачните явления, но навJ1ачни явления имаме и в западната и в източната част на 

Стара планина. Там те действите;шо не са така мощни, но тяхното наличие не дава 
достатъчни основания да се считат западната и централната част на Стара планина 
за съвършено различни фрагменти. 

От палеоrеографска гледна точка (за каквато държи самият Герасимов) морфо
тектонското развитие на западната и централна и източна част на Стара планина не е 
много различно. По-правилно е да кажем, че Стара планина представлява една цялостна 
морфоструктурна област, в която различията в по-послешните процеси само са разноо
бразили rеоJюжката структура и са предизвикали известни различия в морфоскулптур
ното развитие. . 

2. Нагънатата област на Предбалкана, пише авторът, обладава твърде характерен 
релеф, образуван чрез разрушението на система от едри, предимно правилни гънки, 
изградени главно от кредни материали. В някои случаи в обсега на крупните синкли
нали са развити навлаци от палеоrенни материали, които са също така засегнати от 

нагъване. Това е указание за продължителния път в тектонското развитие на нагъ

натите структури, съпроводено от денудация, абразия и инrресивна седиментация. За 
продъюкителността на тектонското развитие говорят и многочислените антецедентни 

части по речните долини, прорязващи редица антиклинални възвишения на Предбалкана. 
Ние считаме, че Герасимов основателно отделя Предбалкана като самостоятелна 

морфоложка област. Това отделяне е оправдано и от морфоструктурна; и от палеоrео
графска гледна точка. 
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3. Вместо морфоложката област Дунавска хълмиста равнина на Ж. Гълъбов 
Герасимов предлага 5 отделни области, а именно: 

а) Придунавски равнини, които в основата си представляват пластови повърхнини, 
изградени от крсдни и палеоrенни материали, леко нагънати и разрушени. Понастоя

щем те представляват слабо хълмисти повишени ра.внини. На запад от р. Бит са зна
чително изравнени и покрити със сарматски наслаrи, конто пък са припокрити с плио
ценски и ~ватернерни наслаrи. 

б) Ломската равнина-обширна полегата тектонска депресия, изпълнена с плио
ценски езерно-речни наслаrи. Тя е абсолютно плоска, слабо наклонена към север (това 
е всичко, което Герасимов пише за нея). 

в) Северозападното ш1ато е изградено от сарматски наслаги (които залягат 
почти хоризонтално), които видимо припокриват нагънатия, денудиран и абрадиран 
Палеоген и Креда. То е равно плато, допиращо на юг непосредствено до Балкана. 

г) Делиорма)fско плато - голям масив от кредно-варовикови наслаrи с добре изра
зени форми на стар и съвремецен карст. Креднит~ материали залягат спокойно, което 
обуславя и почти мдеалната равнинност на повърхнината на платото. 

д) Южнодобруджанско плато-изградено от сарматски варовици със стари и частично 
съвременни карстови форми, запълнени със стари (плиоценски) изветрителни продукти 
от типа на тера роса. Платото има ясен наклон към север, който наклон е свързан с 
младо валообразно издигане в южната част. 

Ние сме съгласни с Герасимов, че отделните части на Дунавската хъл~:,~иста рав
нина са изпитвали едни или други локални тектонски процеси, поради което имат палео

rеографско различие макар основният rеоструктурен план на цялата хълмиста рав-
нина да е един и същ. · 

Герасимов има и rо;шм опит от изучаването на подобна морфоструктура в 
европейската част ца СССР. Намираме предлаганото от , Герасимов rеоморфоложко 
райониран~ на Дунавската хълмиста равнина за правилно и добре обосновано. Би могъл 
да се обсъди само въпросът, дали между Делиорманското и Добруджанското плато 
различията са тъй големи, че да налагат разграничаването им като отделни области. 

4. Планините Краище авторът разглежда като области с твърде сложно ус
тройство на повърхнината и геоложкия <;троеж. Наред с масивни палеозойски скали 
областта е изградена така също и от триасови, юрски, кредни, палеоrенни и- неогенни скали. 
Всичю1 са интензивно дислоцирани, нагънати и усложнени от разкъсвания. Областта 
е прЕживяла много тектонски фази, при което дислокациите на по-младите наслаrи 
(включително и плиоценските) намират пряко отражение върху съвременния релеф. 

Според Ж. Гълъбов към Средна гора от мор~оложко rле дище , може да се 
отнесе и тектонската област Краищиди. 

Цялата тази структурна ивица е развита между силно издигащите се рило-ро
допски и средногорски маси, поради което тя също TaJ{a е област на силно епейро
генно издигане (Кратка физикогеоrрафска характеристика на България, стр. 55). 

Ние считаме, че структурно-геоложките белези и палеогеографията на тази 
област се различават доста от тези на останалата част от Средноrорието, поради което 
отделянето на Краище от Герасимов като отделна морфоложка област е оправдано. 

5. Средногорието представлява според Герасимов също така сложна в мор
фоложко и геоложко отношение област. В основата си тя представлява дълбоко дену
дирана средно- и нископланинска земя, включваща цяла система от млади вътрешно

планински котловини от .рампов" тип. По своя морфоложки и геоложки строеж тя се 
раз.~ичава рязко от Балкана и Краище, което е ясно указание за съвършено специ
фИ 'J' ,я и път на геоложко ра;шитие, принципиално различен от историята на посо
чешпе планински системи. 

В главата „Генезис .на главните орографс1ш елементи в България• Герасимов 
пищс и следното : Твърде своеобразна и \)Собена геологическа история имат Средно
rорието и Тракия. Преживели сложна и бурна геологическа история в епохата на Хер
ципската орогенеза, тези две области са изпитали по-късно силното въздейстиие на 
ранните фази на алпийските движения. Геосинклиналните флишки площи там са били 
силно смутени; rорнокредните· вулкански ефузии още повече са усложнили деформа
цията на материалите и са способствували за общата консолидация на седиментните 
пластове, прорязани от магматичю1 материали, редуващи се с масивни стари, криста
линни JJJИCTИ и гранити. По-после в повече или по-малко стабилна тектонска обстановка 
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е започнала континенталната денудация на двете територии, която ги е превърнала в 

средно- и нископланиски ландшафти. През послешните фази на алпийските движения 
областта на Дребнопланинска Тракия, съдейки по условията на залягане (стратиграфията) 
и разпространението на Плиоцена и морфологията на съвременната повърхнина, е 
продължавала да бъде малкоактшша в тектонско отношение. Средногорието пък, 
заемайки по-западно положение (по-близо към пай-активните тектонски области), е 
било подложено очевидно на сыпествени тектонски деформации. 

За сJiедващата област - Тракия, Герасимов дава сJiедната характеристика: Тя 
представлява съвършено своеобразна морфоложка област в Югоизточна България, с 
нископланински силно денудиран релеф, сменящ се с, обширни шшоценски и кватер
нерни плоски акумулативни басейни, на много места сред които се издигат ниски пла
нински възвишения. Областта е изградена от сравнително малки масиви от допалео
зойски шисти и палеозойски гранити, обкръжени от ивици rорнокреден флиш и мощни 
горнокредни ефузивни (андезитови) покривки. По-обширни площи са заети от мало
мощни гипсоносни плиоценски наслаги от езерен тип със спокойно залягане. 

В главата ,Генезис на главните орографски елементи• Герасимов пише: 
,Обединяването на системата среднобългарски депресии в единна система Зад

балкански котловини е недостатъчно обосновано. На съставената от нас геоморфоJiожка 
схема на областите в България много ясно се вижда принадлежността на всяка от 
тези котловини към определена , геоморфоложка област. Освен това всички по-важни 
особености на тези котловини - техните размери, очертания, характер на повърхни
ната и ограждащите ги планински сююнове, се оказват твърде различни и определят 

тяхната принадлежност към една или друга геоморфоложка област. Така например в 
пределите на Средногорието всички котловини (Самоковската, Ихтиманската, Костенец
ката, Карловската и Казанлъшката) имат типичен рампов характер. Те са твърде млади, 
изпълнени само с кватернерни наслаги, имат плоско дъно и рязко ограждане. 
В пределите на Тракия характерът на котловините (Пазарджишка, Пловдивска, Старо
загорска, Новозагорска, Сливенска, Айтоска и Бургаска) е съвършено друг. Те пред
ставляват обширни плоски равнини с широко разпространение на спокойно залягащи 
плиоценски наслаги. Техните очертания са твърде сложни и твърде често в самия им 
център съвършено неочаквано се издигат хълмисти възвишения (например в гр. Плов
див,. Св. Илийските възвишения близо до Нова Загора, Манастирските до Елхово. и др.). 
Всъщност терминът ,котловини• за тези понижени равнини малко подхожда: те 
представляват понижени зони на денудационни нископланински земи, запълнени в 

течение на времето от водите на плиоценски езера.• 
Ние сме в състояние да направим следните бележки към изложеното от 

Герасимов: 
а) Съществува съществена разлика между обJiастта на Средногорието по схе

мата на Ж. Гълъбов и тази на Герасимов. Цялата Средногорска морфоложка област 
на Ж. Гълъбов Герасимов разпада па три части : Краище, Средногорие и Дребнопла
нинска Тракия. С отделянето на l(раище като отделна морфоложка област ние, 
както изложихме по-горе, сме съгласни. За· разделянето· на останалата част на две 
области обаче не намираме достатъчно основания. Ние считаме, че проявилите се през 
Горната Креда тъй характерни за Средногористо андезитни ефузии, 1<акто и структур
ните особености на мезозойските материали, които вземат най-главно участие в строежа 
на цялата област, са един обобщаващ ги в единна област елемент. За съвременния 
морфоложки облик на Средногорието са от ·решаващо значение верижните епейро
генни движения, които поради характера на сrюето проявление Ж. Гълъбов (цит. съч., 
стр. 55 от р. 27 надолу) нарича Средногорска верижна епейрогенеза, като изтъква, че 
тя обхваща областта до северните части на Странджа планина. Следователно общите 
1шнии на палеогеографското развитие на областта не дават основание за едно такова 
разг11еждане, каквото предлага Герасимов. 

б) Съществува несъответствие в становищата и по въпроса за Задбалканските 
котловини. Ж. Гълъбов ги включва в областта на Средногорието, без да ги отделя като 
самостоятелна морфоложка област, Д. Яранов ги разглеждаше като отделна морфоложка 
област, а Герасимов счита, както бе изтъкнато по-горе, че те спадат към различни гео
морфоложки области. Ние считаме, че названието Задбалкански котловини има.оправ
дание само като структурно-геоложко понятие в смисъла на Ст. Бончев (в статията му 
за асиметрията на Старопланинските склонове). Намираме, че Герасимов преди всичко 
неправилно ги проследява. Той включва в Задбалканските котловини Пазаржишкото, 
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Пловдивското, Старозагорското и Новозагорското поле. Това не са никакви Задбалкански 
кот1овини, а части от Горнотракийската1 низина. Не сме съгласни с Герасимов и по 
отношение на твърдението му, че Карловската и Казанлъшката котловина се различават 
съществено ·от Сливенската котловина, а Пловдивското, Пазарджишкото, Старозагорс
кото, Новозагорското и Бургаското поле приличат на· Сливенската котловина. Ние 
считаме, че отделните Задбалкански котловини имат редица специфични белези в своето 
морфоложко развитие. Даже само Казанлъшката котловина, където нашите наблюдения 
са най-пълни, в различните си части има белези на различни морфогенетични процеси. 
Общият морфоструктурен план на тези котловини обаче .е един и същ. Те са вложени 
в средногорски структурни елементи и в най-общия морфоложки план тяхното място 
правилно е определено от Ж. Гълъбов в областта на Средногорие.го. 

В другите области на Герасимов ние не намираме ' съществени различия с мор
фоложката схема на Ж. Гълъбов с изключение на Камчийската разломна област., за 
обособяването на която като отделна област не намираме достатъчни основанията на 
автора. 

Четвъртата част от статията на Герасимов третира интересния въпрос за старите 
и съвременни изветрителни покривки в България. 

Герасимов е наблюдавал на много места в нашата страна и главно в Северна 
България много добре запазена стара изветрителна покривка, състояща се от елувиални, 
делувиални и алувиално-езерни наслаги, представляващи червеноцветни образувания от 

типа на червенокафяви глини и тера роса. Особено добре запазени наслаги е на
мерил в Добрдужа и Делиорман. Старата им възраст той доказа по геоморфологически 
и почвени данни. Възрастта им той определя за плиоценска. Според Герасимов черве
ната плиоценска елувиална покривка може да служи като добър стратиграфски ука
зател за възрастта на една ИJIИ друга повърхнина от съвременния релеф. 

Друг интересен въпрос, който Герасимов третира в тази глава, е този за льоса. 
Той изтъква, че както навсякъде льосовата проблема в България е дискусионна и 
че неговите наблюдения върху льоса - в България се намират в пълно противоречие със 
съществуващите възгледи на наши учени. Авторът намира: 

1. Че типичният льос има твър.l(е ограничено развитие в Северна България за 
разлика от досегашните възгледи. Мощността на льосовите наслаги не превишава 15-=-20 м. 

2. В льосовите наслаги липсва тази строга стратификация на етажи, разделяни 
от хоризонти на погребана почва, както твърдят българските изследователи. 

Герасимов счита, че по-обширното разпространею~е на льоса, каквото дават бъл
гарските изследователи, се дължи на обстоятелството, че, под льос те р-азбират твърде 
различни други материали. Той изтъква, че трябва да се прави разлика между льос и 
льосовидни наслаги. 

3. В редица геологически профили той е } становил, че червенокафявите глини 
съвсем постепенно чрез специфични преходни образувания преминават в льосовидни. 

4. По условията на своето залягане. льосовите образувания показват тясна 
връзка с ре,1ефа. 

Във връзка с всичко това Герасимов счита, че льосът и льосовидните образу
вания в България представляват най-нова юзатернерна изветрителна покривка, състояща 
се от различни генетически компоненти - елувиални, делувиални, а11увиални и др., които 

са добили еднообразен литологически характер под влияние на ,11ьосовото" (сиа11итно-кар-
бонатно) изветряне. • 

Пос11едната глава от работата на Герасимов засяга въпроса за следите от зале
дявания в България. От данните, с които е разполагал, и от лични наблюдения Гера
симов счита, че има два цикъла на староледникови яв11ения в п11анините на Бъ11гария. 
По-старцят цикъл е бил с развитие на долинно-ледникови явления; а по-младият -
с ограничено развитие на къси долинни ледници и с широко развитие на кари в старите 

грогове. Тези ЦЩ{ЛИ той счита за синхронни с а11пийския Рис и Вюрм. Той счита за 
неуместен възг11еда, че планинските масиви в България (в процеса на тектонското раз
витие) са достигнали своята максимална и удобна за заледяване височина едва през 
втората половина на Кватернера. Освен това той счита, че българските планини, които 
се намират в общата система на Алпите и Кавказките планини, не могат да имат съв
сем. самостояте11но поведение. към общите геологически събития, които са обхванали в 
едно и също време и Алпите, и Кавказ. Следователно невероятно е планините в Бъл
гария да са избягнали щ ритъма на риското за11едяване, което е така добре изразено 
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и в Алпите, и в Кавказ. Все пак Герасимов счита, че въпросът за заледяванията в 
България изисква по-нататъшни изследвания. 

С вещината на добър изследовател за малкото време, което прекара в нашата 
страна, Герасимов набеляза редица важни геоморфоложки проблеми. Неговото морфо
ложко райониране не е лишено от някои грешки, които ние посочихме. Районирането 
на Дунавската хълмиста равнина обаче, както и становището му за льоса и заледява
нията в България са изключително ценен принос в нашата геоморфоложка литература : 
Набелязаните от Герасимов rеоморфоложки проблеми трябва да послужат като основа 
в изследователската работа на нашите rеоморфолози. 

П, Пенчев 

Э. Б. ВАЛЕВ - Болгария, економико-rеографическое описание, ГИГ Л' Москва, 
1949 r., стр. 406. 

Работата на Э. Б. Балев ,Болгария, економико-географическое описание" е из
лязла под редакцията на доктора на географските науки проф. И. А. Витвер. Тя е 
първият сериозен опит за написване икономическа география на България. 

В даденото от автора предисловие, с което з.апочва раб.отата му, се изтъква 
голямото значение на _Съветския съюз за освобождението на България от германския 
фашизъм, за гарантиране независимостта и процъфтяването й. 

С книгата ,Болrария" Э. Б. Балев си поставя две задачи: 1. Запознаването на 
съве~;ския · читател с икономическата география на НР България в светлината на ста
ващите промени във връзка с построяване основите на социализма. 2. Да създаде по
дробно порайонно опи.сание на страната, тъй като според автора тоя въпрос от гео
графията на НР България бил съвсем неосветлен в съветската ·литература. 

Доколко авторът е успял в разрешението · на тия задачи ще видим по-нататък. 
Необходимо . е да изтъкнем още тук, че авторът е съставил книrата си въз основа на 
разнообразни материали, както сам заявява „в . по-голямата си част пуб.1/икувани на 
български език" (стр. 31). За съжаление в работата липсва един списък на литера
турата, за да може да се говори за „разнообразни литературни материали". Споменатите 
в текста под черта автори са съвсем малко. Освен това Э. Б. Балев е ползувал пуб
ликациите на Българската статистш<а - месечните известия и годишници, като работи 
главно с данни от преброяванията с11ед 1910 r. до 1946 г., а за някои отрасли на 
промишлеността и селското стопанство се дават данни за 1948 г. 

· В предисловието авторът изтък~а още, че в процеса на работата той е срещнал 
редица трудности, които можем да сведем към следното : 

1. Бързото развитие на страната и необходимостта от чести промени. 
2. Не винаги авторът имал достатъчно пълни данни, особено за новите про-

мени по райони. , • 
В края на предисловието Э. Б. Балев заявява, че · не счита работата си свободна 

от недостатъци и1 че ще бъде благодарен на критиката. · 
Трябва да подчертаем, че работата на Балев е много навременен и ценен 

принос в икономическата география на България. Фактът, че вече 8 години - от 
9. IX. 1944 r. и досега, ние нямаме· по-пълен и поаценен курс по икономическа география 
на България, красноречиво rовори каква о,rромна услуга той е направил не само на съ
ветския читател .за упознаването с братска България", но и на нашата общественост
ШИР,ОКИЯ кръг читатели, учители, студенти, а и на университетск~ преподаватели. 

Работата, която разглеждаме, обхваща две части: I. Общ преrяед и II, По-
районен преглед. . 

Първата част - Общ преглед (стр. 5-254), обхваща почти три пети от книгата. 
Тя започва с въведение (стр. 5-10), което обхваща: Особеностите в географското по-
ложение на България, територия и граници. · 

Особеностите в географското положение на България са дадени правдиво с оглеJ, 
на революционните политически промени у нас, НР' Румъния и т. н. Тук споре)' · 
нас Э. Б. Балев допуска на стр. 7 тая грешка, че търси в .многостранността на reo 

·, 
• 
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графското положение" на България „користното внимание на империалистическите дър
жави", а не в обществено-историческата система. 

В глава I (стр. 11-50) се разглеждат природните условия: релеф, , климат, 
реки и езера, почви, растителност, изкопаеми богатства и обща оценка на природните 
ресурси. 

Релефът е разгледан кратко• с оглед на последните проучвания у нас. Авторът 
познава работата на нашия физикоrеоrраф Ж. Гълъбов „Кратка физикоrеоrрафска харак
теристика на България", но не я е използувал навсякъде. Така например Э. Б. Балев 
само споменава за Предбалкана. _ 

Ценното е, че авторът прави оценка на асяка една природна област, на всеки 
елемент на климата и т. н. Интересен е прегледът на реките и езерата. Той е снаб
ден с една карта на речната мрежа в България. Картата дава неправилна представа за 
отточните води1 понеже не са отбелязани със специален знак ония от реките, които 
цресъхват лете. 

Почвите са разгледани добре и главно въз основа на материалите на ·почвената . 
експедиция от 1947 г. Прегледът на почвите се допълва с приложената почвена 
карта на България (по И. П. Герасимов). 

Растителността е характеризирана кратко, но с достатъчно данни за един 
преглед. Добра е икономrеографската оценка на растителните области и видове, осо
бено на горските. 

Авторът не се спира на животинския свят у нас. След растителността той раз
глежда в една глава .изкопаеми бога:тства и обща оценка на природните ресурси" 
(tтр. 43), което според нас не е правилно. Трябваше да се разгледат отделно изко
паемите и след това да се дава обща оценка на природните ресурси. Картата на .най
важните полезни изкопаеми" е прегледна и лесно използуваема. 

Глава II - Особености в развитието на България (стр. 51-70), е написана 
изключително по трудове и изказвания на Д. Благоев, Г. Димитров и В. Коларов. 
Тая глава обхваща : 1. България до установяването на народнодемократичния строй и 
2. България - страна на народната демокрация. 

Като добър икономгеоrраф-марксист Э. Б. Балев с · вещина разглежда най
важните моменти от нашето н е д а в н а ш н о минало и значението им за икономrео

rрафската структура на страната .• Това е необходимо - пише Э. Б. Балев, в частност 
затова, за да се разбере защо до време на установяването в България на народно
демократичния режим тя оставаше като икономически изостанала страна, а така също, 

за да се разберат тия условия в България, в които се осъществява преходът от ка
питализма към социализма (стр. 51). 

С голяма любов Э. Б. Балев изтъква значението на великия руски народ за 
освобождението ни от турско иго и на Съветския ·съюз за освобождението ни от фа
шизма. 

Глава III - Население (стр. 71-106), обхваща: национален състав, динамика 
на населението, външни преселнически движения, гъстота и разпределение на населе

нието, градско и селско население и типове населени места. 

В тая глава Э. Б. Балев проличава като добър специалист-географ, който за 
пръв път се занимава от гледище на историческия материализъм така системно с 
въпросите ua населението и селищата в Бъшария. Той е добър познавач на Ленин и 
Ста.~ин по 'въпросите за държавата и нацията и умело ги използува при обясняване 
формирането на българската нация, българския език, етнографски групи и пр. . 

Авторът обаче допуска някои грешки при разглеждането на етнографските 
групи, понеже използува некритично Хр. Вакарелски. Например на стр. 74 той пише: 
,Характерът на постройките тук (в Балкана , 6. И. Пенков) силно зависи от условията 
на релефа. Широко са разпространени двуетажните ~ъщи ... • Изводът, че двуетажните 
къщи зависят щ релефа, не е правилен. Двуетажните къщи на балканците не са по
всеместно явление и доколкото те преобладават в градските и някои селски селища, 
са рожба на имотното състояние и поминъчIШТЕ; занимания на населението. · 

Още по-доверчиво към Хр. Вакарелски Э. Б. Балев се е отнесъл при характе
ристиката на етнографската група ШОIJИ, като пише : ,.Районите, населени с шопи, се 
отличават с малко плодородни почви и голям· процент неудобни земи. С то в а с а 
свързани него.~емите размери на селските селища в тази об
ласт. В котловините широко са разпространени едноетажните 
къщи. 3 а план и н с к _ _и те склонове и тук са х ар а к i'ерн и д ву етажните 
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постройки" (стр. 75, подчертано И. Пенков). Явно е, че Э. Б. Балев е допуснал вул
гарното географско обяснение за големината на селищата и вида на постройките, като 
ги свързва с неплодородието на почвата и релефа. 

При разг;1еждане на външните пресе;шически движения Э. Б. Балев, правилно 
прилагайки историческия подход, им прави последователна и пълна характеристика, 
доколкото тя е необходима за икономrеографа. 

Въпросът за градското и селско население е разгледан добре. Дадени са данни· 
включая и за преброяването от 1946 r. Трябва да се съжалява, че на стр. 93 в таб
лицата за разпределението . на селските селища се ползуват само преброяванията от 
1926, 1934 и 1946 г. Много по-ярка картина щяхме да имаме, ако се дадеше поне 
едно преброяване от преди Първата световна война. 

Картата за разпределението на градовете на стр. 95 за 1946 r. щеше да има 
по-голяма стойност, ако бе съпоставена с друга, например от 1926 или още по-добре 
от 1910 г., и т. н. 

Типовете населени места са разгледани общо взето добре, но въпросът за типа 
(вида), формата и външния облик (физиономията) на селищата не е раз1'раничен. Не е 
обяснен и въпросът за .съвременните градове" (стр. 97). 

Не е правилно определена възрастта на някои селища, например, че гр. Плевен 
бил възникнал в началния период на турското владичество и др. (стр. 98). По-правилно 
е да се говори не за турското влияние в облика на нашите градове, а за феодално
мусюлманското влияние. На стр. 100 Э. Б. Вале1_1 пише: .По време на освобожде
нието на България от турско иго част от нейните градове е имала и з т о ч е н облик, 
друга част н~помняла на ю ж н о е в р о п е й ски те г р а до в е" (подчертано И. Пен
ков). Крайно време е да лиюшдираме с понятията .източен", .южноевропейски•, по
неже те са безсъдържателни. 

Постановката на автора, че ,разпръснатите селища във вид на колиби или 
групи колиби се срещат с а м о в планинските райони на страната, и то далеч не на
всякъде" (стр. 102, подчертано И. П.), не е правилна, понеже много колиби има и под 
350 м височина, например колиби Малка и Голяма Темуша, Ботевградското по.1е и 
т. н. Не е правилна и констатацията на същата стр. 102, че в Западна Дунавска Бъл
гария липсвали селища по платоqбразните участъци. На рецензента са известни т"кива 
селища, например Пищурка, Расово, Аспарухово, Горна Гнойница - Ломско, и др. 

На тая част от работата от Э. Б. Балев, ще се спрем още м:1лко, понеже спо
ред нас тя е най-слаба. На стр. 104 авторът абсолютизира природните географски 
условия като фактор за разнообразието па разселването и пише : .Разнообразието във 
формите па повърхността в планинските райони е довело, че тук да се срещат най
различни видове разселвания• (стр. 104). Известно е, че маркс-ленинското уче1;1ие за раз= 
селвапето търси причините главно в начина на общественото производство, понеже се 
променя в зависимост от него. 

Може би една голяма част от посочените грешки нямаше да бъдат допуснати, 
ако ние имахме съответно прогресивна литература по разr;1ежданите въпроси из гео

графията на населението и селищата на НР България. За съжаление авторът е тряб
вало да ползува изключите;шо почти буржоазни автори. 

Глава IV - Обща характеристика на стопанството (стр. 107-120), обхваща: 
стопанството на предишна България и нов път на развитие. Въз основа на статии от 
Г. Димитров, Добри Търпешев и др., печатани във вестник .Работническо дело", а 
така също и на данни от статистическия годишник авторът подчертава зависимия ха

рактер на нашето стопанство и ролп·~а на чуждестранния капитал. Анализирайки аграр
ния характер на народното стопш1ст1ю на България до 9 септември 1944 г., 
Э. Б. Балев използува и професионалния състав на активното население. Той определя Бъл
гария като страна със средно развит капитализъм, но със слабо развита енергетична 
база, преобладаващо дребно и разпокъсано земеделие и т. н. 

След това Э. Б. Балев разглежда новия път на развитие у нас след 9. IX.1944- г.: 
забраняване и ,1иквидиране на частните монополи и тръстове, аграрната ре
форма, национализиране промишлеността, банките, външната търговия и т. н. и зна
чението им. В таблица се разглеждат отраслите на стопанството за 1939 г. и 
1948 г. От нея личат първите успех·и на промишлеността у нас и въобще възмож
ностите на плановите начала за преустройството на нашето стопанство. След това 
Э. Б. _ Балев се спира на класовата борба у нас и специално на село, на решаващата 
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роля на БКП, извършената от нея огромна работа за преустройството на ·стопанството, 
на петгодишния стопански план (1949-1953 г). Авторът вижда навсякъде ръковод
ната роля на Партията и подчертава значение1'о на решенията на V Конгрес и Юнския 
пленум (1949 г.) за изграждането основите на социализма у нас. 

Глава V - Селено стопанство (стр. 121-175), обхваща: обща характерис
тика, нов етап в развитието на селското стопанство, отраслова стру((Тура на селското 

стопанство (зърнени култури, кръмни треви и кореноплодни, технически култури), 
градинарство, лозарство, овощарство, животновъдство, риболовство, типове селско сто
панство и тяхното географско разпределение. 

Далеч бихме отишли, ако се спрем на всеки от засегнатите въпроси. Ще раз
гледаме накратко само някои. Според нас авторът греши, като разглежда сеJrското сто
панство от гледище .Досега ръководен отрасъл в с'траната остава селското стопанство• 
(стр. 121). А ,досега• трябва да се разбира до 1949 г., когато е излязла книгата. 
С петгодишния план у нас р•ъководещ отрасъл е промишлеността. Э. Б. Балев показва 
недостатъците на нашето с~лско стопанство: дребна собственост, разпокъсаност, арендуване, 
наемен труд, слаба техника н т. н. Той воюва срещу българските буржоазни автори, 
които се стремяха да замаскират класовото разслоение в българското село с изобилен 
фактически материал, взет главно от М. Казанджиев, разкрива несъстоятелността на 
техните • теории•. 

На новия етап в развитието в селското стопанство авторът отделя значително 
място, I<ато разг.~ежда аграрната реформа. За нея казва, че тя ,се състои не толкова в 
по-справедливото преразпределение на земята, но и в създаване необходимите условия 
за постепенния преход към колективната обрабоша на земята•. ТКЗС, ДЗС и МТС 
са разгледани правишю в развитието им до края на 1948 r, 

Отрасловата структура на селското стопанство е анализирана добре. Трябваше 
обаче за зърнените храни да се отдели повече място, а не само 2 страници. Авторът 
правилно дава голямо значение на техническите култури. Много ценни в тая част на 
работата са дадените карти за разпределението (по околии) на зърнените храни, бо
бовите култури, техническите ку,пури - общо и отделно за тютюна, слънчогJrеда, 
памука, на зеленчуковите градини, лозята, овощните, розови и черничеви градини. 

При лозарството е допусната грешка, като се дава на плевенския край по-висок 
процент лозя от обработваем;1.та земя, отколкото в Пловдивско (стр. 161). Разпределе
нието на овощните градини по райони е правилно, но при района по „Северните скло
нове на Стара планина• са изброени Тетевен, Габрово и Дряново, а е пропусн,ат много 
по-важен овощарски център-Троян (стр. 162). 

Животновъдството е разгледано в неговото 'развитие. С помощта на таблички е 
разкрита структурата на нашето животновъдство до и след 1944 г. 

Освен това са посочени и мерките за подобрение на животновъдството по 5-го
дишния стопански план. Э. Б. Балев греши при разглеждането на селскостопанските 
типове и rеографсr<ото ·им разпределение, като приема районирането на М. Витанов 
(стр. 170 до 175). . 

Глава VI - Промишленост (стр. 176-224), обхваща: обща характеристика, 
енергетика, добив на рудни изкопаеми и мета.~опромишленост, химическа и каучукова 
промишленост, тексп1лна, кожарска, хранителна, тютюнева, строителни материали, 

дървообработвателна и хартиена промишленост и занаяти. Тая глава е една от най
хубавите в книгата на Балев. Известен недостатък е, че авторът · не е отделил спе
циално място на машиностроителната промишленост, а я е разгледал заедно с металната 

промишленост. 

В общата характеристика авторът разкрива структурата на промишлеността у 
нас до 9. IX. 1944 r., а така също и до национализацията 23. XII. 1947 г.: анархистично 
развитие, преобладаване на леката над тежката, диспропорция в отраслите, липса на 
енергетична база и т. н. След национализацията настъпва цялостна плановост, окруп
няване, правилно разпределение и т. н., което Э. Б. Балев характеризира с изобилен 
фактически материал. 

Авторът отделя много място за разглеждане енергетиката на страната. Прегледът 
е много системен и авторът, без да изпада в техницизъм, го е направил напълно ико
номrеоrрафски, т. е. дадено е развитието на енергетичната база и нейната географ
ска лока.~изация. На стр. 195 е дадена преrJrедна r<арта на електростанциите в Бъл
гария, която е много ценна, макар днес, три години след редактирането и, тя да е вече 
значително непълна. 
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При прегледа на отделните отрасли на промишлеността авторът прибягва винаги 
към сравнителния метод. Той сравнява състоянието на съответния отрасъл преди и 
след 9 септември и ар1·ументирано посочва големите успехи на промишлеността при 
народната власт. Това важи особено много за рудодобиването, металургията . и маши
ностроенето. 

При разглеждане на винодобивната промишленост авторът изброява редица го
леми _ винарски изби, между другото дори в Севлиево, Асеновград, Поморие, а забравя 
Плевен, което е един пропуск (стр. 212). При изреждането на селищата с тютюневите 
складове трябваше да се отбележат още Харманли и Пещера (стр. 214). 

Э. Б. Балев е разгледал с голяма любов нашето занаятчийство. И тук с богат 
цифров материал и три таблици се разкрива процесът на развитието на занаятите у 
нас до и особено след 9. IX. 1944 r. с изграждането на ТПЗК. 

Глава VII - Транспорт (стр. 225-250), Э. Б. Вмев характеризира правилно. 
Още в началото той обръща внимание, че останалото от капитализма транспортно сто
панство далеч не е достатъчно както по дължината на жп. и шосейната мрежа, така 

и по тяхната конфигурация. Освен това авторът изтъква недостатъчното използуване на 
нашия воден път : морски и· речен. 

След ед'ин кратък исторически преглед на жп. и шосейното дело Э. Б. Балев 
проследява строителството на новите Жfl. линии при народната власт : Димитрово -
Волуяк, Лясковец - Златарица, Ловеч - Троян, Станке Димитров - Бобов дол, Ма• 
коцево - Клисура, Самуил - Силистра и Враца - Орехово, а така също и шосетата, 
като през прохода на Републиката, Батак - Доспат, Каварна - Спасово и т. н. Авторът 
не е пропуснал да отбележи голямото значение, което придобива водният и въздушен 
транспорт в икономиката на нашата страна. , 

Глава VIII - Външни икономически връзки (стр. 238-250). Авторът правилно 
изтъква пагубната роля на чуждестранния търговски капитал във външната търговия 
на страната, особено на германския. С изобилен фактически материал Э. Б. Балев раз
крива структурата на нейния внос и износ по страни, количество, асортимент и вносно

износни пунктове. 

Авторът обръща внимание на голямата промяна, която настъпи в нашата вън
шна търговия след 9. IX. 1944 r., а във връзка с нея се спира и на ролята на СССР 
и страните с народна де(llокрация. Освен това то:1 изтъква и новото значение на 
морските ни и дунавски пристанища. При характеристиката на Лом като пристанище 
мислим, че трябва да се разгледа износът на Лом не главно във връзка с обслужването 
на София, а понеже е износен пункт на обширна богата и сравнително добре развита 
селскостопанска област (стр. 247). 

Втората част от разглежданата книга - Районен преглед (стр. 251-406), пред
ставлява голям интерес, понеже е първи опит след 9. IX. 1944 r. за порайонно раз
глеждане на България. С право авторът критикува буржоазните икономгеоrрафски де
ления, ,,по физикогеографски области се принагласят и икономгеоrрафските характери
стики". Э. Б. Балев приема по същество икономгеографските райони на проф. А. Бешков, 
които са близки до бившите административни области. Сам Э. Б. Балев твърди, че с 
възприемането на тия райони той не счита въпроса за решен. За него е спорен въ
просът, где да се причислят котловините на Ботевград, Кюстендил, Ст. Димитров и Котел, 
когато е ясно например, че първите три могат да бъдат и са във връзка ,само със 
София (стр. 254). 

ОтдеJrните райони не са определени въз основа на теоретическите и практи
чески достижения f!a икономическата география в CCCPl. Э. Б. Балев приема 7 ра11о
на, а именно Северозападен, Североцентрален, Североизточен, Югоиз
точен, Маришко-Родопски, Софийски и С~:румско-Местински (Пирински), и ги раз
глежда по следния план: кратки уводни думи, природни условия, население, стопан

ство и градове. Хараюеристиката на отделния район е общо взето богата на мате
риал и е написана много увлекателно. 

1 Съветският географ С. Ф. Буренко критикува Э. Б. Балев за неправилното от
късване административното деление на страната от икономгеографското райониране 
(виж рецензията на С. Ф. Буренко - Э. Б. Балев -Болгария, (Экономико-географическое 
описание. Изв~стия всесоюзнаго rеоrрафического общества, т. 82, в. 4, 1950, стр. 428-429). 
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В Северозападния район са допуснати следните по-важни грешки: 1) тук 
са причислени Луковитска и Тетевенска околия, които са привързани икономически 
към Плевен ; 2) надценяват се прнродните условия за разпределението на населението ; 
3) отстоянията между селищата се определят като големи, а известно е, че в Ломско, 
Ореховско и т. н. има селищни комплекси от по 15-20 села само на 2-3-4 км едни 
от други, например при Крива бара, Махалите, Якимова (Ломско) и др.; 4) класифи
кацията на градовете не е предимно по стопанските функции, а ,по икономгеограф
ското положение" на : а) пристанищни градове, б) градове на плодородната равнина 
(? б. м.), разположени на страна от Дунава, и в) градове на предпланинската и пла
нинската зона (стр. 264). Ясно е, че проведената класификация не е издържана, понеже 
по нея Враца и Кнежа са в една група, т. е. втора, което не отговаря на действител
ността. 

При характеристиката на Североцентралния район авторът според нас е 
допуснал следните грешки: 1) че счита р. Янтра за ,централна водна артерия•, а пре
небрегва р. Вит и Осъм ; 2) счита гр. Севлиево за предпланински град, когато той е 
полски ; 3) Русе е поставен в тоя район и е откъснат от Рааград, Тутракан, Силистра 
и т.н.; 4) лозята около Плевен се дават до 5rJJ/0 от обработваемата земя, когато те са 
до 300/о; 5) Габрово е даден 1<ато най-важния промишлен център на цяла Северна 
България (стр. 290), когато е всеизвестно, че той отстъпва по общата промишлена про
дукция на Русе и Сталин ; 6) Елена се сравнява с Троян по овощни градини и се 
счита за център на овощно консервено производство (стр. 295). 

При Североизточния район са допуснати по-малко пропуски: 1) не е споменат 
жп. възел при Комунари (Мурна) ; 2) средната дълбочина на Сталинския (Варнен
ския) залив и езеро не е 20 м, а много по-малка (стр. 305); 3) не съществува пряка жп. 
линия от Румъния за Коларовград, 1<0ято да минава през Толбухин (стр. 308); 4) Сол
ното находище при Провадия не е югозападно от гр;;да (стр. 310), а повече южно. 

В характеристиката на Югоизточния район са направени следните по-значителни 
грешки: 1) че при общата характеристика не е посочен памукьт като отличителна култура 
за раnопа ; 2) че Стара Загора е свързана с Бургас, а е откъснав от Димитров
град ; 3) пропусната е жп. връзка Стара Загора - Димитровград - Хасково - Подкова ; 
4) характеристиката на Поморие е много бегла, напр. нищо не се говори за лозарството, 
рибарството и т. п.; 5) Стара Загора трябва да се подчертае не е само • търговски и 
транспортен", по и важен промишлен център; 6) при хараI<тсристиката на Ямбол не 
се определя мястото му в икономиката на района, а в тоя на Южна България. 

Мариш,ю-Родолският или Юж11оцентралrн оайон (обхваща земите на днеш- -
пите окръзи Пловдивски и Хасковски) е ра3rледан нжратко, но праВJJ.ИВО. Пропуските 
са малко. Ето някои: 1) не е правилно да се разrд (::нсдат като слабо заселени .север
ната и южна погранична част на района"; 2) увеличt"н е броят на бълrаро-мохамеданите 
в Източните Родопи ; 3) неправилно се вижда развитието на градовете в Източните 
Родопи само във връзка с .интензивното селско стопанство" (стр. 337), но и в рудар
ството, напр. Кърджали и др. 

Софийският район в районите на Э. Б. Балев е един от най-малките по тери
тория, почти в размерите на днешния Софийски окръг, но без околиите Ботевград, 
Кюстендил и Станке Димитров, което е и основната грешка на автора при ,създаването 
и разглеждането" на тоя район. Освен това допуснати са и тези пропуски: 1) пътят 
от Централна Европа за Близкия Изток се надценява, а така също и 2) трудностите 
на релефа за дърводобив по северните ск.~онове на Рила ; 3) при разглеждането на 
София се повтаря част от прегледа на природните условия на района на стр. 358; 
4) даденият на Иречек цитат за Софин не е от преди избирането и за столица, понеже 
тя не е била тогава „център на 4 важни жп. линии в средата на България• (стр. 360-
361) · 5) София не f1О."1учава цимент по линията от Пловдив и Бургас, а от Темелкова; 
6) за вглъбяването към София на близките селища допринесъл не само транспортът, 
но и новите промишлени ядра ; 7) не е цитирана литературата, от която са взети дан
ните,!· ,броявани на стр. 381, 383 и 384; 8) не е показана книгата, от която е взет 
схем2ти 1шият план за Димитрова и др. 

Струмско-Местенският (Пирински) район е една несполучлива конструкция. Да 
се откъснат околиите на Кюстендил и Станке Димитров от София, конто имат 900/0 
от икономическите си връзки с нея, и да се .прибавят" (и.зраз мой) към Блаrоевград
ска, Санданска, Петричка, Разложка и Неврокопска околии, е повече от несполучливо. 
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В заключението си Э. Б. Балев показва още веднъж големите революционни 
' преобразувания в НР България, осъществени при голямата и всестранна помощ на 
· великия Съветски съюз . Освен това той подчертава и голямата заслуга на Г. Дими-
тров, за да тръгне България по пътя на социализма. · · 

Накрая трябва да отбележим, че работата страда от липсата на списък на пол
зуваната литература и от достатъчно хубави снимки, карти и диаграми. 

Въпреки посочените слабости и непълноти книгата на Э. Б. Балев е все още 
единственото и досега у нас сравнително пълно ръководство по икономическа гео

графия на НР България. От него се ползуват нашите учители, студенти, а дори пре
подава·телите във висшите училища. 

Нека пожелаем на др. Э. Б. Балев, когато той ще преработва своята работа, да 
посети НР България и обогатен с нови данни, със здравия си мироглед и свойствения 
му прекрасен език и стил да ни даде още по-ценно „икономгеографско описание" на 
НР България. · 

ГЕОГРАФСКИ КНИГОПИС ЗА БЪЛГАРИЯ 

(1942-1948 г.) 

Л. д и не в 

Иzнат Пенков 

Съкращения : АгрПробл - Аграрни проблеми ; АгрМ - Агрономическа мисъл ; 
АрхБЗД-Архив на Българското земеделско д-во; АрхССПр-Архив за стопански и со
ццални проучвания; БалкПр-Балкански преглед; Бр-Бразда ; БТют-Български тютюн ; 
БТ-Български турист; ВТ-Външна търговия; ГеогрПр-Географски преглед; ГодАрхМ
Годишник на Археологическия музей; ГодВТУ-Варна-Годишник на Висшето търговско 
у-ще-Варна; ГодДирПрБ-Годишник на Дирекцията за природни богатства ; ГодМГПр
Годишник на Дирекцията (Отдела) за минни и геоложки проучвания; ГСУ-Годишник на 
Софийския университет; ГПр----,Горски преглед; ГорПр-Горска промишленост; ГСтоп-Гор
с1ю стопащ:тво; Гр-Градинарство; Економ-Економист; Ек!lр-Економически прегщ~д;Елек
тростоп-Електростопанство; }Кивотн-}Кивотновъдство; Земл-Земледе1ше; ЗемлПракт
Земледелска практика; ЗСтопВ-Земеделско-стопански въпроси; ЗТр-Земя и труд; ИзвБГ Д 
-Известия на Българс!(ото географско д-во; ИзвКам!iК-Известия на камарата на народна
та култура; ИзвМСВ- Известия на метеорологичната служба във войската; ИкПробл
Икономически проблеми ; И-я - Индустрия ; Ист!lр-Исторически преглед ; Коопдв.:_ 
Кооперативно движение ; КоопЗем - Кооперативно земеделие : Кооп!lод - Коопера
тивен подем ; Kllp - Консервна промишленост ; КрСтоп - Кредит и стопанство ; 
ЛР-Лов и риболов; ЛПр-Лозарски преглед; МорД-Морско дело; НАрх-Народ
ностопански архив; Н!lросв-Народна просвета; НСтоп-Народно стопанство; НовоВр
Ново време; НТ-Наука и техника; ОГБ-Основи за геологията на България; ПлСтоп
Планово стопанство; Просв-Просвета ; ПЦС-Производство, цени, снабдяване ; РПр
Рибарски преглед ; СбБАН - Сборник на Българската академия на науките; СпБАН
Списание на Българската академия на науките ; СпБГ Д - Списание на Българското 
геологическо · д-во ; СпБИД - Списание на Българското икономическо д-во ; СпБИА -
Списание на съюза на българските инженери и архитекти ; СпБДЖП - Списание на 
Българските държавни железници и пристанища ; СпДЗИЗХ-Списание на Дирекцията 
за закупване и износ на зърнени храни ; СпЗК-Списание на Земеделските ю1мари ; 
СпСНКоопБ-Списание на Съюза на народните кооперативни банки; СпСПБ-Списание 
на Съюза на популярните банки; СтВ-Стопански вести; СтопФр-Стопански фронт; 
Съвр-Съвременник; ТСтоп-Техника и стопанство; ТПр-Тютюнев_преrлед; ТСт-Тютюн 
и стопанство; ТрЦМИ-Трудове на Цеюралния метеорологичен институт; ТрЧБСт
Варна-Трудове на Черноморската биологична станция - Варна; УчПр-Училищен пре~ 
глед ; ХИ - Химия и индустрия. 

1942 r. 

А г ъ н ски, Н. Вътрешно преселване. СпЗК, год. 1, юf. 3, стр. 17-23. 
Ангел о в, Б. Допълнения към статията „Очерки по хидрологията на басейна 

на р. Марица". ИзвБГД, кн. IX (1941), стр. 233-237. 



Критика и биб11иоrрафия 289 

А н r е л о в, Г. И в. Българската индустрия и нейната роля. Пловдив, 24 стр., 8°. 
Антон о в, Х р. Геоll'оrия на високия Централен Балкан между Русалийския и 

Химитлийския проход и Предбалкана в горното течение на р. Росица. СпБГД, rод. XIII 
(1942), кн. 3, стр. 137-197, 2 ек., 8 проф. 

Ат а на с о в, Ат. Д. Индустриалната политика на България през последните 
години. СпБИД, rод. XLI, кн. 5, стр. 288-303. 

А я но в, Г. П. Народностен лик на Западна Тра~шя. Исторически и етнографски 
проучвания с карта на българските селища, Бургас, 119 стр., 1 к.-Библ."Родна Тракия• № 1. 

Б а й л о в, Д. Някои моменти, определящи днешното състояние на нашето тютю
нопроизводство. ArpM, rод. III, кн. 7-10, стр. 104-106. 

Б а й л о в, Д. Производство на тютюн "Виржиния" в България. ТПр, rод. XI, 
кн. 1, стр. 5-11. 

Байлов, Д. Тютюнът .Виржиния" - производството му в България. ТСт, 
rод. I, кн. 8-9, стр. 321-328. 

. Б а к а л о в, Д. Т. Принос към изучаване на затоплянията на времето у нас -
неадекватни затопляния. ИзвМСВ, кн. 3, стр. 110-135, 7 ч. 

Бакалов, Д. Т. По въпроса за фьона в Софийско. ИзвБГД, кн. IX (1941), 
стр. 70-99, 8 обр., 1 прил. 

. Бакалов, П. Геология на Котленската околност. СпБГД, rод. XIII (1942), кн. 2, 
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Д е л и р а д е в, П. Българска географска христоматия. Помагало за ученици и 
за самообразование. София, стр. 382, во. 
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(1943-1944), ки. 3, стр. 267-399, 1 к. 
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ТрЦМИ, том II, стр. 25-76, 12 табл. · 

Ки та но в, Б. Принос към изучаване флората на Североизточните Родопи в Бъл
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панство. СпБИА, год. XLIII, бр. 10, стр. 82-88. 
С т ат елов, Н. Влиянието на износната ни търговия върху структурата на 

националното стопанство. СпБИД, год. XLII, кн. 4, стр. 214-227. 
С т а т е л о в, Н. Развитие на износа на някои по-важни продукти от растителен 
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Ар на у д о в, Б. Кариерните варовици от Веслеца. ГСУ, Физ.-мат. ф-т, том XL 
(1943-1944), кн. 3, стр. 1-17, 1 к. 
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