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Резюме 
Голямото значение и ролята на 
пространственото развитие на планинските 
райони в общата регионална политика на 
Европейския съюз и на континента като цяло, 
произтичат от разнообразието и мащабите на 
техния ресурсен потенциал, с който 
разполагат. Диференциацията на географската 
среда в планинските райони, като естествен 
резултат от въздействието на множество 
фактори, води до оформянето на редица 
пространствени особености в разпределението 
на населението в различните по площ 
планински масиви и видове планински 
общини. Дефинирането на съвременните 
географски реалности в тези територии, чрез 
активни проучвания и обективни анализи ще 
позволи формулирането на ясни цели и 
приоритети в бъдещата политика за развитие 
на планините. 
 
Ключови думи: планински райони, планински 
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Abstract 
The importance and role of spatial development 
of mountain areas in the common regional policy 
of the European Union and the continent as a 
whole arising from the diversity and scale of their 
resource potential that we have. Differentiation of 
the geographical environment in mountainous 

areas, the natural result of the impact of multiple 
factors leading to the formation of a number of 
spatial features in the distribution of population in 
different mountain ranges in size and types of 
mountain communities. The definition of modern 
geographical realities in these areas through active 
research and objective analysis will enable the 
formulation of clear objectives and priorities for 
the future development policy of the mountains. 
 
Key words: mountain areas, mountain 
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Въведение 
Определението за цялостната концепция на 
планината никак не е просто. Тя се променя 
постоянно и не спира да се обогатява. Какво е 
планината? Топографска съвкупност, с ясно 
изразен релеф. Научните изследвания на 
географите са много и показват основните 
характеристики и еволюцията на планините, 
както и на подходите при тяхното дефиниране. 
Планинските райони са представлявали 
враждебни места до 18-ти век, в които 
заселването на хора се е случвало в много 
малко, като брой и по площ територии. В 
продължение на много време планините са 
били считани за места, обитавани от същества 
на Дявола. Освен това са играели роля на 
естествени граници и бариери, които хората е 
трябвало с много усилия да преодоляват. Едва 
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през Ренесанса учените изучават по-подробно 
планинските райони и дават на обществото 
много по-положителна представа за тях. 
Първите определения за планината 
представляват важна информация за 
природната география. Въпреки това много 
бързо географите разширяват тези 
определения, обяснявайки различните видове 
планински райони. Във Франция Емануел 
Мартон ( географ) казва, че ‘‘географите имат 
навика да различават два типа планини: млади, 
при които релефът е разрушен в следствие на 
силна ерозия и стари, при които ерозията не е 
успяла да покаже силата си” (de Martonne, 
1942).  
Планинските райони, такива каквито са приети 
в европейското общество, са в голяма степен 
свързани със това, което учените наричат 
планина. Това възприятие е също така 
повлияно от алпийския модел, който е бил за 
сравнително дълъг период считан за 
универсален. 
Постепенно приетото виждане отстъпва място 
на възприятията на учените, които поставят на 
преден план променливите климатични 
условия (валежи, температура, изложение ...) в 
планинските райони като техни специфични 
характеристики. В географския речник (Lévy, 
Lussault, 2001) Бернар Дебарбиу предлага 
следната дефиниция: ‘‘Планината е изпъкнала 
форма на релефа, характеризираща се с 
височина, форма и големина.‘‘ 

Въпреки трудностите да се даде точно 
определение за планината и още по трудно за 
планинските райони, обществото разпознава 
масивите, основавайки се на първо място на 
височинните критерии и след това на 
традиционните географски разбирания за тези 
територии. 
Основната цел на настоящето изследване е 
да направи географски анализ на 
пространствената диференциация на 
планинските райони в Европа. Последователно 
са анализирани географските особености в 
относителния дял на планинските територии в 
отделните страни и дела на населението 
живеещо в тях. Специално място е отделено на 
анализа на планинските общини, които са 
категоризирани в няколко основни групи в 
зависимост от дела на планинските земи в 
тяхната територия. Изяснени са особеностите 
в териториалното разпределение на 
населението в планинските общини. 
Географски анализ на пространствената 
диференциация на планинските райони. 
Националното пространство на всяка страна се 
различава значително, по обща площ и 
относителен дял на териториите определени 
като планински на база на национално 
определение и конкретни критерии, които не 
са обект на настоящото проучване 
(виж табл. 1).  

 
Таблица 1. Относителен дял на планински територии по страни 

 
Държава Обща територия

(хил. кв. км) 
Площ на планинските 
общини/план.райони 

(хил. кв. км) 

Отн. дял на 
план. райони от 
общата територия 

(%) 
ЕС - 27 + 2 4404.68 1934.65 43.9
ЕС - 15 3318.80 1322.91 39.9
Австрия 83.85 61.51 73.4
Белгия 30.62 1.29 4.2
Дания 43.10 ... ...
Финландия 326.76 166.08 50.8
Франция 637.90 142.12 22.3
Германия 356.77 52.59 14.7
Гърция 132.22 102.98 77.9
Ирландия 70.14 7.44 10.6
Италия 300.59 180.78 60.1
Люксембург 2.59 0.11 4.4
Нидерландия 41.20 ... ...
Португалия 92.36 36.14 39.1
Испания  505.21 281.61 55.7
Швеция  450.00 227.70 50.6
Великобритания 245.49 62.56 25.5
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ЕС - 12  1085.88 240.96 22.2
България 110.94 54.18 48.9
Кипър  9.23 4.40  47.6
Чехия  78.79 25.41  32.3
Естония  45.23 0.00  0.0
Унгария  92.48 4.37  4.7
Латвия 64.59 ... ...
Литва 65.30 ... ...
Малта 0.22 ... ...
Полша 311.44 16.18 5.2
Румъния 238.40 90.24  37.9
Словакия 48.99 30.37  62.0
Словения  20.27 15.81  78.0
Норвегия  323.90 295.86  91.3
Швейцария  41.30 37.46  90.7

Изт. NCSD 
 
Анализът показва превес на старите страни 
членки, където средно почти 40% от 
територията е планинска, разбира се с 
съответните географски различия. При 
страните, присъединили се при последните две 
вълни на разширение, се очертава доста по-
малък среден дял за групата, много високи 
стойности за половината от страните и в 
същото време изключително ниски за 
останалите. И двете страни извън ЕС са с най 

висок дял, като повече от 90% от териториите 
им са покрити с планини.  
Относителния дял на планинските земи, както 
се очаква, е доста по-висок от дела на 
населението, живеещо в планините 
(виж табл. 2). Това отразява факта, че там 
където планините покриват голяма част от 
националната територия, населението е 
съсредоточено в равнините. 

 
Таблица 2. Относителен дял на населението в планински територии по страни 

 

Държава Население 
(Общ брой) 

Население в 
планинските 

общини/план.райони 
(брой) 

Отн. дял на 
населението в 
план. райони от 
общия брой 

(%) 
ЕС - 27 + 2 493 116 714 94 316 416 19.1
ЕС - 15 375 982 254 66 789 474 17.8
Австрия 8 024 449 3 993 337 49.8
Белгия 10 263 414 83 256 0.8
Дания 5 330 000 ... ...
Финландия 5 194 902 624 184 12.0
Франция 59 921 649 8 577 499 14.3
Германия 81 944 737 8 254 700 10.1
Гърция 10 817 789 5 365 931 49.6
Ирландия 3 917 203 101 903 2.6
Италия 56 095 135 18 267 183 32.6
Люксембург 439 539 6 787 1.5
Нидерландия 15 987 076 ...  ...
Португалия 10 356 116 2 741 590 26.5
Испания  40 738 016 15 681 826 38.5
Швеция  8 901 038 615 343 6.9
Великобритания 58 051 191 2 475 935 4.3
ЕС - 12  105 343 879 18 540 683 17.6
България 7 973 671 3 637 787 45.6
Кипър  690 253 98 995 14.3
Чехия  10 215 299 2 385 905 23.4
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Държава Население 
(Общ брой) 

Население в 
планинските 

общини/план.райони 
(брой) 

Отн. дял на 
населението в 
план. райони от 
общия брой 

(%) 
Естония  1 439 200 ... ...
Унгария  10 246 939 709 239 6.9
Латвия 2 424 200 ... ...
Литва 3 698 500 ... ...
Малта 393 095 ... ...
Полша 38 632 453 2 255 261 5.8
Румъния 22 236 918 5 535 706 24.9
Словакия 5 401 316 2 624 492 48.6
Словения  1 992 035 1 293 298 64.9
Норвегия  4 503 436 2 854 051 63.4
Швейцария  7 287 145 6 132 208 84.2

Изт. EUROSTAT, NCSD 
 
Що се отнася до територията на ЕС като цяло, 
над една пета от населението живее в 
планински общини. Ако изключим Дания и 
Нидерландия (двете страни без планини), 
процентите при другите страни членки 
варират между 0.8% за Белгия и над 49% за 
Гърция и за Австрия. При сравняването на 
дела от територията и населението при някои 
страни се получават доста балансирани 
модели на разпределение. Например това се 
отнася за Германия – 14.7 % планински земи и 
10.1% от хората живеят именно там. За други 
обаче разликите между тези проценти са 
значителни (повече от половината от Швеция 
и Финландия са планински земи, но много 
малка част от населението им живее там). 
Такива различия се наблюдават и в ОК, 
Италия и Гърция.  
В новите страни членки, малко по-малък дял 
са живеещите в планинските общини (17.6%). 
При Словения делът на населението, живеещо 
в планините е най-висок (64.9%). В Словакия и 
България около половината от населението 
живее в планините. За разлика от старите 
членки, при новите страни се наблюдава 
баланс между двата дяла, каквато е ситуацията 
и в Швейцария. Изключение прави Кипър, 
където 47.6% от територията е планинска, а 
едва 14.3% от населението живее там. Подобен 
е случаят с Норвегия – 91.3% планинска 
територия и 63.4% от населението я обитава.  
Ако ранжираме страните по планински 
територии и население, в абсолютни и в 
относителни стойности, ще установим 
следното: две северни и една южна страна ( 
Норвегия, Швеция и Испания) са в челото на 
класацията са страните с най-голяма площ на 
планинските земи в абсолютни стойности, 
докато с най-голям дял на тези земи са две 

централноевропейски (Швейцария и 
Словения), една северна (Норвегия) и една 
южна (Гърция). Що се отнася до планинското 
население, в абсолютни стойности то е най-
голямо в Италия, Испания и Франция, а в 
относителни – в Швейцария, Словения и 
Норвегия. Общо взето, при абсолютните 
стойности класациите водят големите по площ 
страни, а при относителните – малките. Това е 
от значителна важност, защото страни с висок 
дял на планински земи и планинско население 
могат да се характеризират като предимно 
планински. 
Категоризация и анализ на 
пространствените особености на 
планинските общини. 
По-детайлният анализ на всички планински 
общини, разкрива доста различна картина по 
отношение на вътрешната им териториална 
диференциация в планинските райони. 
Използвайки критериите на Copus и Price от 
тяхното пилотно изследване на европейските 
планини (Copus,…2002), можем да направим 
следната категоризация: 
 Планински общини (100% от 
територията им е покрита от планини) 
 Преобладаващо планински общини 
(повече от 60% от територията им е покрита от 
планини) 
 Частично планински общини (от 40 до 
60% от територията са планини) 
 Непланински общини (по-малко от 
40% от територията са планини) 
Използвайки тази категоризация ясно се 
вижда, че планинските общини заемат над 
половината от общата планинска територия на 
континента (виж фиг. 1).  
 



 

 
Фигура 1. Площ на планинските общини в планинските територии 
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Изт. EUROSTAT, NCSD 

 
Заедно с преобладаващо планинските общини, 
делът им нараства почти до 90% от нея. 
Изводът е, че повечето от общините са 
планински и една съвсем малка част (едва 
12%) са частично покрити с планини от 
планинските земи в Европа. Планинските 
общини географски са концентрирани в 
Австрия, Швейцария и Скандинавските страни 
(предимно заради климатичния критерий), 
където площта на общините е сравнително 
голяма. Това заключение отчасти противоречи 
на резултатите от други емпирични 
изследвания, използващи по-обобщени 
териториални единици, където напълно 
планинските и частично планинските терени 
са по-малък дял от всички планински земи. 

Малко по балансирана изглежда картината с 
териториалното разпределение на населението 
в планинските общини. Само една пета от 
всички жители, населяват над половината от 
общата планинска земя, (виж фиг. 2). 
Неравномерното географско разпределение 
личи още по ясно като прибавим и 
преобладаващо планинските общини, с което 
делът на населението, живеещо в почти 90% 
от планинските територии, достига едва 48%. 
Така се очертава ясна диспропорция, при 
която над половината от планинското 
население живее в частично или непланински 
общини, т.е. едва в 12% от планинските 
територии. 

 
 

Фигура 2. Население на планинските общини в планинските територии 
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Заключение 
Значителните териториални и демографски 
несъответствия в усвояването на планинските 
райони в различните страни в Европа 
предполага и изработването на специфични 
подходи и инструменти, както в регионалните 
и локални, така и в националните и най-вече 
общностни политики. 
Изследването на пространствените 
особености, както и обсъждането на 
сценариите за развитието на планинските 
райони, изглежда е ключово 
предизвикателство за справяне с 
разнообразните проблеми и ефективното 
използване на възможностите в това 
отношение. Съхраняването на околната среда, 
отчитайки чувствителността на районите и 
активното участие на местното население в 
различните части на планинските райони и 
общини, трябва да се вземат предвид в 
достатъчна степен.  
Със засилването на участието на местните 
участници и заинтересованите страни, 
сценариите стават част от една цялостна 
специфика на обекта на планиране и процеса 
на развитие. По този начин се откроява и 
приноса на центъра към местното и 
регионално развитие на планинските райони. 
В момента в тези територии, се наблюдават 
значителни предизвикателства диференцирани 
от географската среда, но също така и 
разнообразни условия за жизнеспособност. 
Това не са само икономически параметри, тъй 
като и социалните аспекти на условията за 

живот по същество зависят и от състоянието и 
промените на околната среда на тези райони. 
Научните сценарии в планинската политика и 
управление могат да бъдат важен инструмент, 
особено ако те са обществено достъпни и се 
превърнат в основа за вземане на публични 
решения, от които разбираемо ще са засегнати 
в по-голяма степен местните общности и 
които ще гарантират по-голяма сигурност на 
живота им в планината. Важно е и наличието 
на алтернативи на бъдещите приоритетни 
действия, което ще позволи подходящи 
сравнения и максимална обективност на 
вземаните решения за пространствено и 
демографско развитие на планинските райони. 
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