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Съвременните условия за живот на човека на нашата планета се определят от 

големи различия между т. нар. „цивилизован” свят и силно изостаналите в развитието си 
региони. Докато в Амазония, някои части на Африка, в отделни високопланински и 
северни райони начинът на живот на населението се е запазил почти непроменен във 
времето, то условията за живот в мегаполисите, агломерациите, градския тип селища и 
минно-добивните райони започват все по-драстично да се различава от естествените.  

Човекът създава специфична антропогенна морфоскулптура в и върху естествения 
релеф, с който тя по правило няма генетична и структурна връзка. Така той се отделя в 
собствена, изкуствена среда, все по-слабо свързана с естествените природни условия, 
сполучливо наречена „стоманени пещери” (Азимов, 1980), която е много динамична, 
техногенна и бързо разрастваща и променяща се. В нея човекът става все по-зависим от 
вторични, изкуствено създадени условия, много по-различни от естествените. 

Антропогенизираната жизнена среда е в процес на непрекъснато развитие, което 
все повече я отделя и отличава от природната. Тя има свои закони на развитие 
(Кънев,2001). В разрастващата се градската среда се създават и все по-специфични 
антропогенни условия за живот на човека. Застрояването, бетонирането и асфалтирането 
на значителни площи (фиг. 1,2, и 3) определя значителни изменения в най-горния слой от 
земната кора, нарушаване на нейната пластичност, хомогенност и структурна устойчивост. 
 
                       Мексико сити                                                               Ню Йорк 
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На нашата планета над 80%  от хората живеят днес в близо 18 200 града. 

Милионните градове в света сега са над 350 (GEO, Энциклопедия), докато през 1850 са 
били само 2. Някои от свръх мегаполисите в света отдавна надхвърлят 10-милионната 
граница жители: Токио-Йокохама-Кавазаки-Чиба е с население от 33,750,000 души; 
Чунцин - 28,900,000; Мексико Сити-Несахуалкойотл - 21,850,000; Ню Йорк-Нюарк-
Патерсън - 21,750,000; Сеул-Инчеон-Гоянг-Сеонгам-Сувеон - 21,600,000; СаоПаулу-
Гуарульос - 20,200,000, Бомбай-Нави Бомбай-Улхаснагар - 18,800,000, Кайро-Гиза-Шубра-
ал-Хайма-15,600,000, Москва-15,350,000 и т.н. За сравнение София е един от най-малките 
милионни градове с 1,286,383 жители (2012) и е едва 15-я по големина град в ЕС. 

 Мегаполисите заемат и много големи площи, които непрекъснато се увеличават. 
Водещи по размери са Чунцин - 82 400 km² (почти колкото  територията на Сърбия!), Ню 
Йорк-Нюарк-Патерсън - 30 761 km² Токио –Йокохама-Кавазаки- Чиба - 16 500 km². 
Общата площ само на милионните градове в света е близо 1,8 млн. km². (София- само 492 
km²).  

В силно техногенизираните и урбанизирани територии се формира изкуствена 
среда, определяща нов начин на живот за съвременния човек, зависим в значителна степен 
от технологичното развитие. В тази среда има голяма концентрация на население, 
потребление и отпадъчни материали от бита и строителството, от добива и преработката 
на суровини.  

Техногенно-урбанизационната градска структура се нуждае от значителни ресурси 
за поддръжка, които нарастват с увеличаването на населението, площния обхват и 
архитектурните промени (Global Report on Human Settlements). Както и ефективно 
действащи системи на електроснабдяване, ВиК, строителство, транспорт и инфраструктура 
за да функционира.  

Тези урбаницзационни процеси, касаещи населението и развитието на селищата са 
предмет на изследване не само на социално-икономическата география. 

Посочените по-горе цифри доказват също, че човекът се превръща все повече в 
основна морфолитопреобразуваща сила, изменяща земния релеф в не по-малка степен от 
естествените екзо- и ендогенни релефоформиращи процеси (Розанов,1984).  

 
                         Град  Перник                                          Рудници „ Република” и „Тева 1”  

 
                           
 Фиг.3                                                                               Фиг. 4                                        
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Урбаногенни структури заедно с техногенно трансформираните от минно-

добивната, добивната и преработвателната промишлености територии и „окултурените” 
ландшафти свързани със селскостопанските дейности на човека изменят в  значителна 
степен земната повърхност - отделни части от релефа, растителната и почвена покривка, 
хидро ресурсите, фауната. 

Едно от модерните направления във физикогеографски изследвания днес е 
изследването на геоморфоложките условия и измененията им с цел устойчиво развитие на 
урбанизираните райони (Симонов, 1990).  

Нивото на социално-икономическо развитие в силно урбанизираните територии 
определя интензивността на антропогенното въздействие върху природната среда, в 
частност върху релефа. Степента на това въздействие в някои райони е толкова висока, че 
се налага да говорим не само за инженерна геоморфология, но и за качествено нова и 
специфична природо-социална система, развиваща се на основата на критично и често 
небалансирано взаимодействие между естествените и антропогенните морфоскулптурни 
сили (Симонов,1990). 

За да се избегне тази небалансираност е необходимо прилагането и на някои чисто 
геоморфоложки методи за оценка на определени урбанизирани територии – генетични, 
морфоструктурни и морфоложки. Целта е с прилагането им да се установи устойчивостта 
на релефа чрез геоморфоложки изследвания на: 

- палеогеоморфоложкото развитие, 
- морфолитологията, 
- морфодинамиката 
- структурата и измененията на водосборните басейни 
- влияние на релефа върху локални климатични характеристики 
- техногенни изменения на релефа  
- морфоскулптурни процеси в силно антропогенизирани райони 

Основните фактори, определящи антропогенната натовареност са: 
- вид на териториалното усвояване (урбанизационно-комуникационно,  

техногенно-хидротехническо,  агрогенно) 
- площен обхват на урбанизираната територия 
- вид и обем на наземното и подземно строителство 
- концентрация на промишлено производство 
- интензивност на транспортно-комуникационния трафик 
- замърсеност на въздуха и водите 
- създаване на градски климат 

Стремителното технологично развитие на по-голямата част от човешкото  общество 
се базира на все по-активно използване ресурсите на планетата и в определени райони-
мегаполиси, агломерации, градски тип селища, крупни хидросъоръжения и минно-добивни 
райони, води до трайно, на все повече места необратимо, трансформиране на естествената 
прородна среда в антропогенна. Разширяването на  техногенно-урбанизационните 
ареалити достига степен, при която вече се определя от учените като изменяща 
естествените природни условия не само в локален, но и в глобален мащаб.  

Възникването и развитието на градовете у нас е в резултат на сложно комбиниране 
на исторически, икономически и политически фактори с различна тежест в историческите 
периоди, през които е преминала страната ни (Vlaskov, 2000). 
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Водещ фактор за възникването на древните селища. на територията на днешна 
България до VІІІ в е била безопасността от нападения на врагове и закрила от природни 
заплахи и бедствия. Природната естествена защитеност и наличието на необходимите 
ресурси за съществуване на хората – питейна вода и възможност за изхранване са 
определяли съсредоточието на повече хора и създаване на първите по-големи селища. 
Много от тях са възникнали на мястото или в непосредствена близост до по-древни 
селища. 

По-късно важно значение придобиват суровините и трудовите ресурси (за 
развитието на занаятите), както и местоположението на дадено селище до оживените 
търговски пътища, което пък предопределя и бързото им разрастване и развитие. Като 
такива центрове са се формирали Узунджово, Котел, Трявна, Копривщица, Тетевен и др. 
Те се характеризират с компактност, сравнително малък площен обхват и ниска степен на 
антропогенна натовареност. 

В по-ново историческо време архитектурното усвояване на различни територии 
чрез мащабно строителство е в резултат както но социално-икономически, така и на 
политически закономерности. Появяват се т.нар. „миньорски” селища към прилежащите 
минно-добивни райони – Мадан, Бобов дол, Чипровци, Брежани, Перник, Лъки, Бобошево 
и др. Развитието им може да се определи като стихийно, зле планирано в архитектурен 
план. Продиктувано от необходимостта, бързото им разрастване налага спешно 
строителство, пътна инфраструктура, ВиК системи, хвостохранилища, сметища за 
промишлени и битови отпадъци и др. По този начин се  създават локални, специфични 
антропогенно-природни системи със сериозни нарушения на екологичното равновесие. По 
правило степента на антропогенно натоварване в тези райони е висока и много висока 
(Власков, 2001). 

След избирането на София за столица на България през 1879 г. за един век тя се 
трансформира от малко провинциално градче в милионен град и днес може да се определи 
като най-голямата урбанизирана територия в страната с много висока степен на 
антропогенно натоварване. 

 Основен подход при нашите изследвания върху процесите на урбанизация е 
оценката на екологичния комфорт на база влиянието на естествените геолого-
геоморфоложки и климатични  условия върху урбанизационно-техногенната среда. 
Водещи фактори са: 

- геолого-геоморфоложки структурни особености (строеж на земната кора- 
слабо споени седименти, плитки подпочвени води сеизмичност, активни разломи и др.)   и 
неблагоприятни геоморфоложки  процеси (срутища, свлачища, слягания, пропадания на 
почви, солифлукция и др. (Канев,1989)  в урбанизираната  територия. 

- орографската затвореност, създаваща условия за задържане на силно за- 
мърсен въздух  при инверсии и безветрие; 

- незащитеност от силни и бурни ветрове; 
- наветрено разположение спрямо източниците на атмосферно 

 замърсяване; 
- намалена осветеност и продължителност на слънчевото греене поради  

орографски особености; 
- разположение в долинни разширения, котловини или подножни склоно- 

ве, при които се отбелязват значителни  денонощни температурни колебания и инверсии, 
повишена относителна влажност, локални ветрове. 
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 Съобразно тези критерии установяваме, че някои наши градове - центрове на 
добивната, минно-добивната промишленост и енергетиката  – Перник, Гълъбово, Девня и 
др. са с изразено некомфортно местоположение от геоморфоложка гледна точка.  

За съжаление, като такова може се определи и местоположението на нашата 
столица – разположена във висока котловина (от 520 до 698 м), с висок коефициент на 
орографска затвореност. При нейното бързо разрастване и превръщане в най-голям адми-
нистративен, промишлен и транспортен център, концентрирал близо 17% от населението 
на България, допълнително засилва естествената екологична непривлекателност. 
 За неподходящият (чисто политически) избор на София за столица свидетелства и 
фактът, че нито една от другите европейски столици (на същата или близка географска 
ширина) не се намира на територия, където има така отчетливо изразено съчетание на 
неблагоприятни, геоморфоложки и хидро-климатични условия за милионен град. Те се 
отразяват негативно на възможностите за инфраструктурно развитие (подземно 
строителство, ВиК, комуникационни връзки, транспортна мрежа и др.), строителството 
(височина и концентрация на сграден фонд на единица застроена площ), чистота на 
въздуха, климатичен комфорт. 

Противно на възприетото схващане, че Витоша е „белия дроб” на нашата столица 
ние стигаме до извода, че разположението и голямата височина тази планина са причина за 
основните дискомфортни орографско-климатични условия в котловината – намалена 
осветеност (около 250 часа по-малко от средната продължителност на слънчевото греене 
за тази географска ширина и надморска височина), планинско-долинни ветрове и фьон, 
водещи до значителни и резки температурни амплитуди, липса на проветривост – особено 
на юг, което води до продължителни инверсии и силно замърсяване на приземния въздух. 

С решението за експлоатация на железорудното находище при с. Кремиковци от 
средата на миналия век се осуетява възможността за развитие на града на североизток – 
към южните склонове на Стара планина, където орографско-климатичните условия са 
много по-благоприятни в сравнение със северните склонове на Витоша. 

Необходимо е да отбележим също, че съвременната градска среда, особено в 
милионните градове се характеризира и със специфичен (вътрешен, локален) микро-
климат. Градският тип урбанизационни структури са основен източник на топлинно 
излъчване към атмосферата, най-ясно изразено през студеното полугодие в умерените и 
субполярните географски ширини. Териториите, „усвоени” от човека, са с променена 
подстилаща повърхност, различно албедо, специфична зависимост от климатичните 
условия (Будыко, 1972).  
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Наблюдават се по-високи температури в централните части (до 4° по-висока в 

центъра на София от периферията - Лингова, 1983) особено през студеното полугодие, 
(свързано с отопление на сградите, газовете от транспортните средства и  промишлена 
дейност), температурни инверсии (особено опасни в орографски обособени, затворени 
понижения - напр. гр. София), водещи до силно замърсяване на въздуха, техногенни мъгли 
и смог, промени във валежния режим (запрашаване, определящо наличието на антропо-
генни кондензационни ядра в атмосферата с последващи нетипични извалявания), локални 
изменения в посоката на приземните ветрове, (предизвикани от конфигурацията на 
основните вътрешни транспортни артерии и високото строителство) и др.  

Новата антропогенна среда не е в хармония с природната, което определя и 
нарастващото й негативно въздействие върху естествените природни процеси.  

Пример за това е и признатата официално, през 2014 вече и от САЩ,  роля на 
човека във все по-ясно изразените климатични промени (NOAA, 2014), които се 
наблюдават в локален, регионален и планетарен мащаб, като основен дял имат големите 
урбанизирани, минно-добивни и промишлени райони. Тези необичайно бързи промени в 
климатичните условия през последните 20 години може да се считат за своеобразна и 
закономерна „обратна връзка” между неконтролируемото човешко въздействие и „ответна 
реакция” на  природната среда.  

„Ефектът” на антропогенната обстановка променя имуннозащитните възможности 
на човешкия организъм, характера и начина на протичане на различните епидемии в 
изкуствените условия. Антропогенната среда се превръща в основен рисков фактор за 
човешкото здраве (Иноземцев, 2000). Нейното въздействие заедно с това на променящите 
се климатични условия - резки смени в атмосферното налягане, необичайни по 
продължителност (сила), неблагоприятни и опасни климатични явления - проливни 
дъждове, горещини, торнадо, градушки, бури и др.,  големи амплитуди в температурния 
режим, влажността и т-н.,  определят по-силна зависимост и по-тежко въздействие върху 
човека: 

1. Степени на зависимост 
        - слаба – възбуда / сънливост; 
        - средна – резки нарушения на кръвното налягане и  пулса; 
        - силна – ясно изразени задъхване, виене на свят, болки  в ставите, спазми в 
сърдечната област и др. 
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      2.   Видове на зависимост при промяна на атмосферните условия 
     - при влошаване на времето – алергични и астматични   реакции; 
     - при повишаване на влажността – влошаване  състоянието на хора със ставни 
и/или заболявания  на опорно-двигателния апарат; 
    - при рязка промяна на атмосферното налягане – влошава работата на сърцето, 
белите дробове и кръвното налягане; задъхване, слабост 

  - силни ветрове – въздействие на неуравновесена  психика, безсъние, страх, спазми 
   - мъгли – неблагоприятно въздействие върху заболявания на  ендокринната 
система, при менопауза и психическо напрежение; 
   - бури /магнитни/ - нарушава се работата на мозъчните клетки – деконцентрация 
на вниманието, слабо запаметяване, нервни сривове и др. (при висока слънчева активност 
– автокатастрофи, нещастни случаи, самоубийства, тежки травми); най-засегнати са хората 
със заболяване на нервната система и хипертониците; 

3.  Метеоневроза – опасна настройка у човека, свързана с отрицателни емоции при 
настройването за природни катаклизми 

Урбанизационно-техногенни изменения на човешкото местообитание имат и други 
аспекти на  въздействие върху човека (предмет на изследване на други науки, доста 
различни от географията),  които променят рязко жизнената му среда и му налагат правила 
и начин на живот неприсъщи за опита, традициите и бита на предходните поколения. 
Животът става все по-лесен, но и все по-изкуствен. Начинът и правилата на живот в такава 
среда се унифицират. В не малка степен се заличават разликите  в обичаите, културно-
нравствените характеристики и стандарта на живот на различните етнически групи, 
съжителстващи в големите  градове.  

В социален аспект типично градската среда може да създаде прослойка от 
населението, която да няма никакъв контакт с природната среда, да се чувства 
некомфортно извън рамките на града, да е изгубила усета и инстинкта си за живот в 
естествени природни условия.  

Коренно се променят контактите и взаимоотношенията между човека и 
естествената природна среда, която, в техногенно-урбанизираните райони, е запазена в 
минимална степен в паркове, зони за отдих и т.нар. „зелени площи”, които на практика са 
„окултурени” ландшафти, значително различаващи се от естествените, поради пряката 
намеса на човека в развитието им.  

В социален аспект типично градската среда може да създаде прослойка от 
населението, която да няма никакъв контакт с природната среда, да се чувства 
некомфортно извън рамките на града, да е изгубила усета и инстинкта си за живот в 
естествени природни условия. Създава се „зависимост” от урбанизираната среда, а 
нейното влияние върху човешката психика нараства (Броиин,1998). 
 

Заключение 

 Съвременното развитие на човешкото общество предопределя скокообразно 
технологично развитие успоредно с много бързото увеличаване населението на планетата. 
Разликата между начина на живот в мегаполисите и големите градове на силно 
индустриализираните държави и останалата част на света ще става все по-голяма. 
Необходимостта от суровинно обезпечаване на икономиките ще налага още по-активна и 
разрастваща се по-площ експлоатация на ресурсите на планетата. Голяма част от тези 
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ресурси са невъзстановими и добивът им е свързан с мащабно изменения на природната 
среда, което от своя страна ще доведе до продължаващо съкращаване на териториите 
незасегнати от антропогенно въздействие и увеличаване на трайно, на практика 
необратимо трансформирани от човешката дейност площи. 
 Предстоящото задълбочаване на конфликта човек-природа ще наложи нови правила 
на живот на съвременния човек, при нови условия, тясно свързани със създадената от него  
изкуствена, урбанизационно-техногенна жизнена среда. 
 

Литература 
 
Азимов, А. (1973). Стоманените пещери. Изд. „Наука и изкуство”, София. 
Броиин С.Я. (1998). Малая психиатрия большого города. Изд..”3акат”, Москва..  
Будыко М.И. (1972). Влияние человека на климат, изд. Гидро-метеоиздат, Ленинград. 
Власков, Вл. (2000). Антропогенни нарушения на динамичното равновесие на природната 
среда. В: Сборник „50 години географски институт - БАН”, София. 
Власков, Вл. (2001). Характер на устойчивото развитие в урбанизирани планински и 
полупланински райони на България. В: Природният потенциал и устойчивото развитие на 
планинските райони, Изд. „Алпико - БГ принт”, Враца.   
Иноземцев, В.Л. (2000). Современное постиндустриальное общество: природа, противо- 
речия, перспективы. Изд.” Лого”. Москва 
Канев, Д. (1989). Геоморфология на България. Унив. изд. „Св. Кл.Охридски”, София. 
Кънев, Г. (2001). Закони на развитието и методи за изследване на градския релеф. 
Лингова, Ст.(1981). Радиационен и светлинен режим на България. Изд. БАН-ИХМ, София. 
Лингова, Ст., Ю. Иванчев (1977). Върху изменението на радиационния режим на промиш-
лен град в зависимост от замърсяването на атмосферата. В: Сборник доклади - национален 
конгрес на географите в България, София. 
Климат и микроклимат на София (1983). Изд. БАН, София. 
Розанов, Л.Л. (2001). Технолитоморфная трансформация окружающей среды. НЦ ЭНАС 
290 с. 
Симонов, Ю.Г. (1990) Динамическая геоморфология, Москва. 
Симонов, Ю. Г, В. И. Кружалин. (1990) Инженерная геоморфология, Москва. 
Vlaskov, Vl. (2000) Anthropogenic pressure on natural environment and problems of sustainable 
development in the rural regions in Bulgaria. In: Proceedings of International conference Veliki 
Preslav. 
Cities in Globalizing World (Global Report on Human Settlements). // UNCHS.-London.-2001. 
GEO, Энциклопедия, 2014,Москва. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 85 

Man under changing conditions of life in the modern world 
 

Vladimir Vlaskov 
National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography - BAS 

e-mail: lav@abv.bg 
 

Abstract 

The modern conditions of life of man on our planet are defined by the big differences 
between the so called "civilized" and the strongly underdeveloped regions. While in Amazonia, 
some parts of Africa, in the individual mountain-high and northern territories the way of life of 
the population has preserved itself almost unchanged, in strongly industrialized regions they 
start to more and more drastically differ from the natural ones.  

The impetuous technological development of the bigger part of the human society is based 
on more and more active use of resources of the planet and in certain areas-megapolises, 
aglomerations, communicational infrastructure, large scale до hydro-equipments and mining 
areas leads to consistent, and at more and more places irreversible transformation of unaffected 
natural environment into anthropogenic.The expansion of technogenic-urbanizational areals is 
reaching a stage, during which it is defined by scientists as changing natural conditions not only 
in local, but in global scale.  

Urbanisationally-technogenic transformations of human residence sharply change its 
vital environment and apply its rule and way of life uninherent of the experience, traditions and 
customs of the previous generations.  

One of the modern directions of geographic research today are connected with research 
on geomorphological conditions and their changes with the goal of stable development of 
urbanised areas. 
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