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Abstract. Geology is a natural science, whose importance increased with the increase in raw material needs of humanity. In the second 
half of 20-th century industrialization led to a number of ecological problems and geological exploration began to associate with the min-
ing activity effects. Recently launched in geology is a new area of knowledge that deals with the conservation of the geological heritage, 
according to the principles of sustainable development and the World Heritage Convention. The UNESCO initiatives GEOSITES and 
GEOPARKS provided real opportunities for development of geoconservation, and geodiversity was recognized by the IUCN (Resolution 
4 040) as an integral part of the Global Natural Heritage. Bulgaria is a natural geological museum with wonderful rock outcrops of different 
compositions and ages, from Archean to Quaternary. It has actively involved into the ProGEO initiatives and created national Register and 
Cadastre of the geological phenomena. The mission of the Bulgarian geoconservation is focused on protection and promotion of Bulgarian 
geological heritage to stimulate socio-economic activity and sustainable development of the regions through geotourism. The success of 
this mission goes through popularization of the geosites from the Register and Cadastre, expanding the national geosite list, development 
of National Geopark Network and development of visitor centers with museum collections of rocks, minerals and fossils, and visual aids 
for geology and mining activities in the regions. This strategy could be realized only through immediate recognition of geoparks by the 
Bulgarian legislation and their inclusion into the priorities of the National operational programs of regional development.
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Резюме. Геологията е природна наука, чието значение нараства с увеличаването на суровинните потребности на човечеството. 
През втората половина на 20-ти век индустриализацията доведе до редица екологични проблеми и геоложките проучвания 
започнаха да се идентифицират с последствията от миннодобивните дейности. Напоследък в геологията се лансира една нова 
област на познанието, която се занимава с опазването на геоложкото наследство, съгласно принципите на устойчивото развитие 
и Конвенцията за световното наследство. Инициативите на ЮНЕСКО GEOSITES и GEOPARKS осигуриха реални възможности 
за развитието на геоконсервацията, а георазнообразието бе признато от Международния съюз за защита на природата (IUCN, 
Резолюция 4 040) за неразделна част от световното природно наследство. България е естествен геоложки музей с разкрития 
на различни по състав и възраст скали, от Архая до Кватернера. Тя се включи активно в инициативите на ProGEO и създаде 
национален Регистър и кадастър на геоложките феномени. Мисията на българската геоконсервация се състои в опазването и 
популяризирането на геоложкото наследство за стимулиране на социално-икономическата активност и устойчиво развитие 
на регионите чрез геотуризъм. Успехът на тази мисия минава през популяризирането на геотопите от Регистъра и кадастъра, 
разширяване на националния списък от геотопи, разработване на Национална мрежа от геопаркове и посетителски центрове с 
музейни сбирки от скали, минерали и фосили, и визуални помощни средства за геологията и минното дело в регионите. Тази 
стратегия може да се реализира само чрез незабавно признаване на геопарковете от българското законодателство и включването 
им в приоритетите на Националните оперативни програми за регионално развитие.

Ключови думи: геоконсервация, геоложко наследство, геопаркове, геотуризъм.

Въведение

Геологията е сравнително млада наука, която се 
занимава с изучаването на скалите и процесите в 
земната кора. След публикуването на капиталния 
труд на Чарлз Лайъл Principles of Geology (Lyell, 
1830–1833) тя заема своето достойно място сред 
останалите науки и бързо се превръща в модерна 
и перспективна област на познанието. Нейното 
влияние се засилва с нарастването на суровинните 

нужди на зараждащото се индустриално общество. 
Приложението ѝ в търсенето на природни ресурси 
я прави популярна и привлекателна, а мащабните 
геоложки проучвания се превръщат в синоним на 
икономически просперитет. С течение на време-
то обаче, хората усещат и негативната страна на 
технологичния прогрес. През втората половина на 
20-ти век замърсяването на околната среда взема 
застрашителни размери, а проучването и добивът 
на полезни изкопаеми започват да се идентифици-
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рат с негативните промени в природния ландшафт. 
През 1972 г. Стокхолмската конференция на ООН 
за околната среда (UN Conference on the Human 
Environment, 1972) формулира принципите на ус-
тойчивото развитие в рамките на 109 препоръки за 
действия против замърсяването на околната среда. 
В отговор на тези усилия в геологията се зараж-
да едно алтернативно направление – геоконсер-
вацията, което се занимава с изучаването и опаз-
ването на геоложкото разнообразие на планетата. 
Първият международен симпозиум по опазване 
на геоложкото наследство в Дине, Франция, при-
ема „Декларация за правата на паметта на Земята“ 
(Digne Declaration, 1991), в която „спешно се иска 
от всички национални и международни власти да 
опазват това наследство чрез всички необходи-
ми правни, финансови и организационни мерки”. 
Ключовите думи в тази област са геология и окол-
на среда. Тя е насочена към съхранението на мине-
рали, скали и фосили в музейни колекции, и при-
родни забележителности с естетическа и научна 
стойност в естествени условия. Геоконсервацията 
разглежда геологията не като ключ към изземване-
то на природните ресурси за нуждите на човечест-
вото, а като наука, спомагаща за естетическото 
възприемане на неживата природа. При геокон-
сервацията утилитарната стойност на геоложките 
обекти се заменя с екологична. Тя има за цел да 
промени потребителското отношение на човечест-
вото към геоложките дадености на планетата и да 
го убеди в тяхната естетическа и научна стойност, 
заради които те трябва да бъдат запазени за бъде-
щите поколения.

Философски и икономически основи  
на геоконсервацията

Стойността на геоложкото наследство на пла-
нетата има различни аспекти. Непосредствената 
стойност на минералните суровини се изразява в 
тяхната полза за промишлените и битови нужди на 
хората. За разлика от нея истинската стойност на 
нещата е доста абстрактно понятие, което трудно 
се поддава на определение. Тълкуването на това 
понятие води до безсмислен философски спор, в 
който се стига до въпроса „Защо съществуват не-
щата?“. Това е въпрос, на който не може да се даде 
смислен отговор, освен – „защото са създадени“. 
Никой обаче не може да каже защо са създадени. 
Единственото сигурно нещо е, че те не съществу-
ват заради човека. 

Още от времето на Сократ и Платон съществу-
ват различни концепции за стойността на нещата. 
Концепцията за антропоцентричната или утили-
тарна стойност на нещата се състои в непосред-
ствената полза от тях за съществуването на човека. 
Често утилитарната стойност в геологията се въз-
приема като един доста ограничен, частен смисъл 

на антропоцентричната стойност, тъй като се отна-
ся до конкретната полза от природните суровини 
за развитието на човешката цивилизация. Човекът 
е в правото си да ги ползва като обитател на плане-
тата, доколкото те са необходими за неговото съ-
ществуване (Sharples, 2002). От тази гледна точка 
нещата, които му служат имат стойност за него и 
само за него. Не може да има стойност нещо, което 
не служи никому. Ако човешкият вид стане изли-
шен в екологичното равновесие на природата, тя 
ще го елиминира, така както е елиминирала много 
организмови групи в геоложкото минало на плане-
тата. Но докато той съществува, ще има стойност-
ни за него неща. 

Концепцията за истинската или вътрешно-
присъща (intrinsic) стойност, предполага че даден 
обект може да бъде стойностен по-скоро благода-
рение на самото си съществуване, отколкото на 
това, че служи за нещо на хората (Sharples, 2002). 
Тази концепция отрича антропоцентричния въз-
глед и съдържа в себе си схващането, че нещата 
не се нуждаят от човешка преценка за да доказват 
правото си на съществуване. Стойността на даден 
геоложки феномен се състои в това, че той е добър 
пример от своя тип, без значение дали хората са го 
оценили или дори изобщо са го виждали.

Независимо дали се интересуват от геология, 
хората възприемат геоложките феномени като 
стойностни неща, защото им въздействат естети-
чески. Нещо повече, в много случаи те са свър-
зани с бита, културата и историята на народите. 
Понякога геоложките феномени определят дори 
традициите и поведението на хората. Затова гео-
ложкото наследство се възприема като природна 
даденост, която въздейства върху бита, традици-
ите и взаимоотношенията на хората и трябва да 
се запази за бъдещите поколения. Историята на 
човечеството показва, че завоевателите налагат 
своята култура, започвайки с унищожаването на 
носителите на старата култура – храмове, книги, 
духовни и религиозни символи, архитектура и т.н. 
Последният пример в това отношение са взриве-
ните от талибаните през 2001 г. статуи на Буда в 
Хиндокуш, изсечени от будистки монаси между 
II и V век и включени от ЮНЕСКО в списъка на 
Световното културно наследство. Нито една циви-
лизация, обаче, не посяга на природните забележи-
телности. Напротив, те се възприемат като нещо 
непреходно и емблематично за даден регион и но-
вите общества се стремят да ги интегрират в своя 
бит, култура и икономика. Характерен пример у 
нас е Мадарският конник, издълбан в скалния ве-
нец на Мадарското плато през 710 г. по време на 
управлението на хан Тервел (Tабл. I, 1).

Съвременните икономически измерения на ге-
оконсервацията са пряко свързани с използването 
на природните забележителности за осигуряване 
на устойчиво развитие на регионите чрез разви-
ване на геотуризъм и съпътстващите го дейности. 
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След Стокхолмската конференция през 1972 г., 
устойчивото развитие е дефинирано от Комисията 
Brundtland като „задоволяване потребностите на  
настоящето, без да се излага на риск възмож-
ността на бъдещите поколения да посрещат сво-
ите собствени нужди“ (UN Resolution 42/187, 
1987; UN World Commission on Environment and 
Development, 1987). Това означава, че нашето по-
коление трябва да живее в рамките на регенера-
тивните възможности на биосферата и да завещае 
на бъдещите поколения една по-красива и уютна 
планета. Опазването на геоложкото наследство е 
нова философия, която напълно се вмества в рам-
ките на тези важни за човечеството приоритети. 

Същност и международен статут  
на геоконсервацията

Геологията и околната среда имат съществено вли-
яние върху обществото, цивилизацията и култур-
ното разнообразие на нашата планета (Guidelines 
and Criteria for National Geoparks, 2007). В тази 
връзка геоконсервацията има значителна социална 
и икономическа роля в съвременното общество. Тя 
се занимава с изучаването и опазването на геолож-
кото разнообразие, което включва целия комплекс 
от геоложки, геоморфоложки и почвени признаци 
под формата на геоложко наследство. В по-тесен 
смисъл обаче, предмет на геоконсервацията са 
само по-забележителните геоложки феномени, а 
не обичайните и широко разпространени в приро-
дата формации, процеси и явления. Този смисъл 
на термина дава възможност за сравнение между 
отделни геоложки феномени в естествените систе-
ми, както и на самите естествени системи помежду 
им, според това, дали притежават високо георазно-
образие или не.

Фундаменталният принцип на геоконсерваци-
ята се състои в осъзнаването на необходимостта 
от разумна експлоатация на природните ресурси, 
чието използване не трябва да става по начин, 
по който естественото разнообразие от геоложки 
признаци да се редуцира чрез унищожаване на 
цели материални класове. В унисон с концепцията 
за устойчивото развитие, основната цел на геокон-
сервацията е опазването на геоложкото наследство 
за бъдещите поколения и включването на хората 
в опазването на георазнообразието. Съгласно Gray 
(2004) георазнообразието представлява природна 
гама (разнообразие) от геоложки (скали, минерали, 
фосили), геоморфоложки (земни форми, физични 
процеси) и почвени признаци. То включва техните 
асоциации, взаимовръзки, свойства, интерпрета-
ции и системи.

Геоложкото наследство включва всички тези 
примери или елементи на естественото георазно-
образие, които имат значителна стойност за хората, 
без да са обект на изземване и без това да намалява 

тяхната истинска и екологична стойност (Sharples, 
1993). Почти пълен синоним на този термин са 
термините „геоложко наследство“, „геоложки мо-
нументи” и „изразителни геоложки черти“.

В част I член 2 на Конвенцията за Световното 
наследство на ЮНЕСКО (UNESCO World Heritage 
Convention, 1972) природното наследство е форму-
лирано като: „природни дадености, представлява-
щи биологични образувания или групи от такива 
образувания, които са с изключителна глобална 
стойност от естетическа и научна гледна точка; 
геоложки или физикогеографски образувания и 
прецизно очертани площи, включващи местооби-
тания на застрашени видове животни и растения с 
изключителна глобална стойност от гледна точка 
на науката и консервацията; природни обекти или 
прецизно очертани площи с изключителна глобал-
на стойност от гледна точка на науката, консерва-
цията и природна красота“. 

Съгласно Конвенцията геоложкото наследство 
е част от Световното природно наследство. Така 
биоразнообразието и георазнообразието би тряб-
вало да са с еднаква важност при инициативите за 
опазване на природното наследство на планетата. 
Всъщност дейностите по опазването на природно-
то наследство сега са фокусирани изключително 
върху биоразнообразието. Понастоящем много 
животински и растителни групи са накрая на свое-
то съществуване и попадат в категорията „редки и 
застрашени видове”. За тях се изразходват огром-
ни средства и усилия, докато геоложките феноме-
ни се възприемат само като атрактивен статичен 
ландшафтен фон, който не се нуждае от специална 
защита. Въпреки това не е ясно доколко ефективна 
е човешката защита на застрашените видове в при-
родата и колко време може да се помага на един 
осъден от естествения подбор вид. 

Очевидно в определени случаи се постигат из-
вестни успехи. Типичен пример за това е живият 
фосил – дървото Ginkgo biloba, което дълго вре-
ме се е считало за изчезнало в дивата природа. 
Диворастящи дървета са установени само в някои 
райони на Китай, но предвид хилядолетната исто-
рия на тази страна, статутът им на диворастящи е 
дискусионен. Предполага се, че тези растения са 
култивирани в градините на древните китайски 
императори и благодарение на дългия си жизнен 
цикъл (2–3000 г.) са запазени до наши дни. Сега 
гинковите дървета са разселени от хората и се рад-
ват на парково присъствие в много населени места 
по света, включително и в редица български гра-
дове (Табл. I, 2).

В много случаи обаче опазването на застраше-
ните видове не е по силите на човека. Такъв е слу-
чаят с друг жив фосил – рибата Latimeria, считана за 
изчезнала още в края на Кредата и намерена в дъл-
бините на Индийския океан през 1938 г. Въпреки 
изключителната ѝ стойност за еволюцията на жи-
вота върху Земята, за нея не могат да бъдат поло-
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PLATE I ТАБЛИЦА I

1 2

3 4

5 6



103

жени никакви грижи, тъй като живее на голяма 
дълбочина и в изкуствена среда умира за часове.

Този пример показва, че защитата на биораз-
нообразието е избирателна. Тя не може да обхва-
не цялото разнообразие от изчезващи видове, тъй 
като неизвестните застрашени видове са в пъти по-
вече от известните на науката. Всъщност изчезва-
нето на видове, родове и дори цели класове е нещо 
съвсем нормално в дългата геоложка история на 
Земята. Затова геолозите и в частност палеонтоло-
зите, приемат този необратим процес като напълно 
естествен и закономерен. Въпреки това усилията за 
опазване на биоразнообразието са официализирани 
в международен мащаб и не подлежат на коментар. 
Въпросът е доколко правилно е разделянето на 
био консервацията и геоконсервацията. Повечето 
биолози отдавна осъзнават, че това са двете стра-
ни на един и същ процес и биоразно образието е 
неразделна част от георазнообразието.

Усилията за установяване на интегриран подход 
при опазването на околната среда, са в начален ста-
дий в световен мащаб. В резултат на Декларацията 
от Дине (Digne Declaration, 1991) през 90-те години 
са направени първите стъпки в интегрирането на 
био- и георазнообразието от Международния съюз 
по геоложки науки, чрез съвместните програми с 
ЮНЕСКО – GEOSITES (Anon, 1995) и GEOPARKS 
(Patzak, Eder, 1998), за създаване на световна мрежа 
от обекти със специални гео ложки черти (UNESCO 

Geoparks Programme, 1999). Вследствие на тези 
инициативи през 2000 г. е създадена Европейската 
мрежа от геопаркове (ЕМГ). На 161-та сесия на 
Изпълнителния борд на ЮНЕСКО през 2001 г. 
обаче, делегатите решават вместо тази програма, 
да се подкрепят “ad hoc” инициативите в отдел-
ните страни. Така на Първата международна кон-
ференция по геопарковете в Пекин през 2004 г. се 
създава Световната мрежа от национални геопар-
кове (СМГ). Същата година на 883-то си заседа-
ние Комитетът на министрите на Съвета на Европа 
приема препоръка Rec (2004)3 за опазването на 
гео ложкото наследство и области от специален гео-
ложки интерес в Европа, в която се дава срок от 5 
години на страните-членки да докладват за ней-
ното приложение. През 2008 г. геоконсервацията 
официално става предмет на Генералната асамблея 
на Международния съюз за защита на природата 
(МСЗП), който за пръв път в 60 годишната си ис-
тория на петия Световен конгрес по консервация в 
Барселона (Табл. I, 3) я включва в дневния си ред и 
приема Резолюция 4 040 „Консервация на геораз-
нообразието и геоложкото наследство“ (Resolution 
4 040, 2008). 

В качеството си на най-старата и най-голяма 
световна организация за опазване на околната 
среда, МСЗП подкрепя научните изследвания и 
усилиятата на правителствени и неправителстве-
ни организации, агенции на ООН, бизнес и мест-

→

ТАБЛИЦА I

1. Монументалният скален релеф „Мадарски конник“, включен в листата на Световното наследство на ЮНЕСКО, е из-
дълбан през 710 г. във вертикалния скален венец на Мадарската свита при с. Мадара, Шуменска област, по време на 
управлението на Хан Тервел.

2. Живият фосил Ginkgo biloba се радва на внимание в градските паркове по целия свят, включително и в много български 
градове (изглед от центъра на гр. Кюстендил).

3. През 2008 г. Генералната асамблея на Международния съюз за защита на природата (IUCN) в Барселона прие Резолюция 
4-040 „Опазване на георазнообразието и геоложкото наследство“.

4. Акварел на първият (1938) защитен български геотоп „Ритлите“ при с. Лютиброд, нарисуван от Феликс Каниц през 
1873 г.

5. Участниците в срещата на ProGEO в Белоградчик през 1998 г. 
6. Белоградчишките скали са най-популярният български геотоп, получил европейско признание още през 19-ти век. 

TABLE I

1. The monumental rock relief “Madara Horseman” included in the UNESCO World Heritage List, is carved in 710 AD on the 
vertical rock arc of the Madara Formation near Madara village, Shumen district, during the rule of Khan Tervel.

2. The living fossil Ginkgo biloba drows attention in the city parks all over the world, including many Bulgarian cities (view of the 
city of Kyustendil).

3. During 2008 the General assembly of the International Union for the Conservation of Nature in Barcelona adopted Resolution 
4-040 “Conservation of Geodiversity and geological heritage”.

4. Aquarelle of the first (1938) protected Bulgarian geotope “The Racks” near Lyutibrod village, drawn by Felix Kanitz in 1873. 
5. Participants in the ProGEO meeting in Belogradchik in 1998.
6. Belogradchik rocks are the most famous Bulgarian geosite, recognized in Europe during 19-th century. 
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ни общества да развиват и прилагат политики, 
законодателства и най-добри практики в опазва-
нето на околната среда. Резолюция 4 040 влиза в 
дневния ред на МСЗП благодарение на инициати-
вата на Комисията по геоложкото наследство на 
Геоложкото дружество на Испания. Дългосрочните 
цели на тази резолюция са интегриране на абиотич-
ния компонент на природата в консервационните 
планове и стратегии в световен мащаб, като нераз-
делна част от природното разнообразие на равни 
начала с биотичния компонент. Това означава, че 
геоконсервацията скоро ще стане интегрална част 
от бъдещото развитие на геопарковете и другите 
категории защитени площи като природни и нацио-
нални паркове, които ще разширят приоритетите 
си в посока към опазване на георазнообразието.

Местата с висока естетическа стойност или спе-
циален научен интерес, означавани от 90-те годи-
ни насам като геотопи или геосайтове, могат да са 
самостоятелно защитени територии или да бъдат 
обединени в геопаркове. Геотопите с естетическа 
стойност са съчетание от впечатляващи скални 
образувания и красив природен ландшафт, докато 
тези с научна стойност са изтъкнати примери на 
неживата природа, представящи ключови стадии 
от геоложката история на Земята. Независимо от 
новата терминология, някои от тях са със статут на 
защитени местности още от първата половина на 
20-ти век. У нас пример за такъв геотоп са Ритлите, 
фигуриращ под № 2 в Държавния регистър на при-
родните забележителности още от 1938 г.

Геопарковете са сравнително нова категория 
защитени площи, които все още не са разработе-
ни в България. Програмата Геопаркове е насочена 
към развиване на площи, където геоложките фено-
мени имат значителна стойност и геоложкото на-
следство се защитава и развива съгласно изисква-
нията за опазването на околната среда. Съгласно 
Указанията и критериите за Националните геопар-
кове (Guidelines and Criteria for National Geoparks, 
2007), геопаркът е национално защитена терито-
рия съдържаща множество обекти на геоложкото 
наследство с особена важност, рядкост и естетиче-
ска стойност. Те са част от една обща концепция 
за защита, образование и устойчиво развитие и по 
всеобщо мнение са икономически най-перспек-
тивната категория сред защитените местности, 
тъй като са директно обвързани с икономиката на 
регионите чрез развиване на геотуризъм.

Приоритети на българската 
геоконсервация

България представлява един естествен геоложки 
музей. На нейната територия се разкриват скали, 
образувани през различни стадии от геоложката 
история на Земята – от Докамбрия до Кватернера. 
Сложният геоложки строеж и контрастният релеф 

предопределят образуването на необикновени 
гео   ложки феномени с естетическа, научна и об-
разователна стойност. Много от тях предлагат 
неповторима естетическа наслада и привличат 
непре станен туристически поток, докато други са 
запечатали важни стадии на геоложката история и 
представляват уникални геотопи с висок научно-
изследователски потенциал. 

Документирани оценки за нашето георазно-
образие съществуват още от първата половина 
на 19-ти век. През 1841 г. Белоградчишките ска-
ли получават първата си обективна и независи-
ма европейска оценка от френския общественик 
Жером Адолф Бланки (Blanqui, 1843), който въз-
кликва: „Тесните планински клисури на Олиул 
в Прованс, проходът на Панкорбо в Испания, 
Алпите, Пиренеите, най-дивите планини на Тирол и 
Швейцария не притежават нищо, което може да 
се сравни с това!“ По-късно през 1873 г. унгарски-
ят етнограф и пътешественик Феликс Каниц съз-
дава серия от неповторими акварели, запечатали 
редица геоложки забележителности: Белоград-
чишките скали, Вратцата, Ритлите (Табл. I, 4), 
Черепишките скали и др. 

Макар да е оценено като глобално значимо още 
през 19-ти век, нашето георазнообразие все още 
е скрито за света. През 90-те години геоложката 
ни общественост откликна на инициативите на 
Европейската асоциация за опазване на геолож-
кото наследство ProGEO и бе домакин на някои 
международни прояви, а д-р Тодор Тодоров дори 
бе неин президент. Основен принос за популяри-
зирането на геоложките феномени на България 
в периода до 1989 г. имат работите на З. Илиев, 
който на страниците на сп. „Природа и знание“ и 
сп. „Рудничар“ описва над 50 геотопа в различни 
краища на България. Обобщени данни за пробле-
мите на геоложкото наследство на България се съ-
държат в работите на Т. Тодоров (Тодоров, 1976, 
1981, 1990) и З. Илиев (Iliev, Djourova, 1995). През 
1996 г. България бе домакин на регионалната сре-
ща на страните членки на ProGEO от ЮИ Европа, 
резултатите от която са публикувани в два поред-
ни броя на т. 26 на Geologica Balcanica (кн. 1 и 2, 
1996), сред които са работите на Iliev et al. (1996), 
Zagorchev (1996a, b), Zagorchev, Tzankov (1996), 
Zagorchev et al. (1996). През 1998 г. в Белоградчик 
се провежда срещата на ProGEO (Табл. I, 5), резул-
татите от която са публикувани в т. 28 на Geologica 
Balcanica (кн. 3 и 4, 1998). Между тях са обзорни-
те работи на Iliev et al. (1998), Nakov et al. (1998), 
Tchoumatchenko, Sapunov (1998), Tronkov (1998), 
Tzankov (1998). Благодарение на тези инициативи 
през 1999 г. МОСВ финансира проект за съставяне 
на Регистър и кадастър на геоложките феномени в 
България, в рамките на който бяха разработени на-
учни досиета на 188 геотопа и геопарк „Искърски 
пролом“. За целите на проекта бе разработена ори-
гинална научна методика за оценка на геоложките 
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феномени (Синьовски и др., 2002) и бе направено 
научно описание на най-представителните геото-
пи в страната. Геопарк „Искърски пролом“ дори бе 
представен на третата среща на ЕМГ в Егенбург 
(Jelev et al., 2002). За съжаление геопаркът остана 
идеен проект, защото тази категория защитена те-
ритория не съществува в българското законодател-
ство. През това време много европейски държави, 
в които тогава дори не се говореше за геопаркове, 
сега членуват в ЕМГ с по 2–3 геопарка. 

През 2009 г. България номинира своя най-по-
пулярен геоложки феномен – Белоградчишките 
скали за едно от Седемте нови природни чудеса 
на света (Табл. I, 6). Това бе една медийна кампа-
ния, проведена от Национален инициативен ко-
митет, представляван от кмета на гр. Белоградчик 
г-н Емил Цанков, която привлече вниманието на 
всички българи и мобилизира небивало висок вот 
– близо 7 000 000. Макар предварително да зна-
ехме, че няма как да бъде спечелена, кампанията 
изигра своята роля за града и региона – увеличи ня-
колко пъти туристическия поток към Белоградчик 
и съживи туристическия бизнес в града.

Ролята на българската геоконсервация не би 
трябвало да се ограничава само в борбата за опаз-
ване и популяризиране на геоложките феноме-
ни. Тя има много по-висша мисия – да влияе на 
общественото мнение при вземането на важни 
държавни решения, засягащи развитието ни като 
самостоятелна държава и като част от обединена 
Европа.

Един от основните приоритети на малката 
общност, занимаваща се с геоложкото наследство 
на България, е насочването на българската ико-
номика към използването на тези 188 геотопа за 
развиване на туристически атракции в малките и 
средни населени места и създаване на временна 
и постоянна заетост сред местното население. 
Нищо не може да раздвижи икономиката така, 
както създаването и популяризирането на нови 
туристически дестинации, свързани с природните 
забележителности. За тази цел трябва да се пре-
дизвика разговор на най-високо държавно равни-
ще за създаване на автономна геоложка служба, 
която да получи правомощия да взема решения 
по всички въпроси на българската геология, 
включително и българската геоконсервация. 

По време на кампанията за Седемте нови при-
родни чудеса на света се състоя и кампания за 
българските символи. Номинирани бяха най-раз-
нообразни предложения, като кисело мляко, гроз-
дова ракия, смилянски боб и какво ли не, от които 
можеше да се приготви едно наистина качествено 
национално меню, но не и символ на България. 
Избирането на Мадарския конник показа, че бъл-
гарските граждани все пак разсъждават трезво и 
недоразуменията с неадекватните предложения 
донякъде бяха позагладени. България обаче си има 
символ и това са Белоградчишките скали. Той съ-

ществува на това място повече от 30 млн. г. и ще 
съществува дори и когато България няма да я има. 
Заради чистотата на българската символика, гео-
ложката общност е призвана да поеме отговорност 
за включването на българското общество в опазва-
нето геоложкото наследство на страната и популя-
ризирането на нейното георазнообразие.

За съжаление нашето общество трудно разпоз-
нава тези приоритети и не забелязва богатство-
то, дарено на страната ни от самата природа. Ето 
защо българските геолози трябва да канализират 
общественото мнение и да помагат на хората да 
разчитат правилно природните символи, защото 
нищо не оказва по-силно въздействие върху по-
сетителите на дадена страна от нейните природни 
забележителности. 

Настоящото състояние на българската геокон-
сервация може да се характеризира като завършек 
на един много ползотворен период, през който се 
случиха поне три важни неща: 1) разработването 
на Регистъра и кадастъра на геоложките фено-
мени и публикуването им на сайта на МОСВ на 
български, руски и английски език, както и в сп. 
„Геология и минерални ресурси“, 2) медийната 
кампания по номинирането на Белоградчишките 
скали за едно от Седемте нови природни чудеса 
на света и 3) създаването на сайт с база данни за 
най-известните геоложки феномени, сред които 
и 10 нови. Всичко това е много положително, но 
крайно недостатъчно за извеждането на българ-
ското георазнообразие на европейско и световно 
ниво. Оттук нататък нещата могат да се развият 
в правилна насока – да се осъществи дългоочак-
ваният пробив в Световната мрежа от геопаркове 
или да се получи дълъг застой, през който всичко 
да бъде забравено. Всъщност този процес вече е 
започнал и може да бъде преустановен само чрез 
легализирането на категорията „Геопарк“ като нов 
вид защитена територия в България.

Подаването на първата апликационна форма 
на български Геопарк в ЕМГ, която действа като 
съставна организация на СМГ на територията на 
Европа, ще стартира така желания процес на ле-
гитимиране на българското геоложко наслед-
ство пред света. Според Указания и критерии за 
Националните геопаркове (Guidelines and Criteria 
for National Geoparks, 2007), една държава може 
да депозира едновременно две предложения. Три 
предложения се допускат за държави, които пред-
лагат свои геопаркове за пръв път. 

За да се случи подобно нещо в Закона за защи-
тените територии трябва да бъде включена и кате-
горията „Геопарк“, която след това да бъде припо-
зната от някоя държавна институция – агенция или 
министерство. Всичко това трябва да бъде съобра-
зено и с изискването апликационната форма да 
бъде надлежно подписана от управителното тяло 
на Геопарка и правителствения орган, който отго-
варя за разработването му, както и да бъде одобрен 
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от Националната комисия за ЮНЕСКО в съответ-
ната държава-членка (Guidelines and Criteria for 
National Geoparks, 2007). Това означава, че преди 
да се подаде апликационната форма, трябва да има 
назначено управително тяло на Геопарка с план за 
управление и всички правомощия за осъществява-
не на парковата дейност. 

Доколкото Белоградчишките скали са най-из-
вестната природна забележителност в България, 
логично е те да бъдат предложени приоритетно. 
Впечатляващият скален ансамбъл е уникална ком-
бинация между величествени скални монументи и 
красив планински ландшафт, популяризирани чрез 
медийната кампания за Седемте нови природни 
чудеса на света и редица публикации, последна-
та от кои то е в престижното издание на ProGEO 
Geoheritage (Tronkov, Sinnyovsky, 2012). В про-
цес на подготовка по проект ДДВУ 02-72 на Фонд 
„Научни изследвания“ е и разширението на площта, 
чиято цел е да бъдат обхванати всички природни, 
културни и исторически забележителности на райо-
на около Белоградчишките скали, част от които вече 
са популяризирани в рамките на различни еколо-
гични проекти (Sinnyovsky, 2011; Синьовски, 2011; 
Синьовски и др., 2010, 2011). Сред тях са едни от най-
импозантните скални групи от Белоградчишките 
скали, като например „Сбеговете“ (Табл. II, 1), кои-
то до 1989 г. са попадали в граничната зона и са ос-
танали неизвестни за туристите.

От успешната подготовка на апликационната 
форма на Белоградчишките скали за кандидат-

стване в ЕМГ зависи съдбата на всички останали 
национални територии с потенциал за категорията 
„Геопарк на ЮНЕСКО“, каквито са разработеният 
вече Искърски пролом (Табл. II, 2), Побитите ка-
мъни (Табл. II, 3), Мелнишките пирамиди (Табл. 
II, 4) и др., сред които и много нови – като „Асаро“ 
(Табл. II, 5) и Коматинските скали (Табл. II, 6). 

Категорията „Геопарк“ е една от защитените те-
ритории с възможно най-либерален режим на дос-
тъп. В препоръките на Съвета на Европа за опазва-
не на геоложкото наследство Rec (2004) 3 се казва, 
че Европейският геопарк трябва да включва дос-
татъчна площ за истинско териториално-икономи-
ческо развитие главно чрез геотуризъм. Съгласно 
Guidelines and Criteria for National Geoparks (2007) 
местните хора стоят във фокуса на успешното из-
граждане и подръжка на Геопарка, а геотуризмът е 
икономически успешно ориентиран и бързо разви-
ващ се отрасъл, нов туристически бизнес-сектор, 
който се гради върху основата на широко интер-
дисциплинарно сътрудничество. Легализирането 
на тази форма у нас и утвърждаването на поне 
две–три територии за „Геопарк на ЮНЕСКО“ ще 
допринесе за глобалното популяризиране на наше-
то геоложко наследство. Навлизането му в нашата 
икономика е повече от необходимо, но то не може 
да се стане без подкрепата на държавните институ-
ции, тъй като опазването на георазнообразието си 
остава приоритет на всяка отделна държава.

За съжаление, поради липсата на Национална 
геоложка служба, геоложката общност е напълно 

→
ТАБЛИЦА II

1. „Сбеговете“ – неизвестната част на Белоградчишките скали, сравнимa единствено с изгледа от римската крепост 
Калето.

2. Искърският пролом представя почти пълен геоложки летопис на фанерозойската история на Земята в рамките на 100 
km от столицата на България.

3. „Побитите камъни“ са уникален геоложки феномен с висока научна стойност, който няма пълен аналог в света.
4. Мелнишките пирамиди привличат целогодишен туристически поток към най-малкия град в България – Мелник, извес-

тен с добре развитата си туристическа база и отличните си вина (фото В. Желев).
5. Фигурата на Монаха и други скални монументи в Мърводолската свита в местността „Асаро“, северно от с. Циклово, 

Кюстендилска област.
6. Импозантните Коматински скали са останали неизвестни заради местоположението си в граничната зона до Република 

Македония.

TABLE II

1. “Sbegovete” – the unknown part of the Belogradchik rocks which are comparable only with the view from the Roman Fortress 
Kaleto.

2. The Iskar Gorge represents nearly complete geological record of the Phanerozoic history of the Earth in the frame of 100 km 
from the Bulgarian capital.

3. The “Upright Stones” are a unique geological phenomenon of high scientific value, without full analogue in the World.
4. Melnik Pinnacles attract tourists all over the year to the smallest town in Bulgaria – Melnik, famous for its well-developed tour-

ist facilities and excellent wines (photo V. Jelev).
5. The figure of the Monk and other rock monuments in “Asaro” area north of Tsiklovo village, Kyustendil district.
6. The imposing Komatinitsa rocks have remained unknown because of its location in the border zone near the Republic of 

Macedonia.
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PLATE  II ТАБЛИЦА  II

5 6

3 4

1 2
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изолирана от държавната подкрепа за развиване 
на подобни дейности. Сред бенефициентите на 
Операция 3.1 на Оперативна програма Регионално 
развитие на МРРБ за подобряване на туристиче-
ските атракции и свързаната с тях инфраструктура, 
бяха посочени общини или сдружения от общини, 
Министерство на културата, местни, регионални 
и национални туристически организации. Същите 
бенефициенти са посочени и за действащата сега 
Операция 3.2 за насърчаване на дейности, свързани 
с популяризирането на регионалния туристически 
продукт и маркетинг на дестинациите със значи-
телен туристически потенциал, популяризиращи 
природното, културно и историческо наследство. 
Отсъствието на българската геология като бене-
фициет в тези програми води до непрофесионално 
обществено осведомяване и разработване на наив-
ни или неверни информационни и рекламни мате-
риали за геоложките забележителности.

Обобщения и изводи 

В развитието на българската геоконсервация от 
средата на 90-те години досега се очертават след-
ните основни етапи: 

1) Включване на българската геоложка общест-
веност в европейските усилия за оценка на геолож-
кото наследство и домакинство на мероприятията 
на ProGEO (1996–1998);

2) Разработване на Регистър и кадастър на гео-
ложките феномени в България (2000–2003); 

3) Популяризиране на българското геоложко 
наследство чрез обществени кампании и публи-
кации в периодични издания у нас и в чужбина 
(2000–2011);

4) Създаване на уебсайт с данни за най-из-
вестните български геотопи, сред които и 10 нови 
(2007–2010).

От направения анализ на периода след обявя-
ването на програмите GEOSITES (Anon, 1995) и 
GEOPARKS (UNESCO Geoparks Programme, 1999) 
и приобщаването на българската геоконсервация 
към ProGEO се налагат следните основни изводи: 

1) Геоложкото наследство притежава огромен 
потенциал за стимулиране на местната икономика 
и осигуряване на устойчиво развитие на регионите 
чрез организиране на геотуризъм и съпътстващите 
го дейности; 

2) Нищо не е в състояние да мобилизира вота 
на българския народ така, както необходимостта 
от превръщането на един геоложки феномен в на-
ционална емблема;

3) Популяризирането на описаните в Регистъра 
и кадастъра геоложки феномени е напълно изо-
лирано от икономическите мерки за стимулира-
не на дестинациите със значителен туристически 
потенциал;

4) Нашата геоконсервация се намира в преходен 
период от един сравнително успешен етап към етап 

с неизвестни перспективи, който може да даде мо-
щен тласък на геотуризма в България или да донесе 
значително изоставане от европейските партньори.

За да се използва постигнатото през изминалия 
период на приобщаване към ценностите на светов-
ната геоконсервация и да се направи успешен пре-
ход към легитимирането на българското геоложко 
наследство пред света трябва да се направят след-
ните стъпки:

1) Да се вземат спешни мерки за припознаване-
то на проблемите на българската геоконсервация 
на най-високо държавно равнище;

2) Да се утвърдят незабавно чрез Закона за за-
щитените територии новите категории „Геотоп“ и 
„Геопарк“ или да се подготви отделен закон за ге-
оложкото наследство;

3) Да се включат районите с известни геоложки 
забележителности сред приоритетите на оператив-
ните програми за регионално развитие;

4) Да се изготви Червена книга на застрашените 
геотопи в България.

Мисия и стратегия на българската 
геоконсервация

За да се запази постигнатото дотук и да се привле-
че вниманието на българската общественост върху 
туристическия потенциал на геоконсервацията е 
необходимо да се формулира мисия и да се раз-
работи национална стратегия за популяризирането 
на българското георазнообразие. Мисията на бъл-
гарската геоконсервация може да бъде формули-
рана по следния начин: опазване и популяризира-
не на българското геоложко наследство с цел по-
добряване на социално-икономическите условия и 
осигуряване на устойчиво развитие на регионите 
чрез развиване на геотуризъм. 

Главните стратегически задачи на българската 
геоконсервация през следващите няколко годи-
ни трябва да бъдат съсредоточени върху следни-
те проблеми: 1) популяризиране на геотопите от 
Регистъра и кадастъра на геоложките феномени в 
България, 2) разширяване на националния списък 
от геотопи чрез научно описание и експертна оцен-
ка на нови обекти, 3) разработване на национални 
геопаркове и подготовката им за приемане в ЕМГ 
и номиниране за Геопаркове на ЮНЕСКО и 4) раз-
работване на посетителски центрове в малките и 
средни населени места с музейни колекции от ска-
ли, минерали и фосили, и нагледни материали за 
геологията и минните дейности в регионите. 

Заключение

Изхождайки от състоянието на българската ико-
номика по всичко личи, че бъдещето на родната 
геология ще бъде по-тясно свързано с туризма, 
отколкото с промишлеността. Интегрираният под-
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ход за решаването на проблемите на обществото 
изисква мобилизирането на усилията на експерти 
от различни области на познанието и икономика-
та. Разработването на геотуризма в България, кое-
то е в съвсем начален стадий, изисква огромни 
усилия и ресурси. Необходимата предпоставка за 
осъществяването на тази икономически важна за 
страната стъпка е в ръцете на българската геоложка 
общност, чието призвание е да информира обще-
ството за огромния потенциал на този успешно и 
бързо развиващ се нов туристически бизнес-сектор. 
Узаконяването на новата категория защитена тери-
тория „Геопарк“ ще донесе нови работни места за 
българските геолози и ще въведе българската геоло-
гия в ново амплоа – стимулиране на социално-ико-
номическото развитие на регионите чрез развиване 

на геотуризъм. Разширяването на приоритетите на 
националните и природните паркове в посока към 
опазване на гео разнообразието могат да се окажат 
преломен момент за създаване на постоянна нужда 
от квалифицирани в областта на геотуризма специа-
листи, подготвени за управление, опазване и попу-
ляризиране на георазнообразието. Реализирането на 
стратегическите задачи на българската геоконсер-
вация ще донесе на България така желаното глобал-
но популяризиране на нейните природни забележи-
телности и ще привлече целогодишен туристически 
поток от всички континенти на света.

Благодарности: Тази работа е принос по 
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