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ПРЕДГОВОР

Устойчивото развитие и опазването на околната среда в
урбанизираните пространства е приоритетна цел в управлението на всяко населено място. Най-сложните многостранни и
съществени антропогенни въздействия върху градската околна среда могат да се наблюдават в големите населени места
от полифункционален тип. Градовете имат своето пространствено разположение, население, инфраструктура, социална
и стопанска структура, но и своя специфична околна среда.
Тя е симбиоза от природа и човешки творения, отражение е
на културното равнище на населението, жизнения стандарт,
начина на живот, политиката и т.н. Трудно е да се определи
и обхване величината на взаимодействието между градските
системи и околната среда поради сложните взаимовръзки на
нейните физически, социални и икономически компоненти.
Многото разнородни дейности, голямата гъстота на населението, интензивният транспорт и потреблението на природни
ресурси предизвикват постоянната проява на многообразни и
специфични въздействия както върху средата, така и върху хората. Замърсяването на въздуха, генерирането на отпадъци,
потреблението на питейни води и формирането на значителни
обеми отпадъчни води, прякото и косвено въздействие върху биологичното разнообразие са само част от съвременните
екологични проблеми на големия град.
Почти три четвърти от населението на Европа живее в
градски зони и предградия, които представляват около 10 % от
общата площ на ЕС. Подобно е положението и в нашата страна. Вече над 70 % от българите живеят в урбанизирана среда, като по данни на националната статистика около 1,3 млн.
са столичани. Всъщност това число е значително по-голямо.
Официално със софийска регистрация са малко над 800 хил.
автомобила, а ежедневно в града се движат още около
9

200 хил. нестолични коли. Това е само един щрих в не особено
радостната екологична картина на София.
Важна роля във формирането и развитието на екологичната култура в градското население имат образованието и възпитанието както в семейната среда, така и в училище. Крайно
недостатъчно обаче е единствено запознаването на учениците
с тези проблеми в рамките на учебните програми по някои от
предметите в различните степени на образованието. Особена
роля имат извънкласните дейности – кръжоци, семинари, изграждане на екологични клубове, разработване и реализация
на ученически екопроекти и др. Образованието с наука или
чрез наука притежава огромен потенциал и носи пряк ефект
върху повишаване качеството на обучението, като подпомага
разбирането на учебния материал, съдейства за надграждане
на наученото в училище и не на последно място – способства
за създаването на активни екологично мислещи и действащи
млади хора.
Стартиралата през 2019 г. програма „Образование с наука“ на Министерството на образованието и науката и нейното пряко координиране и научно управление от Българската
академия на науките създаде благоприятна среда за по-тясно
и ползотворно сътрудничество между академичните среди и
училищата. Програмата предостави възможности за въвличане на ученици в процеса на научното изследване и разширяване на спектъра от образователни методи и похвати, прилагани
от учителите в усилията им за повишаване качеството на обучение и придобиване на нови компетентности в подрастващото поколение.
Научният проект „Академия „Моят зелен град“ е разработен и реализиран от екип на Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН в сътрудничество с Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при
БАН чрез методи за STEM (Science – Technology – Engineering
– Mathematics) образование, основани на мулти- и интердисциплинарно решаване на реални проблеми, към които се подхожда творчески. Проектът се фокусира върху изучаването и
изследването на изключително важен общочовешки проблем
– състоянието на околната среда в големи урбанизирани тери10

тории, негативното антропогенно въздействие и отражението
върху качеството на живот на техните жители на примера на
Столична община. Основна цел на проекта е запознаване с
научни методи на изследване, прилагане и разпространение
на научни знания и геоинформационни технологии при обучение на ученици и учители чрез формулиране и реализиране
на научноизследователски проект, интегриращ различни пред
метни области, изучавани в българското училище. В арена за
изпълнение на поставените задачи се превърна Националната
природо-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов“, където с
активното участие на група ученици и учители се реализира
значителна част от планираните дейности.
В структурата на проекта „Академия „Моят зелен град“ са
заложени четири основни модула, посветени на изучаването
чрез научно изследване на качеството на въздуха, речните
води и зелените площи на столичния град. Особено място заема четвъртият модул – „Обучение за прилагане на географски
информационни системи (ГИС) за визуализация и анализ на
научни резултати“. ГИС технологията подпомага интердисциплинарното изучаване и разбиране на природни явления и
решаване на проблеми от реалния свят чрез прилагане на научни методи. Използването на ГИС е много подходящо за проблемно-ориентирано обучение чрез прилагане на изследователски подход в класната стая, при който учениците самостоятелно събират и обработват данни, извършват широк спектър
от анализи, правят аналитични заключения и визуализират
резултати чрез ГИС във връзка с конкретни екологични проблеми. Използван е безплатен и свободен софтуер QGIS за
настолен компютър. Значителна част от постигнатите резултати по време на експерименталните опити и посещението на
обекти от зелената система и исторически забележителности
в София са използвани за изработването на тематични карти,
представени в тази книга.
Предложената на Вашето внимание монография съдържа
основните резултати от извършените дейности по проекта, но
тя има и едно много ценно качество – предлага теоретични
знания, практически разяснения и методическа помощ в усвояването на ГИС. Наличието на свободно достъпния софтуер
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QGIS, указанията и допълнителните материали в книгата предоставят възможности за по-лесно навлизане на съвременни
информационни технологии в училищното образование.
Не по-малко ценен е разделът, посветен на зелените площи в столицата. Увлекателно и изчерпателно е представена
историята на основните паркове и градини в столицата, тяхното развитие и съвременно състояние. Изключително удачен
е и опитът да бъдат преплетени и интегрирани зелените площи и културно-историческото наследство на София. Предложените моделни маршрути могат да се разглеждат като една
основа за развитието на специфичен туристически продукт с
изразена образователна и познавателна стойност. Трябва да
се отбележи, че голяма част от реализацията на дейностите в
този раздел е дело на ученици и учители от НПМГ.
Макар и в сравнително кратка форма са изследвани и
представени някои резултати от проявата на част от основните екологични проблеми – замърсяването на въздуха и
качеството на речните води на територията на община София. Тук трябва да отбележим един интересен факт. Направеното сравнение на актуални резултати от измерването на
стойностите на водородния показател (рН) на валежните води
в рамките на проекта „Академия „Моят зелен град“ с подобни резултати отпреди близо 25 години показват значително
намаляване на киселинността на валежите днес. Това е свидетелство за силния антропогенен натиск на действалите в
миналото и закрити понастоящем индустриални предприятия
във и около столицата.
В заключение, монографията, която държите в ръцете си,
и нейният електронен вариант, който се очаква да бъде достъпен на официалната страница на Програмата „Образование с
наука“ (https://educationwithscience.online/), са дело на малък,
но сплотен колектив от учени изследователи от НИГГГ – БАН,
ИБЕИ – БАН, учители и ученици от НПМГ. Изразяваме благодарността си към Програмата за възможността да реализираме целите и задачите по проекта.
Доц. д-р Мариан Върбанов,
ръководител на проекта
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Глава 1
ВЪВЕДЕНИЕ
В ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ (ГИС)

1.1. Какво е географска информационна система
(ГИС)?
Географската информационна система (ГИС) е компютърна система за анализ на географски данни. Съществуват
различни дефиниции, възприети в научните среди (Goodchild,
1997a; Dangermond, 2003; Chrisman, 2005; Krek, 2006; Попов,
2012; Вацева, 2012 и др.), но общоприето е, че ГИС е съвкупност от компютърен хардуер и софтуер, данни и потребители за създаване, съхраняване, обработка, анализ, управ
ление, визуализация и споделяне на пространствени данни
с цел решаването на разнообразни задачи в различни социално-икономически области. ГИС е технология за обединяване на
географски характеристики на обектите с допълнителни данни
за тях, която се използва за извличане на географска информация, анализ и оценка на реално съществуващи проблеми.
Основен компонент на ГИС са географските данни, наричани пространствени (геопространствени) данни, тъй като са
свързани с точно определено местоположение на земната повърхност. Именно тази пространствена ориентация на дан
ните отличава ГИС от всички останали информационни системи. Геопространствените данни обикновено се комбинират с
таблични данни, известни като атрибутивни данни, които дават
допълнителна информация за отделните пространствени елементи. Пример за това може да бъде даден със сградите на
училищата в определено населено място. Пространствените
данни показват действителното местоположение на училищата
(в кое населено място и къде точно се намират). Допълнителните данни (например име на училище, степен на обучение, брой
учители, брой ученици и т.н.) съставят данните за атрибутите.
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В ГИС се създава модел на реалния свят, като обектите
(населени места, пътища, реки, релеф и т.н.) се представят
с цифрови данни в отделни слоеве (фиг. 1.1). При това точно позиционирани в пространството са не само обектите, но
и техните свойства, свързани например с човешките ресурси,
икономиката и околната среда.
Важна характеристика на ГИС е възможността да се работи на много нива и с множество различни източници на данни.
На най-основно ниво ГИС се използва за компютърна картография, т.е. за съставяне на цифрови карти. Високата ефективност на ГИС обаче е в използването на пространствени и
статистически методи за анализ на атрибути и географска информация, като крайният резултат от анализа е получаване на
нова информация.

Фигура 1.1. Представяне на обекти чрез отделни слоеве в ГИС
(отпечатана и като Приложение 1)
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В по-общ смисъл, ГИС е инструмент за „интелигентна карта“, който позволява на потребителите да създават интерактивни заявки (създадени от потребителя търсения), да анализират пространствена информация и да редактират данни.
Способността на ГИС да комбинира различни видове данни
в една карта позволява на потребителите да разкрият връзки
между данните, които по принцип може да не са ясни.

1.2. Използване на ГИС
ГИС значително разширява възможностите на много широк кръг потребители да ползват пространствена информация,
да редактират географски данни и да създават карти, графики, таблици и текст, визуализирани по лесен и удобен начин.
Ето защо в днешно време ГИС масово се използва във всички
сфери на обществения живот и има многобройни приложения
в различни области, като научни изследвания, природни ресурси и околна среда, селско стопанство, градско планиране,
трафик и транспорт, сигурност, природни опасности, обществени услуги, публична администрация, бизнес и др.
ГИС приложенията осигуряват:
• лесен обмен на данни между различни потребители;
• получаване на данни и информация, подпомагащи вземането на управленски решения;
• крайни продукти, които имат разнообразни области на
приложение;
• поддържане на геопространствените данни в стандартизиран цифров формат;
• възможност за извличане и съчетаване на пространствени и непространствени данни от различни източници
(вкл. работа с изображения);
• цифрова обработка, управление и актуализация на
данни;
• пространствени анализи;
• картографиране и визуализация;
• споделяне на информация.
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1.3. Историческо развитие на ГИС
ГИС е сравнително нова технология, започнала да се развива през 60-те години на ХХ в., но може да се каже, че е свързана с човешката цивилизация от дълбока древност. Едно от
доказателствата за това са рисунките на кроманьонци в пещерата Ласко (Lascaux Cave), Югозападна Франция, от времето на късния палеолит (15–13 000 г. пр.н.е.), изобразяващи
различни животни, населявали района, както и свързани с тях
линии и знаци, за които се смята, че представят пътищата на
миграция. Тези ранни записи следват двуелементната структура на съвременните ГИС: графичен файл, свързан с база
данни с описателна информация (атрибути).
Предпоставки за развитието на ГИС са внедряването след
1700 г. на съвременните геодезически техники за топографско
картографиране, както и ранните версии на тематично картографиране, напр. за научни данни или данни от преброявания
на населението. Един от най-известните ранни примери за
пространствен анализ е свързан с Лондон, Великобритания,
където през 1854 г. д-р Джон Сноу (John Snow) успява да ограничи избухването на епидемия от холера, като отбелязва на
карта къде живеят заболелите хора и въз основа на това властите установяват замърсения водоизточник, разпространяващ заразата. Картата на Сноу е интересна с това, че за първи
път се анализира явление във връзка с географското положение. Създаването на ГИС се основава и на усъвършенстването
на техниките за отпечатване на карти след 1900 г., което позволява отделните цветове (обекти) да бъдат разделени на различни слоеве (например кафяв, син, зелен, оранжев, виолетов, черен и т.н., представящи съответно релеф, хидрография,
растителност, населено място, държавна граница, пояснителни елементи и т.н.). Развитието на ГИС технологията е свързано преди всичко с появата на първите елементарни компютри през 40-те години, както и с опитите за автоматизиране на
тематичното картографиране в САЩ и Великобритания през
50-те години на ХХ в. За развитието на ГИС изключително много допринася и концепцията за създаване на отделни слоеве
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данни за компонентите на околната среда (например геология,
релеф, хидрология, климат, почви, растителност и т.н.), които
се комбинират (наслагват един върху друг) въз основа на гео
графското положение за целите на екологичното планиране.
Тази концепция е въведена за първи път през 60-те години на
ХХ в. от Йън Макхарг (Ian McHarg), шотландски ландшафтен
архитект по регионално планиране, автор на забележителната
книга „Дизайн с природата“ (McHarg, 1969).
Първата ГИС е разработена от д-р Роджър Томлинсън
(Roger Tomlinson), известен като „бащата на ГИС“, който предлага през 1962 г. разработване на ГИС за географски анализ
на различни райони в Канада за целите на Агенцията по земеползване. Канадската ГИС, въведена през 1967 г., е предназначена главно за събиране, съхранение и анализ на потенциала, с който разполага земята в селските райони. Към края
на 80-те години използването на ГИС вече става популярно в
много държави и други области. През последните години ГИС
се развива бързо и постоянно, разработва се ГИС софтуер с
отворен код, така че тази технология може да бъде подобрена
по много по-опростен начин, като същевременно става достъпна за всички. Във връзка с това Джак Данджермонд (Jack
Dangermond), президент на ESRI, Inc. и един от основоположниците на ГИС, отбелязва: „ГИС предоставя изцяло нова рамка
и процес за разбиране“ (https://www.esri.com/en-us/what-is-gis/
history-of-gis), и добавя: “Приложението на ГИС се ограничава
единствено от фантазията на тези, които я използват“.

1.4. Компоненти на ГИС
Основните компоненти на ГИС са:
1. Компютърна система;
2. Пространствени (географски) данни;
3. Потребители.
Компютърната система се състои от хардуер и софтуер.
Хардуерът включва оборудването, необходимо за изпълняване на функциите за събиране, обработка, анализ и извличане
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на данни – настолни и мобилни устройства, през уеб или в
облак. Сред различните видове софтуер централно място има
ГИС пакетът с приложения. ГИС софтуерът е предназначен за
създаване, редактиране и анализ на пространствени и атрибутивни данни, поради което ГИС пакетът съдържа разнообразни геопространствени функции. Разширенията (Extensions) са
софтуер, който увеличава възможностите на ГИС софтуерния
пакет, например компонентен ГИС (за разработване на софтуерни приложения, които отговарят на определена цел и по
този начин са ограничени в своите възможности за пространствен анализ), помощни програми (за изпълнение на определени функции, като преобразуване на файлови формати и
др.), уеб ГИС (за обслужване на данни и интерактивни карти
чрез интернет браузъри) и др. ГИС софтуерът може да бъде
със затоворен код (например ESRI ArcGIS) или с отворен код
(например Quantum GIS - QGIS).
Пространствените (географските) данни са най-важната част на всяка ГИС. Те дават информация за географските
характеристики на обектите, включително тяхното местоположение, форма и описание. Обектите и явленията от реалния
свят се представят в ГИС с помощта на графични (геометрични) данни в растерен или векторен формат. Графичните данни
характеризират местоположението (координатите), големината, формата и ориентацията на обектите в двуизмерно (2D)
или триизмерно (3D) пространство. Свойствата на обектите
се описват с атрибутивни (тематични) данни, съхранявани в
т.нар. атрибутивна таблица, в която всеки обект е представен
с един запис (ред) и с определен брой атрибутивни полета (колони). Графичните и атрибутивните данни за всеки обект са
свързани помежду си в географска база данни Това означава,
че географските обекти могат да бъдат идентифицирани и локализирани с помощта на техните атрибути и обратно, достъпът до атрибутивните данни за всеки обект може да става чрез
графичните данни за него.
Потребителите могат да бъдат както добре обучени ГИС
специалисти, така и широк кръг крайни потребители. ГИС специалистите притежават теоретични знания и практически уме18

ния за обработка и анализ на данни и разработване на ГИС
приложения. Крайните потребители (хора, институции, организации) обикновено използват ГИС за получаването на полезна информация по определена тема, най-често във връзка
с решаването на конкретен казус. От съществено значение е
непрекъснатата работа в мрежа с други потребители и специалисти по ГИС, което допринася за обмен на идеи, намиране на
решения и подкрепа за общността.

1.5. Функционалност на ГИС
ГИС изпълняват различни функции (операции), които могат да бъдат обобщени, както следва:
 Създаване на данни (въвеждане, дигитализиране,
структуриране, редактиране, валидиране);
 Обработка на данни (георефериране, конвертиране,
интегриране, актуализиране, генерализация, класификация);
 Съхраняване и извличане на данни (по определени
теми и критерии);
 Анализ на данни (пространствен анализ за моделиране
и изследване на различни процеси и явления; статистически
анализ; измервания, например на площи, дължини, разстояния; заявки (запитвания) – автоматизирани задачи за анализ
на данни и изготвяне на тематични карти);
 Визуализация на данни (създаване на изходни продукти
– бази данни, карти, таблици, диаграми, модели (2D, 3D) за
подпомагане на пространствени решения).

1.6. Източници за създаване на данни в ГИС
Необходимо е данните в ГИС (различните стойности на
променливите) да имат точно определено местоположение,
което може да се обозначи с x, y и z координати за дължина,
ширина и височина или чрез други географски кодове (например пощенски кодове или километрични знаци по пътищата).
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Така в ГИС е възможно да бъдат въведени всички стойности
(данни за даден обект или явление), които могат да се разположат в пространството, включително различни видове данни
под формата на карти. В ГИС може също да се преобразува в
цифров вид съществуваща информация, която не е под формата на карта, така че да може да се използва. Важен източник
на данни в ГИС са сателитните изображения, получени чрез
дистанционни изследвания и осигуряващи пълно покритие на
земната повърхност, тъй като предоставят цифрови данни,
които могат да бъдат анализирани и използвани за създаване
на тематични карти.
Източниците за създаване на данни в ГИС могат да бъдат:
• съществуващи цифрови данни;
• карти (цифрови и на хартия);
• статистически данни;
• описателна информация (текст, таблици);
• теренни данни (специализирани и GPS измервания);
• дистанционни изследвания (сателитни и ортофото
изображения, данни от безпилотни летателни системи – БЛС,
включително любителски клас самолети или коптери и др.).

1.7. Модели на данните в ГИС
Обектите от реалния свят се представят в ГИС като цифрови модели чрез два вида абстракции: дискретни обекти
(например сгради) и непрекъснати или индискретни обекти
(например надморска височина, температура на въздуха, количество валежи).
Данните в ГИС могат да се разделят на два основни вида
– графични и неграфични. Те се разработват по установени
правила за представяне на реалните географски обекти като
цифрови модели.
Графичните данни се представят най-често в два типа
формат: векторен и растерен, които се използват за съхраняване на графичните елементи на картата.
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Неграфичните данни, наричани атрибутивни данни,
представят характеристики, качества и взаимовръзки на реалните обекти.
1.7.1. Векторен модел на данните в ГИС
Представлява абстракция на реалния свят, в която векторните данни са пространствени данни, представени чрез три
графични елементи (примитиви): точка, линия и полигон (Приложение 2).
Точка (point)
Използва се най-често за представяне на отделни (дискретни) несъседни обекти, чието местоположение се определя
чрез двойка координати в географското пространство. Точката
има нулеви размери (без размер), поради което с този набор
от данни не могат да се измерват дължини и площи. Например с точки могат да бъдат отбелязани училища, забележителности, мостове и т.н. Точковите обекти се използват също за
представяне на абстрактни точки, например местоположения
на населени места (фиг. 1.2).

Фигура 1.2. Точкови обекти в ГИС
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Линия (line)
Представя линейни обекти, например реки, пътища, улици. Линейните обекти имат само едно измерение и поради
това могат да се използват единствено за измерване на дължини. Линейният обект има поне две точки – начална и крайна,
т.е. две двойки координати. За разграничаване на отделните
линейни обекти се използват различни типове линии (плътни,
пунктирани и т.н.), както и комбинации на цветове и дебелина
на линиите. Например на фиг. 1.3-1 са представени реки, а на
фиг. 1.3-2 – пътна мрежа в гр. София.

Фигура 1.3. Линейни обекти в ГИС

Полигон (polygon)
Използва се за
представяне на площи, например населе
но място, езеро, гора,
обработваема земя.
Полигонът е двуизме
рен обект и следователно може да се
използва за измерване на площта и пе
риметъра на географ
ския обект. Полигоните най-често се
разграничават,
като
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Фигура 1.4. Полигони в ГИС

се използват различни цветове (цветови схеми) или щрихи
(фиг. 1.4).
Мащабът на картата определя формата и размерите на
обектите. В ГИС има възможност за промяна на мащаба чрез
функциите за увеличаване и намаляване (zoom), при което
линейните и точковите данни могат да представят полигони в
много по-дребен мащаб, като така се опростява само визуализацията на обектите, без да се променя тяхното местоположение.
Формати за векторни данни:
• GML (Geography Markup Language) – OpenGIS;
• GeoJSON - OpenGIS;
• Google KML (Keyhole Markup Language) - OpenGIS;
• ESRI shapefile;
• DWG/DXF;
• Български национални формати за обмен на геопространствени данни: CAD; ZEM;
• други.
Предимства на векторните данни:
• заемат малко дисково пространство (по-малки по обем
файлове);
• осигуряват високо качество на графичното представяне;
• различните типове обекти могат да бъдат анализирани и
визуализирани индивидуално (поотделно), например сгради,
реки, пътища;
• много лесно към даден обект се привързва разнообразна атрибутивна (допълнителна) информация;
• лесно се конвертират от един в друг формат за работа с
различни ГИС;
• преобразуването от векторен в растерен формат е лесен
и бърз процес, докато обратното конвертиране (от растер във
вектор) е по-трудоемко и често изисква „ръчно“ векторизиране
на данните.
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1.7.2. Растерен модел на данните в ГИС
Растерните
данни (известни също като
грид/мрежа) са абстракция на реалния свят за
представяне на действителността чрез мрежа
от равноплощни клетки
(пиксели), т.е. основният графичен примитив е
пиксел (pixel – picture ele
ment). Използват се за
представяне на повърхнини. Включват както
Фигура 1.5. Растерни данни –
тематични карти, така и
цифров модел на релефа (DEM)
изображения (сателитни
и въздушни) (Приложение 3). Тематичните карти представят географски обекти или
природни феномени (фиг. 1.5). Изображенията представят
част от земната повърхност и са получени от оптични или електронни уреди (фиг. 1.6). Изображенията са съставени от един
или повече канали (bands).

Фигура 1.6.
Растерни
данни –
сателитно
изображение
(източник:
Google Earth)
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В растерните данни пикселите (клетките) са подредени
в редове и колони, които образуват правилната структура на
грида (мрежата) (фиг. 1.7). Всеки пиксел съдържа координати
за местоположение, както и една стойност на атрибут, представляваща доминиращата стойност за клетката. Размерът
на пиксела определя т.нар. пространствена разделителна способност (резолюция) на данните. Колкото по-голям е размерът
на пиксела, толкова по-неточна е информацията, но колкото
по-малък е размерът на пиксела, толкова по-голям е обемът
на данните.

Фигура 1.7. Пиксели в растерни данни
(сателитно изображение)

Формати за растерни данни:
• ESRI GRID;
• TIFF;
• ER Mapper;
• GIF;
• JPEG;
• JPEG 2000;
• IMG - ERDAS IMAGINE;
• PNG;
• MrSID;
• DTED;
• други.
Предимства на растерните данни:
• позволяват анализи на съседни райони;
• алгоритмите за обработка са по-прости и лесни за реализация и употреба в сравнение с векторните данни;
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• възможна е работата както с дискретни данни (например
населени места, видове земно покритие, типове почви), така и
с непрекъснати данни (например релеф, климатични данни);
• съвместимост с други софтуери за работа с данни, например приложения за дистанционни изследвания.
1.7.3. Атрибутивни данни
Атрибутивните данни в ГИС са неграфични данни, които
представят допълнителна информация (взаимовръзки, количествени и качествени характеристики) за реалните обекти.
Те са свързани с графичните данни чрез общи идентификатори. Атрибутите обикновено се съхраняват в буквено-цифров
формат (таблица) отделно от файловете с графични данни.
Това позволява в ГИС да се съхранява повече от един набор
от описания (атрибути) за всеки графичен обект. Например атрибутите на една сграда могат да включват височина, адрес,
собственик, конструкция и т.н.
Атрибутивните данни се съхраняват в атрибутивна таблица, която се състои от полета (колони) и записи (редове).
Полето (известно като атрибут) съдържа най-малката единица данни и има само една стойност, т.е. съдържа един атрибут
за даден обект от картата. За различните типове данни (текст,
числа) се избират различни типове полета, например низов
тип (string) – за текстови данни в свободна форма, целочислен
тип (integer) – за цели числа, реален тип с плаваща запетая
(float, double) – за десетични числа и т.н. Всяко поле има уникално име. Записът е съвкупност от полета и съдържа цялата
група атрибути за даден обект от графиката (картата).
1.7.4. Топологичен модел на данните в ГИС
В ГИС пространствените отношения между обектите се
запазват, като информацията за тези отношения се записва в
т.нар. топологичен модел на графичните данни. Топологията
е специфична структура на данните, която изразява пространствените връзки между геометричните обекти. Топологичните
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взаимоотношения между обектите обикновено включват съседство, включване и свързаност. Когато е създадена топологична структура, всеки обект в ГИС може да бъде дефиниран
чрез съседните обекти и привързаната към тях информация.
Топологията позволява извършването на пространствено моделиране и на някои видове пространствен анализ.
1.7.5. Метаданни
Метаданните са важен компонент на ГИС данните. Метаданните са „данни за данните“ – например могат да съдържат
информация за източника на данните, автора, дата на създаване, дата на последно актуализиране, координатна система
и проекция, мащаб, грешка, обяснение на атрибутите, ограничения за ползване, лицензи и т.н.
По същество метаданните са описание (документиране)
на наборите от ГИС данни, което помага на потребителя да
разбере контекста на данните.
Метаданните могат да се съхраняват като неразделна
част от ГИС данните или като отделен документ.

1.8. Георефериране на данните в ГИС
Геореферирането е метод за определяне на местоположение, процес на присвояване на информация за позициониране на данните в пространството въз основа на определена
координатна система, т.е. свързване на данните с определена
част на земната повърхност. Така чрез георефериране на данните в ГИС те придобиват точно определено място в пространството.
В ГИС се използват:
• Географски координатни системи – измервателните
единици са градуси (г.ш. и г.д.), стойностите им не са еднакви
по цялата земна повърхност.
• Правоъгълни координатни системи – измервателните
единици са метри, километри. Подходящи са за работа в ГИС.
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1.9. ГИС база данни
Основната функция на ГИС е обработката и управлението
на пространствената информация, която се съдържа в базата
данни.
База данни (БД) е съвкупност от цифрови данни (пространствени данни и техните атрибути), организирани по определени правила за ефективно описване, съхраняване и обработка на информацията.
Базата данни е организиран набор от данни, използван за
моделиране на даден процес или явление, за визуализиране и управление на географска информация. Съдържа серия
таблици с данни с класове пространствени обекти, набори от
растери и атрибути. Отделните географски обекти могат да се
представят като векторни данни (точки, линии и полигони, вкл.
във вид на неправилни триъгълници TIN) и растерни изображения (цифрови модели на релефа). Атрибутивните таблици
се използват за текстово описание на обектите в базата данни.
ГИС базата данни трябва да:
• представя възможно най-пълно и точно основните характеристики на пространствените обекти;
• позволява редактиране и промяна на данните;
• поддържа актуални, пълни и точни данни;
• бъде достатъчно подробна за създаване на географска
карта или друго приложение;
• може лесно да се обновява;
• бъде достъпна за всеки ползвател.
Модели на ГИС база данни
• Концептуален модел
Концептуалното описание е мисловен модел за начина
на организиране на пространствените данни за използване в
ГИС. БД включва описание и дефиниране на обектите, които ще съдържа тя, избор на методите за представяне на географските обекти и избор на основни типове пространствени
обекти (точки, линии, полигони, растер и др.). На това ниво се
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определя съдържанието на БД в зависимост от разглежданото
явление или задачата, за която се създава самата БД, което
не е свързано с определени програмни средства. ГИС традиционно използват модели на данните „поле“ или „обект“. Моделът данни „поле“ използва структура на растерни данни или
данни във вид на решетка (грид). Растерните данни са по-достъпни, но векторните са по-точни, представят по-точно обектите под формата на точка, линия и полигон, и са по-ефективни
от растерните данни.
• Логически модел
Логическият модел съдържа логическите структури на
елементите в БД в съответствие със системата за управление
на БД (СУБД), използвана в програмното осигуряване. Структурата може да бъде:
 Йерархична структура – съществуват връзки между
данните в отношението „едно към много“.
 Дървовидна структура – записите на данните образуват
структура, при която всеки запис има връзка само с един запис
на по-високо ниво. Достъпът до определен запис се осъществява по определен „клон“ и възли на дървовидната структура.
 Мрежова структура (релационна БД) – информацията за географските обекти се групира по характерни признаци и се разделя под формата на „релации“ (припокриващо
съпоставяне между елементи от две или повече множества
обекти). Релациите в релационната БД се възприемат от потребителя като таблици – това са основните структури в БД
и всяка таблица представя един-единствен, точно определен
предмет (може да бъде обект или събитие). Таблиците са набори от елементи на данни (стойности), базирани на обекти,
които са организирани в определен брой колони и произволен
брой редове. Всяка колона има наименование, тип на данните
и множество от ограничения за тях. Връзката между отделните таблици и работата с тях се осъществява с т.нар. ключове.
Те са основен инструмент за осъществяване на връзки между
таблиците. Различните типове данни ограничават вида информация, която може да се съхранява в таблиците. Най-често се
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ползват низов тип (string) – за съхраняване на текстови данни в
свободна форма, целочислен тип (integer) – за съхраняване на
цели числа, реален тип с плаваща запетая (float, double) – за
съхраняване на десетични числа, булев тип (boolean) – за съхраняване само на две стойности (истинска или фалшива) и др.
• Физически модел
Физическият модел е свързан с хардуерните и програмните средства за ГИС БД. Определя специфичната структура за
съхранение и пътищата за достъп до файловете, изграждащи
БД. Физическият модел осигурява ефективността на работа с
БД за различни приложения. Всяка СУБД предлага различни
файлови организации и пътища за достъп: индексиране, клъстериране на свързани записи чрез указатели, хеширане и т.н.
Основни фактори за организацията на физическия модел на
БД са:
 времето за отговор – времето от подаване на заявка
към БД до получаване на отговор;
 използвано пространство – обем памет на диска, необходим за зареждане на БД;
 среден брой операции, обработени за минута от системата.
Базата данни се реализира на конкретна програмно-компютърна основа, чийто избор позволява съществено да се повиши скоростта на работа с БД. Например, могат да се използват различни типове компютри, да се променя количеството
на процесорите, обемът на оперативната памет, дисковите
подсистеми и т.н. Съществено значение имат настройките на
СУБД в рамките на конкретна компютърно съобразена програмна реализация. Приетите на предишните нива решения
за концептуален и логически модел са задължителни на ниво
физически модел и оказват съществено влияние на ефективността на работа с БД, реализирани на този етап.
Система за управление на бази данни (СУБД) в ГИС е
комплекс от програми и компютърни езикови средства, пред30

назначени за създаване, въвеждане, достъп, съхранение, архивиране и използване на БД.
Функции на СУБД в ГИС:
• Управление на данните на външна памет;
• Управление на оперативната памет;
• Операции на БД;
• Обезпечаване на надеждно съхранение на данните в БД;
• Поддържане на език за управление на БД.

1.10. Геопространствен анализ с ГИС
Високата ефективност и широкото приложение на ГИС
са свързани преди всичко с възможностите за извършване на
анализ. Геопространственият анализ е вид географски анализ, при който в ГИС се използват пространствени данни за
създаване на цифрови модели и визуализации за конкретни
обекти или явления, оценка на резултати, разкриване на промени и прогнозиране на тенденции. Данните могат да бъдат
придобити с различни геопространствени технологии – ГИС,
GPS, дистанционни изследвания (сателитни платформи, безпилотни летателни системи), мобилни устройства и др. Визуализациите могат да включват карти, графики, статистически
данни и диаграми, които показват съвременно състояние и
промени във времето и пространството.
Геопространственият анализ е процес, основан на три
главни компонента: работа с пространствени данни, моделиране с ГИС средства (инструменти) и решаване на пространствени проблеми. Добавянето на пространствен елемент
– данни за местоположение и време – към традиционните типове данни позволява получаването на допълнителна или качествено нова информация, въз основа на която могат да бъдат създавани по-точни модели и намирани по-добри решения
на проблеми. Важно предимство е и възможността за обработка на огромни обеми цифрови данни, както и обобщаването
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на голямо количество много детайлна информация, от която
да бъдат извлечени само най-съществените характеристики и
основните тенденции.
Пространствените данни в ГИС се разработват въз основа
на възприетите фундаментални понятия за пространството, използвани като средство за описание и моделиране на
обектите и явленията на всички нива в пространството и времето (от локален до глобален мащаб и от минало към бъдеще):
1. Местоположение;
2. Разстояние;
3. Мрежа;
4. Район;
5. Мащаб;
6. Пространствена хетерогенност;
7. Пространствени взаимовръзки;
8. Обекти и повърхнини.
Тези понятия са в основата на научните изследвания от
векове, но през последните десетилетия се обогатяват и разширяват във връзка с развитието на информационните технологии (в т.ч. ГИС) и средствата за визуализация, както и
лесния достъп до огромни информационни ресурси. Това намира отражение в редица научни публикации (Golledge, 1995;
Goodchild, 1997b; Montello, 2001; Peuquet, 2002; Montello et al.,
2003; Sheppard, 2004; Bialynicki-Birula et al., 2004; Gersmehl,
2005; Hill, 2006; Goodchild et al., 2007; Kimerling et al., 2009;
Janelle, Goodchild, 2011; Вацева, 2015; De Smith et al., 2018;
Вацева, 2019 и др.). Систематизирано описание на ключовите
понятия на пространственото мислене е представено от Центъра за пространствени изследвания на Университета на Калифорния, Санта Барбара, САЩ (Spatial Concepts http://spatial.
ucsb.edu/spatial-concepts/). Въз основа на направеното обобщение е описано основното значение на фундаменталните понятия за пространството и използването им в ГИС.
Местоположението е основна характеристика на пространствените данни, която ги отличава от другите видове данни и информация. Има два типа местоположение: абсолютно
и относително. Абсолютното местоположение е точно положе32

ние на земната повърхност, определено от дадена координатна система (например координатите на географската ширина
и дължина). Относителното местоположение се определя по
отношение на други обекти. Описва се с ясни обозначения в
околната среда, ориентири, пресечни или референтни точки.
В ГИС методът за определяне на местоположението се нарича
георефериране, при което се дефинират уникални стойности,
така че да описват само едно местоположение (Hill, 2006).
Разстоянието описва пространствените взаимоотношения между обектите, определени от тяхната близост. Измерването на разстояния предоставя механизъм за описване на
пространствени размери и местоположение, а също така служи като основа на много количествени и качествени пространствени анализи (Kimerling et al., 2009).
Мрежата е физическа или концептуална система от връзки между обектите. Обикновено означава повишена достъпност или свързаност. В ГИС най-често мрежите се представят
от елементите: връзки, възли и пресичане. По-известни приложения на мрежи са, например, транспортни системи, речна мрежа, комуникационни системи и др. (Ahuja et al., 1993;
Bialynicki-Birula et al., 2004).
Районът е определена област от пространството, в която
един или множество признаци се срещат с определена честота (еднакви региони) или един признак доминира. Границите
на района могат да бъдат ясно определени (например държавни и административни граници) или да имат неясен характер
(например градски център). При изследване на районите е важно да се имат предвид два основни проблема, дефинирани
от Montello et al. (2003). Първият е свързан с мащаба и сравнимостта между данните в различни мащаби – установено е,
че резултатите от анализа в даден мащаб не са сравними с
резултатите, получени при друг мащаб. Вторият проблем се
отнася до агрегирането (обединяването) на данни, при което
се променят границите на района, а това може да има значително отражение върху статистиките за съседство.
Мащабът описва пространствената зависимост между
реалния свят и неговото представяне в ГИС. Използва се за
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проектиране на реалността в подходящи размери. Определя
се от пространствения обхват на изследвания район и резолюцията на данните. Нивото на детайлност (резолюция) на пространствените данни е една от най-важните им характеристики.
Пространствените данни могат да се използват в мащаба, в
който са събрани първоначалните данни. Промяната на мащаба може да промени значението на данните. Това създава известни ограничения в работата с пространствени данни, които
е необходимо да бъдат отчитани както от създателите, така и
от потребителите на данни (Goodchild, 1997b; Montello, 2001;
Sheppard, 2004; Janelle, Goodchild, 2011; Вацева, 2015).
Пространствената хетерогенност се отнася до степента на изменение на дадени характеристики за отделните
райони, например форма (очертания), плътност, пространствени различия, дисперсия, близост, подобие, порядък, доминантност. Географският (реалният) свят е хетерогенен по
своята същност (Janelle, Goodchild, 2011; De Smith et al., 2018;
Вацева, 2019), което определя и хетерогенността на пространствените данни – в повечето случаи те варират в рамките на
изследвания район и са неравномерно разпределени. Това
има важно значение при определянето на представителна извадка за района. Друга важна особеност е, че пространствените данни имат по-голяма хетерогенност, когато се отнасят за
по-голям район, което има значение за проучвания, които са
на глобално ниво и обхващат дълъг период от време.
Пространствените взаимовръзки се отнасят до свързаността на данните в зависимост от разстоянието, т.е. атрибутите на обекти, които са пространствено близо един до друг,
могат да имат по-близки стойности от атрибутите на обекти,
които са пространствено далече един от друг. Това е проява на
„Първия закон на географията“, формулиран от Tobler (1970):
„Всичко е свързано с всичко останало, но близките неща са
повече свързани от далечните неща“. Тези взаимовръзки на
данните представят пространствената автокорелация, която в
ГИС се определя количествено с различни средства и техники: индекси, модели, кригинг (измерване промените на атрибутите в зависимост от разстоянието), вариограми (прогнози34

ране на стойностите на атрибутите в райони, за които няма
налични данни) и др.
Обектите и повърхнините са фундаментални понятия
за пространството, на базата на които в ГИС се разработват
модели на явленията и процесите (Peuquet, 2002; Goodchild et
al., 2007; De Smith et al., 2018). Обектите представят дискретни явления и са съставени от геометрични примитиви (точки,
линии и полигони), представени в ГИС чрез векторни данни.
Повърхнините са непрекъснати по своята същност и представят вариациите на дадени свойства на земната повърхност. Те
могат да бъдат двуизмерни (по оси Х, У), триизмерни (като се
добави височина Z) или четириизмерни (като се добави време). В ГИС са представени чрез растерни данни. Обикновено
като повърхнини в ГИС се представят пространствени явления, които нямат граници – характеристики на климата, водите и релефа, потоци в пространството и времето (например
транспортни и комуникационни системи) и т.н.
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Гла ва 2
ГИС С ОТВОРЕН КОД
И СВОБОДНО ДОСТЪПНИ ГИС БАЗИ ДАННИ

2.1. ГИС с отворен код
Софтуер с отворен код по дефиниция е програмен код,
който е свободно достъпен и може да се променя. Софтуерни
програми с отворен код се разработват от общност от програмисти доброволци. ГИС с отворен код е компютърна ГИС програма, която е налична с оригинален код (изписани команди
на софтуерен език) под определени лицензионни права (Shin,
2017). Ползвателите на ГИС с отворен код могат да използват,
копират, изследват, променят, подобряват и разпространяват
свободно пограмните кодове (фиг. 2.1). „Свободно“ не означава „безплатно“, но означава, че всеки има право да го използва

Фигура 2.1. Права на потребителите за работа
с ГИС с отворен код (източник: Shin, 2017)

36

при определени условия. Развитието на ГИС системите с отворен код се ускори в началото на настоящия век във връзка с
разработване на приложения за географска информация в интернет среда. Необходимо е да се разполага с ГИС, географска база данни, уеб сървър за картографиране и инструменти
за анализ и визуализация. Достъпът до такива средства е безплатен или почти безплатен под лиценз за ГИС с отворен код.
На 1 април 2010 г. е публикуван химн на свободната култура в Ютюб, чиято официална версия “Copying Is Not Theft”
(“Копирането не е кражба”) е налична на следния адрес: https://
youtu.be/IeTybKL1pM4.

2.2. Кратка историческа справка за ГИС
с отворен код
Първата разработка на ГИС с отворен код от Министерството на вътрешните работи на САЩ води началото си от
1977 г. (Katz, 1987). Създадена е „Система за наслагване на
карти и статистика“ (англ. Map Overlay and Statistics System,
MOSS). Тя се използва за проследяване и оценка на въздействието на разработвани мини върху околната среда, дивата природа и моделите на миграция. MOSS е интерактивна ГИС с възможности за работа с векторни данни, която е
внедрена за производствена употреба на миникомпютри.
Впоследствие системите с отворен код имат различна
посока на развитие, използване и приложение от аналози с
лицензиран ГИС софтуер. Развитието на ГИС с отворен код
доведе до разработване на много новаторски приложения за
графично представяне, анализиране и визуализиране на геопространствени данни, които се използват от широк кръг държавни, научни, образователни, търговски и други организации
и отделни потребители.
През 1984 г. се създава Система за поддръжка на географски ресурси (англ. Geographic Resources Analysis Support
System, GRASS, https://grass.osgeo.org/). Тя съдържа повече
от 350 модула за обработка на растер, топологичен вектор,
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обработка на изображения и графични данни. Софтуерът първоначално е създаден за използване от американската армия
за подпомагане решаването на задачи, свързани с околната
среда, като управление на земи, планиране и др. (Martin et al.,
1989). Понастоящем GRASS ГИС намира широко приложение
в научни и комерсиални настройки за управление и анализ на
геопространствени данни, обработка на изображения, пространствено и времево моделиране, създаване на графики и
карти и визуализиране на пространствена информация.
През 1996 г. Университетът в Лийдс стартира проект за
създаване на базирана на Java ГИС библиотека, която може
да бъде включена при необходимост в различни приложения.
GeoTools (https://geotools.org/) е библиотека от програми с
отворен код за работа с геопространствени данни, която се
поддържа от Консорциума за работа с отворени данни (Open
Geospatial Consortium – OGC®, https://www.osgeo.org/). Днес
тя се използва широко в сървърни разработки с геопространствени функции за създаване на интернет карти и за настолни
приложения.
През 2000 г. се появява междуплатформената геопространствена библиотека Geospatial Data Abstraction Library
(GDAL, https://gdal.org/). GDAL дава възможност на ГИС приложенията да поддържат различни формати на данните, които
се използват от различните ГИС (Warmerdam, 2008). Библиотеката GDAL съдържа компютърен софтуер за четене и писане
на над 50 растерни и 20 векторни геопространствени формати
на данни. Тя е най-широко използваната библиотека за достъп
до геопространствени данни в света, поддържаща приложения като Google Earth (https://earth.google.com/web/, GRASS,
QGIS (https://www.qgis.org/en/site/), Feature Manipulation Engine
(FME, https://www.safe.com/fme/) и ArcGIS (https://www.arcgis.
com/index.html). Съдържа множество полезни помощни програми с команден ред за обработка и превод на данни в различни формати. GDAL се ползва под разрешителния лиценз
за свободен софтуер в стил X / MIT от Фондацията за геопространствени проекти с отворен код (Open Source Geospatial
Foundation – OGCF, https://www.osgeo.org/).
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През 2001 г. Refractions Research (http://www.refractions.
net/) разработва програма с отворен код PostGIS за пространствено активиране на данни, съхранявани в базата данни Postgres. PostGIS е софтуер с отворен код, който добавя
поддръжка на географски обекти към обектната релационна
база данни PostgreSQL (Strobl, 2008). PostGIS следва простите функции за спецификацията на SQL от OGC (http://www.
opengeospatial.org). OGC разработва спецификации за подобряване на оперативната съвместимост на геопространствените данни и софтуерните компоненти за обработка на
пространствени данни. Технически PostGIS е реализиран като
външно разширение на PostgreSQL. През 2001 г. също е създаден и GeoServer, което е Java приложение за публикуване на
данни, базирани на стандарти за интернет услуги (Aime, 2007).
Понастоящем PostGIS и GeoServer са известни съответно като
най-широко използваните ГИС база данни с отворен код и ГИС
сървър.
През първото десетилетие на XXI век се създават OSGeo
и LocationTech, за да осигурят финансова, организационна и
правна подкрепа на геопространствената общност при разработване на ГИС проекти с отворен код, безплатното им
разпространение и за насърчаване на тяхното използване.
LocationTech е работна група, създадена в рамките на фондация Eclipse (https://projects.eclipse.org/), целяща подобряване
на сътрудничеството между академичните среди, индустрията
и ГИС общността.
През 2011 г. е създадена Geo for All (https://www.osgeo.org/
initiatives/geo-for-all/). Тя е образователна програма, насочена
към геопространственото образование и разширяване на възможностите за работа с ГИС с отворен код. Фондацията осигурява свободен достъп в интернет до много образователни ресурси за ГИС с отворен код, например FOSS4G Academy (http://
spatialquerylab.com/foss4g-academy-curriculum/) и GeoAcademy
(https://cursos.geoacademy.online/). Geo for All инициативата
подпомага създаването на геопространствени лаборатории и
изследователски центрове по целия свят, които развиват геопространствените софтуерни технологии с отворен код, про39

веждат обучение и насърчават използването на ГИС технологиите чрез предаване на опит.
Компанията Boundless (https://support.boundlessgeo.com/
hc/en-us) е първата, която през 2013 г. предоставя търговска
подкрепа и поддръжка на най-популярните в света ГИС приложения с отворен код на ниво база данни, сървър, десктоп,
интернет, мобилни устройства и облачни услуги. Продуктовият
пакет на компанията гарантира, че организациите, използващи ГИС с отворен код, имат постоянна техническа поддръжка
на оперативните настройки, от които се нуждаят. Компанията
предоставя непрекъснати подобрения и корекции за поддръжка на най-популярния ГИС софтуер с отворен код.
Съвременната компютърна обработка на големи по обем
геопространствени данни в реално време поставя редица
предизвикателства пред разработчиците на ГИС софтуер.
Тенденцията на развитие на ГИС е от настолни системи да
се преминава към разпределена система. В света непрекъснато се развиват ГИС софтуерни решения с отворен код, предназначени да отговорят на тези предизвикателства. Такива са
GeoMesa (https://www.geomesa.org/), която е разпределена
пространствено-времева база данни с отворен код и GeoTrellis
(https://geotrellis.io/) за обработка на географски данни за приложения с висока производителност. Двете разработки са въведени през 2014 г. и дават възможност за обработка на геопространствени големи данни (Big Data) чрез облачни технологии без изискване на лиценз за потребителите.
Все по-активно се възприема и използва ГИС с отворен код в много страни по света, включително и от големи
софтуерни корпорации. Google използва Open Source GDAL
в платформата Google Earth, AutoDesk предлага програмни
кодове за MapGuide, FDO&MetaCRS, ESRI използва GDAL и
промени ARCGIS GeoPortal Server на Open Source. ГИС с отворен код има голям потенциал да се развива и в бъдеще.
Известни са над 500 изпълнени проекта с използване на такива софтуерни продукти. Сътрудничеството между софтуерни
разработчици и ГИС потребители, свободното споделяне на
геопространствени данни и информация и достъпът до клю40

чови компютърни и софтуерни ресурси са основните фактори,
които стимулират това развитие. ГИС с отворен код разширява възможностите за създаване на множество приложения в
социално-икономическата, научноизследователската и образователната сфера.

2.3. Софтуер за ГИС с отворен код
ГИС софтуерните програми с отворен код се разработват
на различни езици за програмиране. Три (извън уеб ГИС) са
основните групи програмни езици: „C“ езици, Java и “.NET”. Съществуват редица национални и международни организации,
отговорни за разработването на стандарти при придобиване,
внедряване, поддържане и използване на геопространствени данни. На международно ниво те се ръководят от OGC и
Международната организация по стандартизация (International
Organization for Standardization, ISO) в партньорство с много
организации за технологични стандарти с цел осигуряване на
оперативна съвместимост. Стандартите, разработени от тези
организации, ще продължат да позволяват оперативна съвместимост в цялата индустрия и да подобряват достъпа до
данни по целия свят.
Отвореният стандарт е документ, създаден с консенсус и одобрен от официална организация, който предоставя
правила и насоки за постигане на оптималната степен на ред
(оперативна съвместимост) в даден контекст. OGC приема
стандарти за работа с географски данни и информация, разглеждайки ги като „отворени“, които отговарят на определени
условия (www.opengeospatial.org/standards). Стандартите са:
• Свободно и публично достъпни;
• Необременени от патенти и друга интелектуална собст
веност;
• Недискриминационни;
• Без лицензионни такси;
• Доставчикът е неутрален;
• Данните са неутрални;
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• Стандартът е консенсусно приет;
• Никоя отделна организация не контролира стандарта.
Първата група на програмния език „C“ се използва от
най-дълго време за разработване на ГИС софтуерни приложения с отворен код. Библиотеките с програми включват възможности за работа с географски координати, които ги правят
много полезни и популярни. Най-често използваните ГИС софтуерни приложения с отворен код, базирани на този програмен
език, са GRASS и Quantum GIS (QGIS).
Втората група ГИС с отворен код използва JAVA език за
програмиране. Java се заражда като вътрешен проект на компанията Sun Microsystems през декември 1990 г. като алтернатива на програмните езици C и C++. Основната библиотека
JTS на Java ГИС има геопространствени функции, които позволяват да се сравняват обекти и да се установява наличие
или отсъствие на пространствени връзки. GeoTools, Geoserve
и OpenMap са сред най-популярните ГИС с отворен код в тази
група инструменти на езика JAVA. Редица свързани софтуерни
пакети могат да се използват в допълнение към софтуерните
продукти на GeoNetwork, като Web Map Server, GIS настолни
приложения и Web Map Viewers.
Третата група ГИС с отворен код съдържа приложни програми, които използват “.NET” като език за програмиране.
SharpMap и WorldWind са най-популярните от тези приложения.
Извън трите основни езикови групи за програмиране уеб
картографирането с отворен код е отделна група, която включва OpenLayers и MapBuilder, широко използвани поради тяхната простота и достъпност.
През последните години особена популярност при работа
с ГИС с отворен код придобиха модулите за скриптове, написани на езика Python (Graser & Olaya, 2015). Благодарение на
наличната документация, лесния синтаксис, свободно и безплатно достъпните уроци, добрата поддръжка за анализ и обработка на данни чрез Numpy или Pandas програмни библиотеки той намира все по-широко приложение. Python е включен
в ArcGIS, QGIS, GRASS GIS, gvSIG и много други проекти с
отворен код. Друг широко използван език за програмиране на
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интернет приложения е JavaScript. Той се използва за разработване на интернет картографски приложения като ArcGIS интернет API, MapBox, CARTO, API на Google Maps, OpenLayers,
Leaflet и др. Съвременна тенденция е да се предлагат и
3D интернет базирани приложения CesiumJS, проект на OSM
Buildings и MapBox G, които се базират на JavaScript езика.
Моделите за писане на софтуерна програма с отворен код
са в затворен и отворен вид. В първия случай авторът на кода
пише програмния код на съответен програмен език въз основа
на собственото знание и ограничено използва външни знания.
Във втория случай програмата е дело на съвместните усилия
на няколко програмиста и се ползват общите знания, което
води до по-добри софтуерни продукти. Съвременните ГИС
системи с отворен код се разработват от групи програмисти,
което осигурява по-качествени софтуерни програмни продукти.

2.4. Международни организации и инициативи
за работа с ГИС с отворен код
• ГИС Инициатива на Обединените нации
(http://unopengis.org/unopengis/main/main.php)
Инициативата на ООН за отворена ГИС, стартирала през
март 2016 г., е продължаваща инициатива за технологично
партньорство за поддържането на мира на Департамента за
оперативна подкрепа на ООН. Тя има за цел да идентифицира
и разработи ГИС с отворен код, който отговаря на изискванията на операциите на ООН. Тази инициатива се подкрепя от
държави-членки, допринасящи за развитие на технологиите,
международни организации, академични среди, неправителствени организации и частния сектор. Създадени са 5 Работни
групи: Работна група 1 – Отворен геопортал на ООН; Работна
група 2 – Изграждане на капацитет; Работна група 3 – Геоанализ; Работна група 4 – Събиране на данни на място; Работна
група 5 – Geo-AI.
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• Open Geospatial Consortium (OGC)
(https://www.ogc.org/)
Консорциумът за работа с отворени геопространствени
данни (OGC) e международна организация, създадена през
1994 г., за разработване на доброволни стандарти за работа
с геопространствени данни. В организацията членуват повече от 500 търговски, правителствени, неправителствени и изследователски организации от целия свят. Те си сътрудничат в
процеса на разработване и прилагане на отворени стандарти
за геопространствено съдържание и услуги, сензорна мрежа и
Интернет на нещата, обработка на ГИС данни и споделяне на
данни, приети с консенсус. OGC има 33 одобрени стандарти
за геопространствени данни. Организацията OGC популяризира събития, предоставя достъп до документация, интернет
сайтове и друга информация, представляваща интерес за ГИС
общността за ползване на ГИС с отворен код чрез своята интернет платформа.
• Open Source Geospatial Foundation (OSGeo)
(https://www.osgeo.org/)
Фондацията за геопространствени проекти с отворен код
е международна и доброволна неправителствена организация
с нестопанска цел, която насърчава взаимодействието между ГИС разработчици и потребители на геопространствена
информация. Фондацията е създадена през 2006 г. с цел да
осигури финансова, организационна и правна подкрепа на геопространствена общност за работа с ГИС с отворен код. Освен разработване на софтуер с отворен код, тя насърчава осигуряване на отворен достъп до геопространствени данни на
отделни държави и ползването на напълно безплатни геоданни, например от проекта OpenStreetMap. Фондацията OSGeo
се ръководи от общността и има определена организационна
структура (https://www.osgeo.org/about/board/). Софтуерните
проекти имат собствена структура на управление според изискванията. Общността на OSGeo си сътрудничи чрез Wiki,
Mailing Lists и IRC.
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2.5. ГИС проекти на OSGeo
2.5.1. ГИС с отворен код за настолен компютър
• GRASS
(https://grass.osgeo.org/)
Системата за поддръжка на географски ресурси (GRASS)
е ГИС, създадена за управление и обработка на векторни и
растерни геопространствени данни, пространствено моделиране и визуализация. GRASS GIS е безплатен софтуер с отворен код, издаден при условията на Общия публичен лиценз
на GNU. GRASS включва растерно и векторно базирана ГИС,
система за обработка на изображения, система за построяване на графики, система за управление на база данни и система
за пространствено моделиране. ГИС системата е разработена
за Linux, Macintosh, Sun Solaris, Silicon Graphics Irix, HP-UX,
DEC-Alpha и Windows OS.
• QGIS
(https://qgis.org/en/site/)
Eдин от най-популярните и използвани ГИС софтуер с
отворен код за настолни компютри e QGIS, който дава възможност за създаване, редактиране, визуализиране, анализиране и публикуване на геопространствена информация. Под
cвoбoднoтo лицeнзиoннo cпopaзyмeниe GNU GPL софтуерните програми на системата могат свободно да бъдат променяни
за решаване на различни приложни задачи. QGIS се инсталира на Linux, Unix, Mac OSX и Windows платформа.
• gvSIG
(http://www.gvsig.org/en/web/guest/home)
gvSIG е ГИС настолно приложение с отворен код, написано на програмния език Java. Предназначено е за въвеждане,
съхраняване, обработка, анализ и обработка на векторни и
растерни географски данни. gvSIG има удобен за потребите45

ля интерфейс и разполага с широка гама от инструменти за
работа с географска информация. Настолното приложение е
разработено за Windows, Macintosh, Linux и UNIX платформи.
• SAGA
(http://www.saga-gis.org/)
SAGA (System for Automated Geoscientific Analyses) е
ГИС система с отворен код, която е проектирана за лесно и
ефективно прилагане на алгоритми за пространствен анализ.
Инсталира се на Windows и Linux платформа, като предлага
изчерпателен набор от геонаучни методи и предоставя достъпен, обектно ориентиран потребителски интерфейс с много
опции за визуализация.
2.5.2. Софтуерни програми и платформи
за web-картографиране
• GeoServer
(http://geoserver.org/)
GeoServer е Java базиран сървърен софтуер с отворен
код за редактиране и споделяне на геопространствени данни.
Проектиран е за оперативна съвместимост и използване на
отворени стандарти за публикуване на ГИС данни. GeoServer
има стандартни OGC функционалности за уеб услуги, като
Web Feature Service (WFS), Web Map Service (WMS) и Web
Coverage Service (WCS). Има опции за публикуване, които са
на разположение като разширения, включително услуга за уеб
обработка (WPS) и услуга за обработка на уеб карти (WMTS).
GeoServer работи с OSGeo Foundation.
• MapGuide Open Source
(http://mapguide.osgeo.org/)
Първоначално представен като отворен код от Autodesk
през 2005 г., MapGuide Open Source дава възможност за разработване на уеб базирани картографски продукти.
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• MapServer
(https://mapserver.org/)
MapServer е среда за разработка на интернет приложения
с отворен код, публикуване на пространствени данни и приложения за интерактивно картографиране в интернет среда.
Функционира като интерфейс между локални, онлайн и отдалечени пространствени бази данни и уеб браузъри, предоставяйки изключително адаптивна платформа за проектиране и
внедряване на достъпни в мрежата ГИС системи. Разработен
е в средата на 90-те години в университета в Минесота и е
издаден под лиценз в стил MIT. MapServer работи на всички
основни платформи, като Windows, Linux, Mac OS X, но не е
пълнофункционална ГИС система.
• OpenWebGIS
• (http://opengis.ddns.net/gis/opengis_eng.html)
OpenWebGIS е уеб-базирана ГИС система с отворен код,
която функционира в онлайн и в офлайн режим. В OpenWebGIS
могат да се създават, експортират и добавят слоеве в често срещани формати за геопространствени данни (gml, kml,
geoJSON, gpx, shapefile, tiff, arcgrid, csv, osm), да се правят
векторни слоеве с точки, линии, полигони, да се добавят WMS
слоеве, да се използват WPS, оформят собствени данни, споделят като вградени карти, споделят като уеб страници, да
се персонализира интерфейсът, да се използват функции за
анализ, да се създават 2D, 2.5D и 3D карти, диаграми и т.н. В
приложението за Android може да се използват сензори, статистика за WiFi за мобилно устройство и данните да се геокодират с географски координати. Системата е разработена за
платформите Windows, Linux, UNIX и Macintosh.
• QGIS Server
QGIS сървърът съдържа набор от софтуерни програми,
които допълват основната десктоп конфигурация на QGIS.
QGIS сървърът се състои от сървърна библиотека от бинарни
програми за осъществяване на връзката на сървъра с различ47

ни приложни програми за разработка за интернет карти чрез
набор от OCG услуги (WMS, WFS, WCS и т.н.) и приложен програмен интерфейс (API) на OGC (WFS3 / OAPIF). Сървърните
приложения имат редица функционални възможности за работа с географски бази данни от различни източници и платформи, редактиране, анализиране, оформяне и публикуване на
десктоп разработени QGIS картографски продукти в интернет
среда.
• GIS Cloud https://www.giscloud.com/
GIS Cloud е първата в света онлайн ГИС с отворен код.
Технологията е разработена през 2008 г., а платформата GIS
Cloud стартира през 2010 г. като решение за създаване, редактиране и публикуване на онлайн карти, наречено Map Editor.
Платформата GIS Cloud съдържа интернет приложения за
редактиране, управление и споделяне на данни и мобилни
приложения за събиране на in situ данни, проверка и преглед
на данните в реално време. Системата позволява ефективно
управление на данните, контролирано с различни нива на достъп, като може да се работи с нея в среда на „облака“ или да
се инсталира на настолен компютър.
• MapFish
(http://www.mapfish.org/)
MapFish е гъвкава платформа за разработване на уеб
приложения за картографиране. Основава се на Pylons Python
и има специфични функционалности за създаване на уеб услуги, които позволяват заявки и редактиране на географски
обекти. MapFish предоставя JavaScript набор с инструменти,
среда за тестване на JavaScript и инструменти за компресиране на JavaScript код. MapFish е в съответствие със стандартите на Консорциума за работа с отворен код чрез OpenLayers
или GeoExt, поддържащи няколко OGC стандарта, като WMS,
WFS, WMC, KML, GML и др.
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• GeoMajas
(http://www.geomajas.org/)
GeoMajas е написан на Java и се ползва за създаване на
картографски уеб ГИС приложения. GeoMajas е ГИС с отворен
код, чрез който се визуализират и редактират географски данни от множество източници.
2.5.3. ГИС библиотеки и приложения с отворен код
• GDAL
(https:// gdal.org/)
GDAL е библиотека на компютърен софтуер за четене и
писане на растерни и векторни геопространствени формати
на данни под разрешителния лиценз за свободен софтуер в
стил X / MIT от OSGeo. Библиотеката съдържа множество полезни помощни програми за превод и обработка на данни.
• GeoTools
(https://www.geotools.org/)
GeoTools е Java ГИС библиотека от програми с отворен
код за разработване на различни приложения. Тя има модулна
архитектура, което позволява лесно да се включват допълнителни функционалности.
• OpenLayers
(https://openlayers.org/)
Javascript e библиотека, която е с отворен код за визуализиране на ГИС данни в интернет среда. OpenStreetMap (https://
www.openstreetmap.org) използва OpenLayers като основен
картен дисплей, известен още като „Slippy Map“. OpenLayers
улеснява поставянето на динамична карта във всяка интернет страница. Чрез софтуера се визуализират части от карти,
векторни данни и маркери, заредени от различен източник.
OpenLayers е разработен на JavaScript с отворен код и е напълно безплатен. Издаден е под лиценза BSD с две клаузи
(известен също като FreeBSD).
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• OSSIM
https://trac.osgeo.org/ossim/
OSSIM е набор от геопространствени библиотеки и приложения, използвани за обработка на растерни и векторни данни, изображения и карти. Софтуерът е в активна разработка
от 1996 г. и е внедрен в редица частни, федерални и граждански агенции. През 2015 г. изходният код на проекта OSSIM е
мигриран към софтуерното хранилище GitHub.
• Topology Framework .NET (TF.NET)
(https://code.google.com/archive/p/tf-net/)
TF.NET поддържа външно управлявани API-та, които
включват: геометрии на OSGeo Feature Data Objects (FDO),
геометрии на OSGeo MapGuide Server (базирани на FDO) и
геометрии на Autodesk ObjectARX (известни обекти) и ODP.
NET на Oracle. Предлаганите функции включват: функции за
наслагване (пресичане, разлика, обединение, симетрична разлика), буфер, функции за определяне на площ и разстояние,
проверка на топологична валидност, трансформации на координатни системи и топологични графики и др. Библиотеките на
TF.NET са безплатни, лицензирани под GNU LGPL и достъпни
за изтегляне от страницата на Google Code.
• FlowMap
(http://flowmap.geo.uu.nl/)
FlowMap е безплатно приложение, предназначено за уп
равление и визуализиране на пространствено реферирани
данни с някои аналитични възможности в среда на Windows
OS. FlowMap е специално проектиран софтуер за използване в
комбинация със Система за управление на бази данни (СУБД) и
система за картографиране и/или ГИС с общо предназначение.
• MapWindow GIS
(https://www.mapwindow.org/)
MapWindow GIS е ГИС приложение с отворен код, което
може да бъде разширено чрез плъгини. Приложението е изгра50

дено с помощта на .NET на Microsoft, разработено за Windows
платформа.
• OpenJUMP GIS
(http://www.openjump.org/)
OpenJUMP GIS е ГИС с отворен код, написана на Java със
съвместните усилия на доброволци. По-рано приложението
е известно като JUMP ГИС, което може да чете shape файлове и файлове във формат GML. Инсталира се на Windows,
Macintosh, Linux и UNIX платформа.
• TNTLite
(http://www.hesc.it/tnt/tntlite-ENG.html)
TNTLite MicroImages, Inc. предоставя TNTlite като безплатна версия на TNTmips, който е професионален софтуер
за анализ на геопространствени данни. Безплатният продукт
TNTlite има всички функции на професионалната версия, с изключение на размера на обектите в създавания проект. TNTlite
позволява споделяне на данни само с други копия на TNTlite,
като процесите на експортиране не са активирани. Разработен
е за Windows платформа.
• uDig GIS
(http://udig.refractions.net/)
uDig GIS е безплатно приложение с отворен код за настолни компютри. Приложението е проектирано да използва
OpenGIS стандарти за уеб услуги на OGC като WMS, WFS и
други. Инсталираното приложение позволява да се преглеждат локални shape файлове, да се ползват отдалечени WMS
услуги и директно да се редактират геометрични параметри на
пространствената база данни. Инсталира се на Windows, Linux
и Macintosh платформа.
• Fmaps
(http://fmaps.sourceforge.net/
Fmaps е ГИС приложение за Linux и Gnome съвместими
платформи. FMaps предоставя функционалност чрез съхра51

няване на данните в PostgreSQL база данни на SQL сървър.
Всички данни са организирани в каталог с метаданни за лесен
достъп от различни потребители.
• OpenEV
(http://openev.sourceforge.net/)
OpenEV е библиотека и справочно приложение за преглед
и анализ на растерни и векторни геопространствени данни.
Разработена е за Windows 98 / NT / 2000, Linux, Irix или Solaris
системи.
2.5.4. Каталог с метаданни
• GeoNetwork
(https://geonetwork-opensource.org/)
GeoNetwork е приложение за каталог за управление на
геопространствени слоеве, услуги, карти и негеографски набори от данни. Приложението осигурява функционални възможности за редактиране на метаданни, пълнотекстово търсене, търсене по ключови думи, типове ресурси, организации,
мащаб и интерактивен преглед на интернет карти. GeoNetwork
предоставя лесен за използване интернет интерфейс за търсене на геопространствени данни в множество каталози.

2.6. Предимства и недостатъци при работа
с ГИС с отворен код
ГИС продуктите с отворен код имат някои предимства и недостатъци. Предимствата се изразяват във възможността широк
кръг потребители да имат достъп до безплатен (или почти безплатен) лиценз, спестявайки финансови средства, компютърни и други ресурси. Оригинално написаните програмни кодове
непрекъснато се подобряват с активната поддръжка от добре
обучени специалисти програмисти, което води до повишаване
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надеждността на програмите, тяхната сигурност и стабилност.
Кръгът специалисти, които поддържат ГИС с отворен код, се
разширява, като системната поддръжка се допълва с нови програми, приложения и помощни програми (плъгини). Добре разработените ГИС системи с отворен код разполагат с възможности
за лесно внедряване на програмните кодове в други програми,
повторно използване на разработени алгоритми, работа и интеграция на тези продукти с други програми. Основно предимство
е възможността да се правят промени в кодовете и да се осъществява пълен контрол над конкретно решение.
Негативните страни при използване на ГИС с отворен код
са свързани със сложността на изпълнение поради липса на
пълна документация и/или на инструменти за инсталиране и
непрекъсната поддръжка. ГИС продуктите с отворен код нямат
всички функционални възможности в сравнение с търговските
им аналози.

2.7. Свободно достъпни ГИС бази данни
и работа с бази данни
2.7.1. Система за управление на бази данни
в ГИС с отворен код
Системата за управление на бази данни (СУБД) трябва да
осигурява надеждност при съхраняване на данните в БД, да
позволява възстановяване на БД с използване на допълнителна информация и да поддържа дневник за изменение на БД.
Езикът за компилиране SQL преобразува имената на обектите в идентификатори на основание на специално поддържани служебни таблици-каталози в СУБД. Специалните оператори на езикът SQL позволяват да се отправят запитвания към
стълбовете на БД и съдържат всички необходими средства за
работа с данните, като обезпечава базов ползвателски интерфейс за достъп до тях. В основата на работата с БД са 4 основни операции:
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• Създаване на ГИС бази данни – множество файлове: на
индексите и на самите данни;
• Редактиране на БД;
• Избор на бази данни;
• Разделяне/обединяване на БД.
Операции с ГИС БД:
• Параметри на таблиците - Формиране на съставен индекс;
• Команди за редактиране на таблиците – търсене, търсене след сортиране, подбор и др.;
• Смяна на редове и колони;
• Обновяване на данните в таблиците;
• Изтриване на записи.
2.7.2. Проектиране на геопространствена база данни
PostGIS е реализация на софтуера за база данни PostGRE
SQL. PostGRE SQL е пълнофункционален софтуер за управление на бази данни с мощен набор от разширени корпоративни
функции. PostGIS пренася този безплатен софтуер в сферата на ГИС с включване на възможности за съхранение на тип
пространствени данни и добавена функционалност, която позволява на потребителите да извършват пространствени заявки, индексиране и мн. др.
PostGIS обикновено се използва на сървър за предоставяне едновременно на множество потребители на възможности
за пространствена БД. Настолната QGIS поддържа използване
на файлов формат, наречен spatialite, който позволява съхраняване на цяла пространствена БД в един файл. Двата типа
пространствени БД могат да се използват за различни цели, но
и за двете се прилагат едни и същи основни принципи и техники.
2.7.3. Картографски интернет сървър
Има много интернет сървъри с отворен код, но най-популярният е MapServer (mapserver.gis.umn.edu; вж. ГИС с отворен код). Потребители, които се нуждаят от допълнителни
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функции, вместо обикновен браузър могат да използват специална клиентска програма за MapServer, която е разработена
от канадската компания DM Solutions (www.dmsolutions.ca) и е
достъпна под лиценза с отворен код.
2.7.4. Формат на данните
XML метаезикът е признат стандарт за описание на информация за интернет. На негова основа са разработени важ
ни стандарти за кодиране на географска информация, като
Geographic Markup Language (GML) и Scalable Vector Graphics
(SVG). Първият е стандартът Open GIS Consortium (www.
opengis.org) за обмен и съхранение на географска информация между приложенията. Този формат намери широко приложение в областта на ГИС с отворен код, защото е с отворен
стандарт и поддържа мощен, разширяем синтаксис за работа с пространствена информация. Този формат действа като
„мост“ между ГИС с отворен код и търговските системи, базирани на затворени формати.
Вторият формат SVG, създаден от консорциума W3C
(www.w3.org/Graphics/SVG), се използва за показване на
векторни графики в интернет страници. SVG е универсален
и много полезен за интернет картографски приложения. Използването на векторни графики вместо растерни в интернет
страниците води до значително намаляване размера на графичните файлове.
2.7.5. Инструменти за анализ
Създадени са няколко удобни за потребителя интернет интерфейси за ГИС, като Java Topology Suite (www.vividsolutions.
com/jts/jtshome.htm) и Geotools (www.geotools.org). За по-сложни задачи се ползва GRASS ГИС. Понастоящем се поддържа от софтуерни разработчици от цял свят със седалище в
университета Baylor (САЩ; http://grass.osgeo.org). Последната
версия GRASS 5.0 поддържа всички често срещани операционни системи (вкл. Windows и Linux) и е оборудвана с по55

вече от 350 модула за работа с растерни, векторни графики
и други графични формати, обработка на цифрова информация и извършване на различни ГИС процедури. С помощта на
GRASS се анализират, съхраняват, актуализират, симулират и
визуализират географски данни за решаване на редица научни и практически задачи.
Друг аналитичен инструмент е Terralib (www.terralib.org),
разработван от група бразилски изследователски институти.
ГИС библиотеката Terralib с отворен код позволява бързо създаване на специализирани приложения за анализ на географска информация. Важно предимство е директният достъп до
пространствени БД без използване на междинни програми,
което ускорява обработката на данните. Много полезни безплатни инструменти, документи и пространствени данни се
разпространяват в рамките на проекта FreeGIS (http://www.
freegis.org/), иницииран от немската консултантска компания
Intevation GmbH.

2.8. Източници за свободно достъпни бази данни
Развитието на ГИС с отворен код стимулира различни институции свободно да споделят и предоставят достъп до географски БД за решаване на различни научно-приложни задачи. Такива БД съдържат различни по обем, качество, пълнота
и точност географски данни за пространствени обекти и техни
атрибути. По-долу са посочени някои източници за достъп до
растерни и векторни данни, които могат да се използват за целите на изработване и визуализация на тематични карти за
околната среда в QGIS.
2.8.1. Международни бази данни
– https://www.diva-gis.org/gdata – географски данни за отделни държави;
– Esri Open Data Hub – https://hub.arcgis.com/search – платформа за свободно достъпни пространствени данни;
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– https://earthexplorer.usgs.gov/ – спътникови снимки и цифрови модели на релефа;
– http://www.naturalearthdata.com/downloads/ – платформа
за свободни векторни и растерни данни в различни мащаби;
– https://gisgeography.com/openstreetmap-download-osmdata/ – платформа за свободно достъпни векторни данни;
– https://opentopography.org/ – платформа за растерни цифрови модели на земната повърхност;
– http://geodata.grid.unep.ch/ – данни по програмата за
околна среда на ООН;
– https://neo.sci.gsfc.nasa.gov/ – климатични данни;
– https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home – спътникови
данни по програма Коперник на ЕС;
– https://terra.ipums.org/ – данни от преброяване на населението;
– https://www.openstreetmap.org/ – платформа за картографиране и достъп до пространствени данни от доброволци
(фиг. 2.2).

Фигура 2.2. Общ изглед на OpenStreetMap
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2.8.2. Национални бази данни
Достъп до векторни и растерни БД се предоставя чрез
интернет страниците на някои държавни институции, като
АГКК (https://kais.cadastre.bg/), ГИС на МРРБ (http://gis.mrrb.
government.bg/) и Националния статистически институт (https://
www.nsi.bg/).
• Информация за околната среда на МОСВ
Министерството на околната среда и водите предоставя
достъп до векторни и растерни данни за околната среда. Достъпът до тях е чрез интернет страницата на министерството
https://www.moew.government.bg и чрез Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС, http://eea.government.bg/). ИАОС
има 16 регионални инспекции по околна среда и води, 4 басейнови дирекции и 3 национални парка. Данни за околната
среда за страната, вкл. CORINE земно покритие, са достъпни
на интернет страницата на ИАСГ. Достъп до данни за мониторинг на биологичното разнообразие, горските екосистеми
и почвите се осигурява чрез публичен достъп до регистри.
Например, разработен е Регистър на защитените територии
и защитените зони в България http://eea.government.bg/zpo/
bg/index_download.jsp и е разработено специално ArcGIS API
приложение за защитените природни обекти https://envgis.eea.
government.bg/flexviewers/pr-areas/.
Чрез Националната система за мониторинг на околната
среда на ИАОС към МОСВ се предоставя информация за:
• Въздух – http://eea.government.bg/kav/ (фиг. 2.3);
 Национална система за контрол на качеството на въздуха;
 Емисионен контрол;
• Биологично разнообразие и защитени територии, горски
екосистеми и почви;
 Земи и почви;
 Биологично разнообразие и защитени територии;
 Горски екосистеми;
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Фигура 2.3. Общ изглед на интернет сайта на ИАОС към МОСВ
за следене качеството на въздуха

• Радиологичен мониторинг;
• Отпадъци;
• Води – http://gwms.eea.government.bg/giswmr/ (фиг. 2.4);
 Повърхностни води;
 Подземни води.

(а)

(б)

Фигура 2.4. Общ изглед на интернет страницата на ИАОС към
МОСВ за управление на водите (а) и zoom изглед на Басейнова
дирекция „Източнобеломорски район“ (б)
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Фигура 2.5. Общ изглед на интернет страницата
на Дунавска басейнова дирекция

Всяка от 4-те басейнови дирекции има своя интернет страница, на която се публикуват информация и карти, свързани с
управление на водите. Например, за Дунавска басейнова дирекция може да се използва страницата http://www.bd-dunav.
org/ (фиг. 2.5), в която на следния линк http://www.bd-dunav.org/
content/upravlenie-na-vodite/upravlenie-na-riska-ot-navodneniia/
karti-na-zaplahata-i-riska-ot-navodneniia/karti-na-zaplaha-i-riskot-navodneniia-za-rdunav/ могат да се разгледат и свалят картите на заплахата и риска от наводнения за българския участък на р. Дунав.
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Глава 3
QGIS. ИНТЕРФЕЙС И РАБОТА С QGIS

QGIS (https://qgis.org/ ) е свободно достъпна многофункционална ГИС с отворен код, която съответства на функционалността и използваемостта на известни търговски продукти
като ArcGIS и MapInfo. QGIS е официален проект на Фондацията за геопространствен анализ с отворен код (Open Source
Geospatial Foundation – OSGeo). Тя работи на Linux, Unix, Mac
OSX, Windows и Android платформи.
QGIS Desktop е удобно за ползване ГИС настолно компютърно приложение с отворен код, лицензирано под GNU
General Public License. Настолната ГИС поддържа множество
векторни и растерни формати, бази данни, осигурява гъвкавост и редица функционалности. QGIS предоставя графичен
потребителски интерфейс, позволяващ показване на слоевете
на картата и работа с данни, и географска информация за извършване на анализи, моделиране и създаване на карти.

3.1. Инсталиране на QGIS
Последната версия на QGIS винаги е достъпна на следната интернет страница: https://www.qgis.org/en/site/index.html.
След като се изтегли инсталационният файл за желаната операционна система (платформа), се стартира и инсталира софтуерът, като се следват последователно стъпките във
всички диалогови прозорци. Следва да се обърне внимание на
настройката за езика, на който ще се работи с QGIS. Има настройка за работа на български език, като не всички менюта
са преведени от английски на съответния език.
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3.2. Графичен потребителски интерфейс
(Graphical User Interface – GUI) на QGIS
Когато се стартира QGIS, се визуализира GUI, както е показано на фигура 3.1:

Фигура 3.1. Графичен потребителски интерфейс (GUI)
на QGIS (отпечатана и като Приложение 4)

Графичният интерфейс на QGIS е разделен на осем области в работното пространство:
1. Заглавие на проекта;
2. Лента с менюта (Menu Bar);
3. Лента с инструменти (Tool Bar);
4. Браузър за източници на данни;
5. Легенда/съдържание;
6. Изглед на картата;
7. Кутия с инструменти за обработка;
8. Лента на състоянието – показва текущата позиция в координатите на картата.
Използвайки тези основни области, могат да се добавят
слоеве с данни, да се променя мащабът до определена об62

ласт в данните, да се скрият или покажат съответните слоеве
и да се видят координатите, мащабът и проекцията на карта,
която се визуализира или обработва в област 6.
 Лента с менюта (Menu Bar)

Фигура 3.2. Лента с менюта

Осигурява достъп до различни свойства на QGIS, използвайки стандартно йерархично меню.
Чрез Menu bar са достъпни голяма част от инструментите,
налични като бутони в Tool bar, както и някои допълнителни
инструменти. Също така могат да се инсталират допълнителни програми, т.нар. плъгини (Plugins/Приставки), чрез които се
добавят нови функционалности на QGIS Desktop.
 Ленти с инструменти и допълнителни компоненти
Те осигуряват достъп до повечето от същите функции като
менютата и допълнителни инструменти за работа с картата.
Лентите с инструменти са разделени по тематика (сивите икони означават, че са неактивни, тъй като не са изпълнени подходящите условия за използването им). Някои от тях са включени по подразбиране в QGIS, а други могат да бъдат добавени / премахнати от интерфейса:

Фигура 3.3. Инструменти и допълнителни компоненти в QGIS
(отпечатана и като Приложение 5)
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Някои бутони или ленти с инструменти са сиви (например
лентата с инструменти за редактиране и цифроване), което
означава, че те могат да се използват само след извършване на някои действия. Бутоните на лентата с инструменти за
дигитализиране стават достъпни само след като режимът за
редактиране е активиран за някои слоеве. Лентите с инструменти могат да се закрепят и могат лесно да се придвижват из
работното пространство.
 Браузър за източници на данни
Панелът ”Браузър” осигурява бърза навигация и достъп
до различните локални, сървърни или онлайн източници на
данни.
 Легенда/съдържание

Легендата съдържа и изобразява всички слоеве, които са
заредени в дадения проект под формата на списък, включително с изобразен начин на визуализиране на картата. Всеки
слой може да се изключва или да се активира чрез съответно
изключване или включване на бутона (checkbox), който се намира пред името на всеки един от тях.
 Изглед на картата
 В него се визуализира картата;
 Изображението на картата зависи от това кои точно
растерни и векторни слоеве са избрани да се заредят;
 Изобразената карта може да бъде премествана, увеличавана или намалявана.
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 Лента на състоянието (Status Bar)
Лентата на състоянието показва текущата позиция в координатите на картата, когато курсорът на мишката се мести
по изображението на картата. Вляво от изобразяването на координатите има малък бутон, който превключва между показването на координатите и видимия обхват на картата, когато
се използват инструментите за увеличаване, намаляване или
преместване на изображението на картата.
 Разширена QGIS функционалност чрез plugins/приставки
От самото начало QGIS има модулна архитектура, която
улеснява добавянето на нови елементи или функции. Повечето функции в QGIS се реализират в т.нар. приставки, които са
разделени на следните типове:
• Основни приставки: Те са включени в QGIS по подразбиране и се поддържат от екипа за разработка. За да бъдат използвани, те трябва да бъдат активирани само от потребител.

Фигура 3.4. Диалогов прозорец за инсталиране
на добавки в QGIS
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• Външни приставки: Те се намират във външно хранилище и се поддържат от авторите, разработчици на софтуерните програми. За да бъдат използвани, първо трябва да бъдат инсталирани от потребител. С течение на времето някои
от най-полезните и популярни приставки са включени в основната функционалност на QGIS.
QGIS поддържа библиотеки, които могат да бъдат използвани за създаване на plugin-и. Могат да се създават дори и
нови приложения чрез софтуерните езици C++ или Python.

3.3. Работа с геопространствени данни
в средата на QGIS
3.3.1. Зареждане на данни в QGIS
Геопространствените данни, които могат да се заредят в
QGIS, могат да са отделни файлове, бази данни или външни
достъпни чрез интернет източници. В Глава 1 са описани различни модели на данните за представяне на геометрията на
пространствените обекти в ГИС. В средата на QGIS моделът
на векторните данни се използва за представяне на отделни
характеристики на обекти, като точки (отделно растящи дървета или местоположения от интерес), линии (пътища, реки и
други линейни обекти) и полигони (сгради, административни
граници и други площни обекти). Растерните данни са удобни за изразяване на непрекъснати явления, които са по-добре
представени с непрекъсната растерна мрежа, отколкото с точки, линии или полигони. Най-често срещаните източници на
растерни данни са изображения от дистанционни изследвания, цифрови модели на релефа, сканирани и геореферирани
топографски карти.
QGIS използва библиотеката за пространствени данни
GDAL / OGR за четене и запис на множество векторни и растерни файлови формати. Разгледани са накратко най-често
срещаните файлови формати, които се използват в практиката.
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3.3.2. Добавяне на данни от различни източници
 Добавяне на векторни данни
Съществуват няколко алтернативни начина за зареждане
на векторен файл в QGIS. Може да се отвори диалоговия прозорец, като се отиде на Слой | Добавяне на слой | Добавяне
в лентана вектор или като се натисне съответният бутон
та с инструменти “Управление на слоеве“. Друга възможност
е да се използва клавишната комбинация Ctrl + Shift + V.
• Зареждане на шейп-файлове (ESRI shape file)
Повечето векторни данни са във формата на ESRI шейпфайл, който е един от най-използваните векторни файлови
формати. Един информационен слой, който се представя чрез
ESRI шейп-формат, се състои от поне 4 файла (.shp, .shx, .dbf
и .prj), които споделят едно и също име и сред тях .shp е файлът, който трябва да се избере, за да се заредят данните в
QGIS.
 Добавяне на растерни данни
Процедурата за добавяне на растерни файлове е подобна
на описаната в добавяне на векторни данни, затова накратко
се показва пример за добавяне на общия формат за растерни
файлове – GeoTIFF:
– Зареждането на растерен файл се извършва, като се
отиде на Слой | Добавяне на слой | Добавяне на растер
или като се натисне съответния бутон
в лентата с инструменти “Управление на слоеве“. Може да се използва и клавишната комбинация Ctrl + Shift + R.
– Следваща стъпка е в диалоговия прозорец да се избере
типът на растера, съгласно подържаните от GDAL типове източници на растерни данни.
– Като алтернатива може да се плъзгат и пускат растерни
файлове от панела на браузъра.
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 Добавяне на данни от текстови файлове тип .CSV
Текстов файл със стойности, разделени със запетая
(CSV), е друг популярен формат на файл с данни. Файлът е
електронна таблица със стойности на полета, разделени със
запетаи. Вместо запетаи са възможни различни разделители (например, интервали, двоеточия и т.н.). Много често тези
таблици съдържат пространствени данни под формата на позиционни атрибути, представени чрез координати на географска дължина или ширина (X, Y). Друг вариант е данните да са
представени чрез WKT (Well-known text) текстов формат, който
описва геометрия – точки, линии или полигони. За да се добави такъв тип файл като пространствен слой, се изпълняват
следните стъпки:
– В диалоговия прозорец Слой | Добавяне на слой | Добавяне на текстов слой или като се натисне съответният
бутон
в лентата с инструменти “Управление на слоеве“.
Може да се използва и клавишната комбинация Ctrl + Shift + Т.
– След като се зареди посоченият текстов файл, в QGIS
той автоматично се визуализира в табличен вид, използвайки
посочения разделител. По подразбиране се използва разделителят със запетая, но може да се посочи всеки друг разделител (табулация, интервал и т.н.).
– Диалоговият прозорец осигурява достъп до редица други полезни настройки, като дефиниране на геометрията на
файла, координатната система (CRS) на данните, кодирането
на текста и др.
 Добавяне на базови карти
Базовите карти са готови за използване фонови карти,
които предоставят контекстна и пространствена информация
в допълнение към данните, които ще се използват за изработване на карта. Те могат да бъдат сателитни изображения,
общогеографски карти от различни източници или изработени
тематични карти. Една от най-популярните и полезни добавки
за интегриране на базови карти в QGIS е OpenLayers plugin
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(https://plugins.qgis.org/plugins/openlayers_plugin/), тъй като
позволява лесно добавяне на базови карти от многобройни
популярни доставчици на карти, като OpenStreetMap, Google
Maps, Bing Maps и др.
• Инсталиране на добавката OpenLayers – използвайки
диалоговия прозорец (фиг. 3.4), се добавя OpenLayers plugin
към функционалностите на QGIS.
Зареждането на базови карти се извършва в диалогов
прозорец Уеб | OpenLayers, след което се избира доставчикът и типът на картата, която да се добави. Базовата карта се
зарежда в „Изглед на картата“ – фиг. 3.1, и фигурира в списъка
на панела „Слоеве“.

3.4. Визуализиране и стилово оформяне
на данните
Събирането и организирането на данни от различни източници е първа стъпка при изпълнение на задачата за изработване на един ГИС проект. Следващата стъпка е да се представят данните във вид на карта, разкривайки точното тематично съдържание и функции. За тази цел в ГИС се използват
различни техники за визуален дизайн и стилови слоеве въз
основа на техните атрибути. QGIS има невероятно широки и
гъвкави възможности за стилово оформяне и представяне на
данни и информация и тяхната картографска визуализация.
3.4.1. Организация на данни в рамките
на един работен документ (проект)
При създаден нов проект в QGIS и зареждане на необходимите данни всички слоеве са включени, стилизирани с прости еднородни символи и произволно зададени цветове. Редът
на слоевете може да бъде променен чрез просто плъзгане и
пускане нагоре и надолу в менюто „Слоеве“ в работния панел
на легендата. Препоръчително е да се подреждат слоевете в
обособени логически групи, което опростява работата с раз69

личните видове данни, тяхното разбиране и връзката помежду
им. За да се управляват и пренареждат слоеве, както и да се
променя видимостта им, се използва лентата с инструменти
„Слоеве“ в панела „Слоеве“, която е показана на
фиг. 3.5. Тя съдържа бутоните, описани в реда на
Фигура 3.5. Слоеве
появяване отляво надясно, както следва:
• Стил на слоя: Активира панела със стилизиране на избран слой.
• Добавяне на група: Създава празна група слоеве.
• Управление на видимостта на слоя: Позволява бързо показване и скриване на слоеве, както и персонализиране
на тяхната видимост с предварително дефинирани комбинации от слоеве, т.нар. предварителни настройки.
• Филтър на легендата според съдържанието на
картата: Ако филтърът е активен, легендата на слоя показва само тези елементи, които всъщност се виждат в полето на
картата. Всички останали символи са скрити от легендата.
• Филтър по израз: Филтриране на легендата според израз/правило.
• Разгъване на всички / Свиване на всички: Бутоните
се използват за разширяване или свиване на слоеве, легенди
на символиката и групи слоеве, ако има такива.
• Премахване на слой / група: Чрез този бутон се премахват избрани записи на легендата.
3.4.2. Визуално представяне на данни в QGIS
В QGIS стилът е начин на картографска визуализация,
който отчита индивидуалните и тематичните характеристики
на слоя. Той обхваща основни характеристики на символизацията и знаковата система, които включват цвят и наличие
на запълване, параметри на контури, използване на маркери,
изобразяване в зависимост от мащаба, прозрачност на слоя,
надписи и др. Векторните и растерните слоеве се представят
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с различна стилизация, тъй като част от данните, които се използват за изработване на тематична карта, имат някои уникални характеристики.
• Визуализация и стилове за векторни данни
Менюто „Симвология“ (фиг. 3.6) от диалоговия прозорец
„Свойства на слоя“ предоставя всички необходими инструменти за символизиране и стил на избран векторен информационен слой.

Фигура 3.6. Свойства на векторен слой

Най-отгоре на панела има меню с падащ списък, който съдържа типовете символизация:
– Единичен символ: Базовият тип символизация, която
изчертава всички характеристики на слоя с един и същ символ.
– Категоризирано: Метод на изобразяване с използване
на категории, получени от данните в определено поле от слоя,
който позволява да се символизират индивидуално.
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– Градуирано: Категориите се определят въз основа на
количествени атрибути, което позволява характеристиките да
се класират постепенно.
– Базирано на правила: Гъвкав и усъвършенстван тип
визуализиране, което позволява дефиниране на потребителски категории чрез използване на множество критерии и индивидуално стилизиране.
– Точково отместване: Визуализаторът е полезен при
работа с точков слой, съдържащ припокриващи се точки, които
имат подобни координати или са разположени твърде близо
една до друга. Достъпен е само за точкови слоеве и автоматично ще измести местоположението на маркерите, така че да
се виждат всички припокриващи се знаци.
– Точков клъстер: Визуализаторът групира близките
точки в един символен маркер. Въз основа на определено разстояние, точките, които попадат една в друга, се обединяват в
един символ.
– Обърнати полигони: Използват се, за да се дефинира
начинът за попълване на площи извън полигоните на избрания слой. Този тип символизация е наличен само за полигонови слоеве.
– Heatmap: Визуализаторът е достъпен само за точкови
слоеве и позволява да се създават динамични топлинни карти на живо за единични или многоточкови (multipoint) слоеве.
Може да сe посочи радиус на топлинната карта в милиметри,
точки, пиксели, единици на картата или инчове, да се избере и
редактира цветна ска̀ла за стила на топлинната карта.
– 2.5D визуализатор: С помощта на 2.5D визуализатора
е възможно да се създаде 2.5D ефект върху характеристиките
на полигонов слой.
Символите могат да се състоят от един или повече символни слоя.
• Визуализация и стилове за растерни данни
За растерните информационни слоеве се използва менюто „Симвология“ от диалоговия прозорец „Свойства на
слоя“, както при векторните данни. В зависимост от типа на
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данните, QGIS предлага пет различни типа рендериране на
растерния слой :
– Цветно многоканално – ако растерът има няколко
цветни канала (например, сателитно изображение с няколко
цветни канала);
– Палетирани / уникални стойности – за едноканални растерни файлове, които притежават индексирана палитра
(например при цифрова топографска карта);
– Сиво едноканално – един канал от изображението ще
се изобрази като сив. В QGIS се избира този визуализатор, ако
файлът няма многолентови канали, индексирана или непрекъсната палитра (използва се при карта за сенкорелеф);
– Псевдоцветно едноканално (фиг. 3.7) – визуализаторът се използва за файлове с непрекъсната палитра или цветна карта (използва се за хипсометрично представяне на растерни модели на релефа (фиг. 3.8а);

Фигура 3.7. Символизиране на растерен слой –
псевдоцветно едноканално рендериране в QGIS
(отпечатана и като Приложение 6)
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(а)

(б)

(с)

Фигура 3.8. Визуализация на растер – цифров модел на релефа
(DEM) (отпечатана и като Приложение 7)

– Сенкорелеф – използва се за създаване на сенкорелеф
от канал (фиг. 3.8б).
На фиг. 3.8c е представена завършена комбинация от хипсометричен рендър и сенкорелеф, които са получени от един
и същ растер на цифров модел на релефа (DEM).
3.4.3. Добавяне на надписи (етикети)
Добавянето на надписи (етикети) е важна част от картографската визуализация. Това значително подобрява четливостта на картното съдържание. Добавянето на надписи е
приложимо само за векторни слоеве, тъй като те съдържат
ориентири и атрибути (обикновено имена), които трябва да бъдат показани на картата. За добавяне на надписи към избран
векторен слой се активира менюто „Надписи“ от диалоговия
панел „Свойства на слоя“ (фиг. 3.9.1).
Основни параметри на надписите:
• Текст: Дефинират се основни свойства на стила на тек
ста, като например шрифт, размер, цвят и т.н.;
• Форматиране: Използва се за организиране и форматиране на етикети при многоредови надписи;
• Буфер: Буферирането определя свойствата на буферно
оцветяване (ореол) около текста, като размер, цвят, прозрачност и т.н.;
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Фигура 3.9.1. Панел за добавяне на надписи

• Фон: Опцията дава възможност за добавяне на различни геометрични фигури, като фон за надписите, опции за форма, размер, цвят на фигурите и други;
• Сянка: Има опции за добавяне на сянка към надписи и
фонове;
• Разположение: Разширени опции за разположение на
етикети и избягване на припокриване;
• Изчертаване: Опции за настройка кога надписите да
бъдат изобразявани и тяхното взаимодействие с други етикети
и функции.
3.4.4. Добавяне на диаграми
Разделът „Диаграми“ позволява да се добави графично
наслагване към векторния слой на няколко типа диаграми:
• Без диаграми: Това е стойността по подразбиране, показана в диалоговия панел при активиране на раздел „Диаграми“;
• Кръгови диаграми: Кръгова статистическа графика,
разделена на сектори за илюстриране на числено съотноше75

ние. Дължината на дъгата на всеки сектор е пропорционална
на количеството, което представлява;
• Текстови диаграми: Хоризонтално разделен кръг, показващ вътре статистически стойности;
• Хистограма.
При активиране на раздела „Диаграми“ (фиг. 3.9.2), има
възможност за настройване на следните опции:
o Атрибути – определя кои променливи от слоя да се показват в диаграмата;
o Изчертаване – предоставя общи настройки относно графичното изчертаване на диаграмата;
o Размер – основна настройка, която задава начина на
представяне на избраните статистически данни. Единиците
за размер на диаграмата могат да бъдат „милиметър“, „точки“,
пиксели, „единици на картата“ или „инчове“. За изчертаване на
диаграмата може да се избере:
– Фиксиран размер на изчертаване – уникален размер,
който представя графиката на всички функции, освен при показване на хистограма;

Фигура 3.9.2. Панел „Диаграми“
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– Мащабиран размер – задава се израз, използващ атрибути на слоя.
o Разположение – определя позицията на диаграмата.
Според типа геометрия на слоя, за който ще се построяват
диаграми, налични са различни опции за разположение. Разположението на диаграмите може да взаимодейства с надписите (етикетирането), така че може да се откриват и решават конфликти на позиции между диаграми и етикети, като се
променя стойността на плъзгача „Приоритет“ в диалоговия
прозорец;
o Свойства – използват се настройки само в случай на
хистограма. Може да се избере ориентация на стълбовете на
хистограмата „Нагоре“, „Надолу“, „Надясно“ и „Наляво“;
o Легенда – позволява да се избере визуализацията на
елементи от диаграмата в панела „Слоеве“, както и в легендата при генериране на карта за печат.
Забележка: В гава 6 „ИЗРАБОТВАНЕ И ПОДГОТОВКА
ЗА ПЕЧАТ НА ТЕМАТИЧНИ КАРТИ В СРЕДА НА QGIS“ е разгледан практическият пример за изработка на тематична
карта „Оценка на превишението в замърсяване с ФПЧ10 на
атмосферния въздух в гр. София във връзка с оценка състоянието на околната среда“, като е приложен методът
на диаграмите (в случая – хистограми) за визуализация на
статистически данни.

3.5. Редактиране на геометрията
на векторни данни
Редактирането на векторни слоеве е отделено в специален
панел. Панелът съдържа инструменти за редакция (фиг. 3.10).

Фигура 3.10. Панел за редактиране на
векторни данни
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Бутоните на този панел осигуряват достъп до следните опции (от ляво надясно):
• Текущи редакции: Поддържат се редакции в текущата
сесия за редактиране на избрания слой (или слоеве);
• Превключване на редактиране: Този бутон активира/
деактивира режима на редактиране;
• Запиши редакции на слоевете: Записват се всички
текущи редакции, без да се излиза от сесията на редактиране.
След натискане на този бутон редакциите не могат да бъдат
върнати обратно. Неактивен е, когато няма редакции, които да
се запазят;
• Добавяне на векторен елемент: Чрез този бутон се
добавят нови векторни елементи в слоя, който се редактира.
Видът му зависи от типа геометрия на слоя. В момента се показват точки, защото е активен точков слой за редактиране;
• Преместване на елемент(и): При избор на този бутон
един или няколко векторни елемента могат да се преместват;
• Инструмент за редакция на възли: Използва се за
добавяне, премахване или преместване на върхове на геометрични елементи, като линии и многоъгълници. Той не е необходим за точков слой и следователно е недостъпен.
• Изтрий избраното: Изтрива избрания по-рано елемент(и). Докато редакциите не бъдат запазени, те могат да бъдат върнати назад чрез опциите на бутона Current Edits;
• Функции за изрязване/копиране/поставяне: Подобно на други видове софтуер, тези бутони се използват за изрязване или копиране на елементи в клипборда, които след
това да се поставят в проекта.

3.6. Добавяне на обекти и редакция
на атрибути
За добавяне на нов обект към слой, който се редактира,
първо се дигитализира геометрията, а след това се въвежда
атрибутивна информация. Веднага след приключване добавянето на обекти, с натискане на десен бутон на мишката се
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появява нов диалогов прозорец. Той съдържа полета с атрибутивна таблица, в която може да се добави атрибутивна информация за новия обект.
• Работа с атрибутивни таблици:
o Атрибутивната таблица (фиг. 3.11.1) показва характеристиките на обектите от избраните слоеве. Всеки ред от таблицата представя един обект от картата, а всяка колона съдържа
определена информация за този обект. Обектите в таблицата
могат да бъдат търсени, селектирани, премествани и редактирани.
o За да се работи с атрибутивна таблица на векторен
слой, първо, слоят се прави активен. След това с десен бутон
върху него се избира опцията Open Attribute Table. Отваря
се нов прозорец, който изобразява атрибутите на обектите в
слоя. Броят на обектите и броят на селектираните обекти се
показват в заглавието на таблицата.

Фигура 3.11.1. Атрибутивна таблица

• Селектиране на обекти в атрибутивната таблица:
o Редовете могат да бъдат селектирани чрез кликване
върху номера на реда. Повече от един ред може да се селектира чрез задържане на бутона Ctrl.
o Всяка колона от таблицата може да бъде сортирана чрез
кликване върху нейното заглавие. Появява се малка стрелка,
която показва реда на сортиране.
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• Функции на помощните бутони (фиг. 3.11.2) към атрибутивната таблица:

Фигура 3.11.2. Панел за редактиране на атрибути

Бутоните на този панел осигуряват достъп до следните опции (от ляво надясно):
• Превключване в режим на редактиране;
• Към режим на множествена редакция;
• Запазване на редакциите;
• Презареждане на таблицата;
• Добавяне на обект;
• Изтриване на избраните обекти;
• Преместване на избраните обекти в клипборда;
• Копиране на избраните обекти в клипборда;
• Вмъкване на обекти от клипборда;
• Функции за избор на обекти с помощта на израз;
• Избор на всичко;
• Обръщане на селекцията;
• Премахване на избора;
• Филтър/избор на обекти с помощта на форма;
• Преместване на селекцията нагоре;
• Преместване на картното изображение до избраните редове;
• Увеличаване на картното изображение до избраните редове;
• Ново поле;
• Изтриване на полето;
• Калкулатор за актуализация за много обекти подред;
• Условно форматиране;
• Вмъква панел с атрибутната таблица на избрания слой
към работния изглед;
• Действия – показва списък с действия, свързани със
слоя.
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3.7. Съставяне, оформяне и отпечатване
на тематична карта с QGIS
При създаден QGIS Project с всички необходими слоеве,
които следва да съдържа картата, нейното отпечатване се извършва след добавяне на задължителни допълнителни компоненти. Това са мащаб, легенда, заглавие на картата и
градусна мрежа. За тази цел се използва специален режим
на работа в QGIS, наречен „Print Layout“ . Той представлява
специална среда в QGIS за създаване на карти.
В менюто на QGIS се избира „Проект“-> „New Print Layout“
или като се натисне върху бутон

.

Отваря се диалогов прозорец, на който се изписва
уникално име на новия Print
Layout (име на картата). След
изписване на името на картата се натиска „ОК“.
Print Layout осигурява
възможности за оформление
и печат на създадена карта в
среда на QGIS. Има възможност да се добавят елементи
като поле на картата, текстови етикети, изображения, легенди, ленти с мащаби, основни фигури, стрелки, таблици с
атрибути и HTML рамки. Може
да се извършва оразмеряване, групиране, подравняване и позициониране на всеки
елемент и да се коригират свойствата му, за да се създаде
предпочитаното картно оформление. Картата може да бъде
отпечатана или експортирана във формати Postscript, PDF или
в SVG. Може да се запази оформлението като шаблон и да се
зареди отново в друга сесия. Създаването на няколко карти,
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оформени като атлас, може да бъде направено чрез генератора на Atlas въз основа на общ шаблон.
• Меню на Print Layout (Интерфейс за оформяне отпечатването на карта) (фиг. 3.12)
В интерфейса на Print Layout има следните основни полета:
1. Лента с менюта;
2. Лента с инструменти;
3. Поле за визуализация на картата;
4. Работен панел с две менюта: „Елементи“(4а) и „История
на командите“(4b) (Undo History);
5. Работен панел с три менюта: „Оформление“(5а), „Свойства на елементите“(5b) и „Полета“(5c) (Guides).

Фигура 3.12. Интерфейс за отпечатване на карта

Чрез „Лентата с менюта“ (1) може да се достъпват инструментите, налични и като бутони в „Лента с инструменти“ (2).
Лентата с инструменти (2) представлява набор от инструменти, организирани в отделни групи, които могат да се подреждат, включват или изключват в зависимост от желанията на
потребителя.
Група инструменти „Оформление“ съдържат:
– Запаметяване на картата като шаблон;
– Отваряне на нов Print Layout;
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– Отваряне на Print Layout, повтарящ съдържанието
на настоящия;
– Настройки на Print Layout;
– Отваряне на съществуващ шаблон за карта;
– Запаметяване на шаблон в нов файл;
– Настройки и отпечатване на карта;
– Записване на карта в различни формати png,
svg, pdf;
– Премахва/връща последните данни;
– Зарежда последните промени на данните;
– Мащабиране (увеличаване и намаляване на
изгледа на листа в полето) на Print Layout, а не за мащабиране
на данните в картата.
Група „Редактиране“ предлага инструменти за манипулиране на елементи от оформлението за печат и съдържа:
– Обновява изгледа на картата
– Преместване на изгледа без промяна на мащаба
– Увеличава мащаба чрез изчертаване
на правоъгълник
– Селектиране и преместване на съдържание
– Преместване на съдържанието на даден обект
в картата
– Добавяне на ново картно съдържание
– Добавяне на изображение/картинка
– Добавяне на надпис/заглавие
– Добавяне на легенда
– Добавяне на мащаб
– Добавяне на фигури
– Добавяне на стрелка за северна посока
– Добавяне на атрибутивна таблица
– Подреждане на елементите на картата
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Полето за визуализация (3) е мястото, където се създава
картата.
Панелът “Елементи” (4а) е мястото, където се настройват компонентите на картата. В него се предоставя списък на
всички елементи за оформление на печат, добавени към полето за визуализация на картата. Всички елементи се показват в
списък и избирането на елемент прави съответния ред избран
в списъка, както и избирането на ред прави съответния елемент в платното за оформление на печат.
В панела „История на командите“ (4б) се записват
всички действия и чрез кликване върху по-стари команди може
да се проследи целият процес на изработка на картата.
След създаване на карта се указват размерите, в които ще
се отпечата тя. Извиква се в полето чрез натискане на бутона
Layout/Add map, с което в полето се появява създадената карта и се задават размерите в менюто „Оформление“,
изчертаване на картографската мрежа с географски координати, разделителната способност на отпечатване, размерът на
листа за отпечатване и др.
• Оформление на картата
– Основни настройки (General
Settings);
– Отстояния и грид мрежа: задава се правоъгълна мрежа (grid)
от географски координати и отстояния на грид мрежата;
– Настройки за отпечатване – задава се формат на картата А4, разделителната способност и начинът
на отпечатване (растер или вектор);
– Оразмеряване на картата –
задават се отстояния на оформеното картно съдържание;
– Променливи – зададени параметри за конкретна карта.
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• Свойства на елемента
– Основни свойства: изглед,
мащаб, ротация на картата, координатна система;
– Слоеве: подбор на създадени картни слоеве за отпечатване;
– Обхват: минимални и максимални координати на картата;
– Контрол на карта от атлас (в
меню „Атлас“);
– Грид: указва се координатната картографска мрежа и изчертаването ѝ;
– Общи обзори (изглед): посочва
се вид, стил на вътрешната рамка;
– Позиция и размери на картата;
– Ротация на картата – завъртане на определен градус;
– Рамка на картата – оформяне на рамката на картата по
цвят, дебелина и стил;
– Основен цвят на полето на картата;
– Кодиран идентификатор на картата ID;
– Изчертаване: избор на цветове и нива на прозрачност;
– Променливи – зададени параметри за конкретна карта.
• Оформяне на „Атлас“
Функцията „Атлас“ позволява да се създадат автоматизирани поредици (албуми) с еднотипни
карти. „Атлас“ използва характеристиките на таблица или векторен
слой, за да създаде поредица от
карти (например могат да се генерират серия скици за поземлени
имоти).
Съдържание на работния панел „Атлас“ :
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o Настройка – конфигуриране на атлас
– Покриващ слой: избор на база данни;
– Скрити слоеве на избрани бази данни;
– Филтриране на обектите според дефиниран логически
израз.
o Изходен резултат – име на изходната база данни
– Експортиране на избрана база данни като файл при възможност;
– Формат на изходните карти – bmp, jpg, png, tiff, wbmp,
webp и др.
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Глава 4
ВЪЗДУХ И ВОДИ В СОФИЯ

4.1. Въздухът в столицата
4.1.1. Обща характеристика
Промените в атмосферата, предизвикани от човешката
дейност, са значителни, макар и понякога да са невидими в
глобален аспект. Най-ярко те се проявяват в атмосферата над
градовете. Във въздуха постъпват стотици вещества с техногенен произход. Трябва да се отбележи обаче, че най-разпространените и с най-голям относителен дял замърсители са
сравнително малко. Това са различни твърди частици (прах,
сажди) и газове (въглероден оксид, въглероден диоксид, серен
диоксид, азотни оксиди, сероводород, амоняк, хлор и много
други).
Най-силно замърсени са индустриалните райони и урбанизираните зони. Около 90 % от техногенните емисии се падат
на Северна Америка, Европа и Източна Азия. На фиг. 4.1 са
посочени основните природни и антропогенни източници на
замърсяване на атмосферата. Така например, една топлоцентрала на въглища с мощност 2400 MW изгаря за денонощие
20 хил. t твърдо гориво и изхвърля в атмосферата 680 t S02,
120– 140 t твърди частици, 200 t NOx (фиг. 4.2).
Не по-малък проблем за урбанизираните територии е
транспортът. Според публикации на Европейската агенция
по околна среда (EEA) „…транспортът е основен източник на
натиск върху околната среда в Европейския съюз (ЕС) и има
роля за изменението на климата, замърсяването на въздуха
и шума“. (https://www.eea.europa.eu/bg/themes/transport/intro)
За разлика от останалите стопански сектори в ЕС, които след
1990 г. са намалили емисиите от парникови газове в околната
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Фигура 4.1. Основни източници
на замърсяване на атмосферния въздух

среда, транспортът ги е увеличил. Над 2/3 от общите емисии
на парникови газове от транспорта се генерират от автомобили, микробуси, камиони и автобуси. Това особено силно се
чувства в градовете, където концентрацията на автомобили
е максимална. Според Тошев и Петков (2003) в структурата
на замърсяващите вещества сумарно от всички видове транспорт се разпределя по следния начин:
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Фигура 4.2. Топлоелектрическа централа

– Въглеродни оксиди – 78,3 %;
– Азотни оксиди – 10,3 %;
– Недоизгорели въглеводороди – 8,8 %;
– Аерозоли – 1,6 %;
– Серни оксиди – 1,0 %.
Особено опасни са старите автомобили, които не отговарят на съвременните евростандарти. Поради неефективното
изгаряне на горивото те емитират редица токсични вещества,
едно от които е бензо(а)пирена. Благодарение на масовото
използване на безоловен бензин днес емитираните вредни
оловни съединения са силно понижени. Около 50 % от антропогенно отделяните въглеводороди в атмосферата се падат
на транспорта. Под действието на слънчевата светлина въглеводородите реагират и се образува озон и фотохимични
оксиданти със силно дразнещо действие. Към тях трябва да
добавим дима и саждите, които се отделят при изгаряне на
твърди горива. Дизеловите двигатели отделят много повече
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такива материали в сравнение с бензиновите. В световен мащаб се наблюдава постепенно отдръпване от употребата на
дизеловите двигатели, особено в градския транспорт. Увеличава се относителният дял на автобусите на природен газ или
на електроавтобусите.
4.1.2. Съвременно състояние на атмосферния въздух
в столицата
Качеството на атмосферния въздух е едно от приоритетните направления в екологичната политика на Столична община. Данните през последните години показват влошаване
на качеството на въздуха по редица показатели. Причините за
това са както природни, така и антропогенно обусловени. Към
първите се отнася формата на Софийската котловина, която благоприятства образуването на температурни инверсии
през зимата и задържането на замърсен въздух продължително време, а сред вторите – усиленият автомобилен трафик
и недоброто състояние на автомобилната инфраструктура в
града, горенето на твърди горива (въглища и дърва). Допреди
40–50 години съществена роля в замърсяването на атмосферата над града имаха множеството промишлени предприятия
и ТЕЦ, използващи мазут за гориво. Закриването на много от
предприятията, преминаването към използване на природен
газ в столичните ТЕЦ и увеличаването на дела на централното
отопление на столичани в известна степен намали натиска на
тези източници на антропогенно въздействие. За съжаление
обаче се наблюдава една друга тревожна тенденция, а именно
стремителното нарастване на автомобилите в София. Като се
има предвид обстоятелството, че по-голямата част от тях са
„втора употреба“, може да се предположи определено преобладаващото им несъответствие спрямо съвременните евростандарти за качество на двигателите. По данни на Евростат от
2018 г. с възраст до 5 години са около 5 % от автомобилите у
нас, до 10 години – 10 %, между 10 и 20 години – 60 %, и над
20 години – около 25 %. Към всичко това трябва да се прибави и още един неприятен факт – над 50 % от автомобилите
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са с дизелови двигатели, които са предпочитани от българите.
Хибридните двигатели са едва 0,008 %, а електромобилите –
0,009 %.
Освен това значителна част от домакинствата в столицата
продължават да използват отопление на твърдо гориво (въглища, дърва, пелети, гуми и др.). Това се отнася повече за
периферните части на града, където преобладаващо са разположени еднофамилни къщи, невключени в мрежата на централното отопление (кварталите Христо Ботев, Враждебна,
Западен парк, Княжево, Горна баня и др.).
Нерядко София попада в информационните потоци като
град със силно замърсен въздух през последните години.
По-често такива състояния се регистрират през зимните месеци, когато поради формирането на специфичните за Софийската котловина температурни инверсии и отлагането в ниските части на плътен студен приземен въздушен слой в него се
натрупват огромни количества прах, фини прахови частици,
азотни, серни и въглеродни оксиди.
Проблемите, свързани със замърсяването на въздуха в
София, са в основата за по-внимателното изучаване на този
проблем. Изследването се базира на данните от софийския
сегмент на Националната мониторингова система. Използвани са официални и общодостъпни данни от стационарните
пунктове на ИАОС на територията на столицата за някои от
основните показатели за качество на въздуха – фини прахови
частици (ФПЧ10 и ФПЧ2,5), азотни и серни оксиди (Приложение 8). Наред с това е създадена мрежа от временни пунктове
за пробовземане на валежни води в София и нейните близки
околности. Чрез тест-ленти ученици в НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ определяха стойностите на водородния показател рН на
взетите проби. Водородният показател дава информация за
киселинността на валежните води. Получените резултати за
студеното полугодие на 2019/2020 г. са сравнени с подобни
данни, основани на същата методика и набирани през 1996 г.
от сравними пунктове на територията на столицата. Целта е
да се сравнят резултатите от предходния период, получени
при работещи по това време големи промишлени предприятия
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и ниво на транспортна динамика, с актуални данни, получени
в условията на отсъствие на значими точкови промишлени източници на емисии и промени в структурата на автомобилния
парк и трафик (табл. 4.1).
Таблица 4.1. Сравнение между усреднените стойности
на водородния показател (рН), измерени на територията
на София в два зимни сезона
Пункт в столицата
Център
Разсаданика
Свобода
Илиенци
Сухата река
Левски
Дружба 2
Герман
Симеоново
Бояна
Младост 4
Младост
Младост 1
Лозенец – НПМГ
Костинброд

Период на измерване на рН
1996/1997 г.
2019/2020 г.
4,8
6,2
4,4
6,4
4,6
6,6
4,8
4,8
4,7
5,2
6,0
4,7
5,1
6,0
4,8
6,0
6,2

Отчетливо се налага изводът, че през втория период има
значително повишение на рН. Може да се предположи, че затварянето на големите предприятия в столичната община (например МК „Кремиковци“), увеличаването на дела на централното отопление и въвеждането на други източници на отопление са повлияли благоприятно на състоянието на въздуха по
отношение на този показател.
Друг показател за състоянието на атмосферния въздух в
столицата, на който е обърнато по-голяма влияние, е концентрацията на фини прахови частици (ФПЧ), които според на92

личните данни за последните 5 години са едни от основните
замърсители.
Прахът е най-честият замърсител на атмосферния въздух
в столицата. Оказва силно негативно влияние върху човешкия
организъм, особено върху дихателната система. Източници
могат да бъдат различни природни процеси, но в урбанизираните територии той се генерира от енергетиката, промишлеността, транспорта, битовото отопление. Последният фактор
е особено силно изявен през зимния отоплителен сезон. За
София неговото въздействие се усилва и от формиращите се
специфични метеорологични условия в котловината и образуването на температурни инверсии, при които се намалява
възможността за разсейване на атмосферните замърсители.
В този период фините прахови частици (ФПЧх) могат да постъпят както директно, така и от емитираните в атмосферата
газове, които се явяват техни изходни вещества. По-едрите
частици се задържат в горните дихателни пътища, а по-фините проникват по-надолу, като предизвикват увреждане на тъканите в белия дроб. Вредният ефект на замърсяването с прах
е по-силно изразен при едновременно присъствие на серен
диоксид в атмосферния въздух и вследствие на съвместното
им действие поразяват силно дихателните пътища и откритите
лигавици.
Националното законодателство отделя особено внимание
на мониторинга на съдържанието на фини прахови частици в
атмосферата. Следят се концентрациите на прах, ФПЧ2,5 и
ФПЧ10. Според Наредба № 12 (2010):
– „ФПЧ2,5“ са всички частици, преминаващи през размерно-селективен сепаратор, определен съгласно референтния метод за вземане на проби и измерване нивата на ФПЧ2,5,
с 50 % ефективност на задържане при аеродинамичен диаметър на частиците до 2,5 микрона.
– „ФПЧ10“ са всички частици, преминаващи през размерно-селективен сепаратор, определен съгласно референтния
метод за вземане на проби и измерване нивата на ФПЧ10, с
50 % ефективност на задържане при аеродинамичен диаметър на частиците до 10 микрона.
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За целите на това изследване са обработени данните за
ФПЧ10 от 7-те пункта за наблюдение на територията на столицата за последните шест години. Като показател е използван
броят на превишенията на ФПЧ10 над средноденонощната
норма (СДН) за опазване на човешкото здраве (50 µg/m³ за
24 часа), като тя не трябва да бъде превишавана повече от 35
пъти в рамките на календарната година. Данните са представени в таблица 4.2.
Таблица 4.2. Брой превишения на СДН за ФПЧ10 за пунктовете
от мониторинговата мрежа в София за периода 2015 – 2020 г.
Година

Пункт

2015 2016 2017 2018 2019 2020**
София – Дружба

74

74

46

21

22

6

София – ИАОС/Павлово

70

60

65

62

27

27

София Област – Копитото

3

0

4

29

23

5

София – Младост

29*

42

39

23

15

24

София – Надежда

33

40

96

59

43

29

София – Хиподрума

58

59

71

71

55

27

Гара Яна

74

98

55

34

52

28

* данните са само за IV тримесечие
** данните са само за I и II тримесечия

Въз основа на тази информация, но по тримесечия, за
последните три години е съставена карта на мониторинга на
ФПЧ10 (вж. глава 6, т.6.1 и Приложение 8). Резултатите показват ясно изразеното съчетание на активното изгаряне на
твърди горива, автомобилния трафик и специфичните зимни метеорологични състояния на задържане на мръсен студен и плътен въздух в котловината. Открояват се кварталите
Хиподрума, Павлово, Надежда, където е висок делът на еднофамилните къщи на собствено отопление. Високите стой94

ности в Младост и Павлово се дължат допълнително и на
транспортния трафик поради разположението им до големи
и натоварени артерии (бул. „Цариградско шосе“ и бул. „Цар
Борис III“).
Друг замърсител на въздуха, който е анализиран поради случаите на нарушаване на нормите за чистота (макар
с ограничен брой и в отделни пунктове), е азотният диоксид. Анализът на данните за периода 2016–2019 г. показва,
че през 2019 г. в два пункта – Павлово и Младост 1, през
м. декември са регистрирани общо 5 случая на превишаване на средночасовите концентрации на азотен диоксид
(200 μg/ m3). За пункта в Младост те са в периода 9–11 декемв
ри, а за Павлово – 22–26 декември (Регионален доклад …,
2020). В първия пункт замерванията са правени в условия на
продължителна гъста мъгла (https://www.stringmeteo.com/),
която е способствала емитираните от автомобилния трафик
замърсяващи вещества да се задържат в приземния слой
въздух и да предизвикат високите концентрации на азотния
диоксид. Във втория пункт регистрирането на високите концентрации е в условия на плътна ниска облачност, която по
подобен начин е предизвикала натрупването на замърсяващото вещество и нарушаването на референтните стойности.
Трябва да се отбележи, че и двата пункта са т.нар. „транспортно ориентирани“, т.е. следят влиянието на автомобилния
трафик.
Проведеният анализ дава възможност да се направи извода, че основното замърсяване на атмосферния въздух в
Столицата се дължи основно на засиления транспортен трафик, състоянието на пътната инфраструктура и продължаващото изгаряне на твърди и течни горива, което в редица квартали на града е доминиращо. Главни замърсители са ФПЧ10,
прахът и в някои единични случаи азотният диоксид. Най-замърсени са районите, разположени покрай основните транспортни артерии и кварталите с ниско жилищно строителство.
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4.2. Реките на София – характеристика, използване,
оценка на състоянието
4.2.1. Кратка характеристика на водното богатство
на Столична община
Водата е природен компонент с ключово значение за
живота на Земята. Почти всички биохимични процеси, които
осигуряват функционирането на организмите представляват
реакции, протичащи във водни разтвори. Взаимодействайки с
останалите природни компоненти, тя участва активно в протичането на глобални, регионални и локални природни процеси,
като има значителна роля във формирането и изменението на
климата, релефа, почвите и биоразнообразието.
Огромна част от производствените дейности в промишлеността, селското стопанство и в бита на хората са немислими
без участието на природните води. За задоволяване на потребностите се изземват и експлоатират огромни количества
от този ресурс, които се връщат обратно в природата със силно
променени количествени и качествени характеристики. Много
често резултатът е изтощаване и ограничаване на водните ресурси в даден регион и предизвикване на „водни кризи“ с тежки
последствия за природата, стопанството и хората.
Основни консуматори на вода са селското стопанство,
енергетиката, металургията, химическата промишленост, производството на храни и др. Нарастващите потребности на населението увеличават потребяваните обеми чисти води с питейни качества, които впоследствие се връщат обратно във
водоприемниците със силно влошени показатели.
Ефективното използване на водните ресурси е възможно
само при ефективното им управление. В европейското и националното ни законодателство в тази област са създадени
всички правови предпоставки за устойчиво и комплексно използване и опазване на водите. В България първите „водни“
закони са от 20-те години на ХХ век. Днес законодателството ни във водния сектор е напълно хармонизирано с това на
Европейския съюз и вече се подготвят четвъртите Планове
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за интегрирано управление на речните басейни. Това са найважните и основополагащи, наред със Закона за водите, нормативни документи, в които са разписани всички действия и
политики за устойчиво управление и ефективно използване
на този ресурс.
Територията на Софийска голяма община е разположена
изцяло в едноименната котловина и по склоновете на ограждащите я планини. Основен елемент на хидрографската мрежа в Столична община са реките и водоемите. Главна отточна
артерия е р. Искър. Като цяло може да се каже, че общината
е относително бедна на повърхностнотечащи води. Общата
дължина на реките, протичащи през града, е 183 km. От тях
28 km са трайно коригирани посредством подпорни стени и
облицовки на дъното с камък или бетон (www.vizia.sofia.bg, Визия за София, Стъпка 2-Отчетен доклад, 2018).
Река Искър (древно име: Оскиос, Ескус) е най-големият
приток на р. Дунав на територията на България. Започва от
сливането на реките Черни, Бели и Леви Искър в Централна
Рила. Начален приток е р. Прав Искър в басейна на р. Черни Искър. Повечето от притоците водят началото си от езера (напр. Урдини, Мальовишки и Мусаленски, Еленски и др.).
Самата р. Искър протича през Самоковското поле, Пасарелско-Панчаревския пролом, Софийското поле, Искърския пролом (дълъг около 70 кm) и след с. Чомаковци преминава в
Дунавската равнина. Устието се намира източно от с. Байкал.
Реката има най-голяма дължина в страната – 368 km, а басейнът обхваща 8366,0 km2. През Софийска община протича
в източната ѝ част – между яз. Искър и гр. Нови Искър, като
повечето притоци на реката на тази територия са къси (с дължина около и под 30 km). Приточната речна мрежа е развита
асиметрично и е представена от многобройни леви притоци
и от единствения десен приток р. Лесновска (Стари Искър).
Левите притоци извират от Витоша (Бистрица, Перловска –
с десен приток Слатинска река, Владайска река) и от Люлин
(Суходолска – ляв приток на Владайска река, Банкянска река).
Ляв приток е и р. Блато, която навлиза в територията на Столична община източно от гр. Костинброд.
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Река Бистрица, известна и като Витошка Бистрица или
Бистришка река, е ляв приток на р. Искър. Общата ѝ дължината
е 13,4 кm. Образува се от сливането на три реки – Гъбешница,
Лева и Бистрата река, като за нейно начало се счита Стара река
(приток на Гъбешница), извираща от високите части на Витоша
- между върховете Скопарник и Голям Резен. Реката пресича
територията на биосферния резерват „Бистришко бранище“,
след което образува малкия, но красив водопад Самоковището.
Влива се в р. Искър при Панчаревското езеро на 600 m н.в.
Владайска река е дълга 37,2 кm, извира под Черни връх и
Селимица и събира водите на по-голямата част от западната
половина на Витоша, като още от извора си носи основното
си наименование. Притоците ѝ, които извират от Витоша, са
основно три – десния приток Планиница (влива се след с. Владая), левия приток Бистрата река (влива се близо до м. Златните мостове) и десния приток Перловска река (преди вливането
на Владайска в р. Искър). Други два големи притока, които не
събират водите си от Витоша, са реките Суходолска и Горнобанска, или още р. Домуз дере. Владайска река минава през
северозападната част на София и след града поема на север.
Суходолска река е ляв приток на р. Владайска. Започва
под вр. Дупевица (1256 m) в Люлин планина. Пресича София в
коригирано корито. Дължината ѝ е 23,8 km. Влива се във Владайска река в северните покрайнини на София.
Перловска река е ляв приток на р. Искър с обща дължина
30,6 km. Започва от платото под Черни връх с начален приток
р. Боянска, от водите на която се е образувал едноименния
водопад (15 m). Протича през югоизточната част на гр. София,
като при достигането до Малашевските гробища в нея се влива най-големия ѝ проток – р. Слатинска. Малко преди устието
си в Искър се слива с Владайска река. Значителна част от коритото ѝ е коригирано.
Слатинска река е ляв приток на р. Перловска. Започва от
торфищата западно от х. „Алеко“ на Витоша. Нейният начален
приток Драгалевска река се слива с р. Въртопо (Дървенишка река) и заедно продължават в източната част на града под
името Слатинска в коригирано корито. Дължината ѝ е 19,5 km.
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Река Блато е ляв приток на р. Искър. Започва от няколко
карстови извора около с. Опицвет в рида Три уши. По-големи притоци са Сливнишка, Беличка, Църна бара, Крива река.
Дължината ѝ е 29,5 кm и водосборната ѝ площ е 774,1 km2.
Водите се подхранват и от големите карстови извори Безден
и Опицвет. Влива се в р. Искър непосредствено преди ПОСВ
Кубратово.
Банкянска река (Какач) е ляв приток на р. Искър. Започва североизточно от вр. Райловско градище в Люлин планина.
Нейни по-големи притоци са Шеовица и Голяма река. Дължината ѝ е 33,5 кm. Протича през северозападната и северната
част на столицата и се влива в р. Искър малко преди левия ѝ
приток р. Блато.
Стари Искър (Лесновска река) е единственият по-голям
десен приток на р. Искър. Започва под името Лопушна северозападно от вр. Голяма Икуна (1221 m) на планинския рид
Белица (Ихтиманска Средна гора). Тече на северозапад във
всечена долина, а след това през Софийското поле. Дължината ѝ е 65,2 km. По-големи притоци са Макоцевска, Матица, Буховска, Ботунецка, Локорска, Войняговска, Подгумерска река.
Над 17 km от коритото ѝ е коригирано. Зауства се в р. Искър
малко преди нейния ляв приток Какач.
На територията на общината има и множество малки и
по-големи водоеми, като почти всички са антропогенно създадени. Едни са изградени като язовири, а другите са се формирали като езера в изкопите на кариери за добив на инертни материали поради високото ниво на грунтовите води. Язовирите
на територията на Столична община са яз. „Искър“ с водна
площ около 30 km2 и максимален обем 673 млн. m3, яз.”Панчарево” с площ около 0,900 km2 и обем 6,7 млн. m3, яз.„Пасарел“
с площ 0,330 km2 и обем 2,7 млн m3 и още около 10 микроязовира със сумарна площ около 1 km2.
Езера в изкопи се срещат във вид на многобройни групи
около селата Негован, Чепинци, Челопечене, Долни Богров,
Кривина, Казичене, Горубляне, Враждебна и източно от Аерогара София или на малобройни групи и единично – около селата Кътина, Световрачене, гр. Нови Искър, кварталите Гара
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Искър и Дружба. Сумарната им площ възлиза на 3,340 km2.
(Изменение на Общ устройствен план…, 2009).
Освен повърхностно течащите води с особено значение за
Столична община са и подземните пресни и минерални води.
В източните части на Софийското поле (около реките Лесновска и Искър) подземните води залягат на малка дълбочина –
средно 0,5-1,0 m до 1,5-2,0 m, а в района на Казичене–Лозен–
Равно поле – около 2,0-3,0 m.
Минералните води на София, един от основните фактори
за възникването й като селище, са известни от хилядолетия.
Характеристиката на минералните води показва голямо разнообразие в локализацията, дебита, химическия и минералния
състав, температурния режим. В подземното пространство
на София се съхраняват 8 типа термални води, което я прави единствената европейска столица, притежаваща подобно
природно богатство. Дълбокото залягане на термоминералните води и голямата продължителност на водообменно-репродуктивния цикъл (500-1000 години) предопределят тяхната
добра защитеност и слаба уязвимост от замърсяване и изтощаване. Основно в София и в някои части от Софийското поле
са разкрити около 50 минерални водоизточника, някои от тях
са консервирани. Само 8 се появяват на повърхността чрез
естествени извори. Съществуват и локализации на минерални водоизточници с по няколко извора. От всички минерални
водоизточника 10 са класифицирани като находища с национално значение, а 8 са подходящи за бутилиране. Общият
им дебит е между 400 и 500 l/s. С по-висок дебит са изворите
Банкя (25 l/s), Железница (20 l/s), Панчарево (17,5 l/s), София–
център (16,5 l/s), кв. Свобода (12,0 l/s), Княжево (10 l/s), Горна
баня (10 l/s) и др.
4.2.2. Състояние на реките в столицата
Мониторингът върху качеството на речните води на територията на Столична община се осъществява от Басейнова
дирекция за управление на водите „Дунавски район“ (БДДР).
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Следят се няколко десетки физикохимични показателя, определени в Наредба Н-4/2012 г. и Наредбата за определяне стандарти за качество на околната среда (2010). Те представляват
втория стълб на интегрираната оценка за качеството на повърхностните води у нас, където основна роля и значение за
определяне на състоянието на водите има оценката на биологичното им състояние, а третият стълб оценява хидроморфологичните промени във водните тела.
По данни на БДДР, обхващащи последните няколко години, е направена оценка на екологичното състояние/потенциал
и химично състояние на повече от 20 пункта на водни тела
на територията на общината или в близост до нея (www.vizia.
sofia.bg, Сравнителен анализ…, 2019). Обобщаващите резултати по отношение на химичното състояние на водните тела
показват, че всички водни тела – тип „реки“ са с влошено състояние и не отговарят на изисквания за постигане на „добро“
химично състояние според Плана за управление на речните
басейни в Дунавския район (2016-2021). Извън стандартите са
водните тела „р. Искър след ПОСВ Кубратово“ и „р. Владайска
при с. Кубратово“. С лош екологичен потенциал и състояние
са водните тела „р. Блато преди вливане в Искър“, „р. Какач/
Банкянска/ на устие, преди вливане в р. Искър“, „р. Лесновска
преди вливане в р. Искър“ и някои други, разположени в близост до границите на общината. В същото време водните тела,
разположени в планинските части или до границите на града,
се характеризират с добро екологично и химично състояние,
като например, „р. Владайска при с. Владая“ и „р. Витошка
Бистрица след Панчарево“ .
Въз основа на налични данни беше извършена комплексна оценка на химичното състояние на част от водните тела.
(табл. 4.3). С малки изключения пунктовете са разположени в
приустиевите участъци на реките и това дава възможност да
се проследи въздействието на града и околните малки населени места върху състоянието на речните води.

101

Таблица 4.3. Избрани водни тела на територията
на Столична община за изчисляване на комплексна оценка
на качественото състояние
Код
на
пункта

Име
на
пункта

Речен
басейн

Код на ВТ

Типология
2010 на ВТ

BGIS00453MS153

р. Искър
след ПСОВ
Кубратово

Искър BG1IS135R1426

R4

BG1IS00041MS130

р. Блато
преди
вливане в
Искър

Искър BG1IS400R012

R4

BG1IS00052MS140

р. Какач/
Банкенска/на
устие, преди Искър BG1IS500R011
вливане в
р.Искър

R4

BG1IS00061MS150

р. Лесновска
преди
Искър BG1IS600R1016
вливане в
р. Искър

R4

р. Витошка
Бистрица
BG1IS00472MS1260
Искър BG1IS700R1007
след
с. Панчарево

R2

р. Владайска
при
Искър BG1IS135R1426
Кубратово

R4

BG1IS00541MS190

За целта са избрани 15 физикохимични показателя, използвани при оценка на химичното състояние на речните
води, разписани в Наредба Н-4 (2012) – 10 бр., и 5 бр. според
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Наредба за СКОС (2010) за период от 5 години (2016-2020 г):
активна реакция (рН), електропроводимост, разтворен кислород, БПК5, амониев азот, нитратен азот, нитритен азот, общ
азот, общ фосфор, ортофосфати, желязо, манган, мед, олово, цинк.
За изчисляване на качеството на речните води е приложен Индекс на качеството на водите (Water Quality Index –
WQI) за получаване на интегрирана комплексна оценка. Този
индекс се използва широко в хидроекологичната практика и
дава представителни резултати (CCME, 2001).
Индексът на качеството на водите WQI включва три компонента, характеризиращи антропогенното въздействие върху качеството на водите:
• Диапазон на въздействие (F1), изразяващ обхвата на
качествените показатели, неотговарящи на нормативно определените референтни стойности за ПДК;
• Честота (F2), която показва съотношението между
броя на т.нар. „лоши проби” (проби, при които е установено
съдържание на потенциално замърсяващо вещество с концентрация над допустимите норми) и общия брой проби;
• Амплитуда (F3), която отчита степента или кратността на отклонение на стойностите на „лошата проба” спрямо
съответните референтни стойности на ПДК.
След получаването на стойностите на отделните компоненти на интегрираната формула се пристъпва към изчисляването на самия индекс на качеството на водите (WQI) посредством следната формула:
,
където получената стойност е в интервала от 0 до 100, като
0 означава „най-лошо качество“, 100 – „най-добро качество“
(табл. 4.4).
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Таблица 4.4. Интервална схема за категоризиране
на водите по отношение на тяхното качество
посредством WQI
Категория

Интервал на WQI

Отлично

95 – 100

Много добро

80 – 94

Добро

65 – 79

Критично

45 – 64

Лошо

0 – 44

Оценка на състоянието
Водите се намират
в своето естествено
състояние. Няма
антропогенно
натоварване.
Водите се намират в
естествено състояние,
като се регистрират
единични изолирани
случаи на антропогенно
натоварване и
замърсяване.
Водите като цяло се
определят като чисти, но
се регистрират редица
случаи на антропогенно
натоварване. Слабо
замърсени води.
Водите в значителна
степен са подложени
на антропогенно
натоварване. Замърсени
води.
Водите са подложени
непрекъснато
на антропогенно
натоварване. Силно
замърсени води.

Направените разчети показват следните резултати (фиг.
4.3).
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Фигура 4.3. Количествена оценка на химичното състояние
на водни тела на територията на Столична община
с използване на WQI

Единствено р. Витошка Бистрица отговаря на изискванията за добро състояние на речните води, докато останалите водни тела са в лошо състояние. Причините за това са заустването на непречистени отпадъчни води директно в речните
течения, плоскостният смив на замърсяващи вещества след
валежи и заустване на дъждовните води в колекторната канализационна мрежа на града.
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Гла ва 5
ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКИ МАРШРУТИ В СОФИЯ

5.1. Зелени системи
Градските градини и парковете заемат важно значение
при планиране на структурата на населените места. За създаването им е необходим предварително направен ландшафтен
архитектурен план и специално обособена достатъчно голяма площ. С увеличаване на площта на населеното място и
числеността на населението нараства и необходимостта от
по-голямо пространство за зелените площи. Освен големите
паркове и градски градини за нормалния живот в градска
среда е необходимо изграждане на цялостна зелена система, която да осигури връзката между селищната структура и
околната среда. Терминът „зелена система“ у нас е въведен
през 1952 г. с постановление на Министерски съвет (№ 460
от 10.06.1952 г). и отразява съвкупността от планово предвидени и изградени различни видове селищни, крайселищни и
извънселищни зелени площи. Важна част от зелената система са зелените площи в жилищните райони и микрорайони,
живите плетове от различни видове храсти, цветните лехи и
алеите от дървета край улиците и булевардите. Растенията
до голяма степен определят облика на селищата. Колкото подобре развита и структурирана е зелената система на населените места, толкова те са по-добро и предпочитано място за
живеене (Димов, 1976; Колева и др., 1980). Зелените площи
са незаменима част от всяко населено място и тяхното обособяване и изграждане е условие за осигуряването на оптимална жизнена среда. Желанието за подобряване на условията за живот в градската среда нараства пропорционално на
увеличаващата се промишленост и забързаното ежедневие.
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Все по-популярни стават затворените жилищни комплекси с
добре обособени собствени зелени зони, достигащи до идеи
за цели градове-градини.

5.2. История на развитието на зелените площи
в столицата след Освобождението
София посреща Освобождението си на 23.12.1877 г. и на
22.03.1879 г. е избрана за главен град на Княжество България.
Като цяло София е била рядко застроена, къщите са имали
просторни дворове, засадени с цветя, зеленчуци и плодни
дървета и погледната отдалеч, изглеждала потънала в зеленина (Кулелиев, 2007; Стоянова, 2009). Почти на всички улици е имало чешми, поставени от турците, известни с доброто
си отношение към водата и прохладата, а до чешмите често
растели вековни дървета. През центъра на града преминавала Крива река, която се стичала от Витоша през Бояна. Крива
река се спускала по бул. „Витоша“, ул. „Солунска“, до площад
„Славейков“, правела завои и преминавала зад Народния
театър, покрай хотел „Славянска беседа“ и по протежение на
Цариградското шосе се е разливала на множество отклонения, преминавайки през поляната, на чието място е изградена
Царската зоологическа градина (сега парка при паметника на
Съветската армия) и при Орлов мост се вливала в Перловската река. На основата на религиозните и етническите различия
столицата е била разделена на териториално ясно обособени
махали – турските били разположени в източната част, българските – в западната, еврейските – в центъра, арменските –
в южната, а циганските – в северните ѝ покрайнини. Дъбовата
гора край село Княжево и овощните градини в Лозенец били
едни от най-предпочитаните места за излети на софиянци.
Квартал Лозенец се е славел в турските, арабските и персийските земи като една от най-прочутите местности с добре развита растителност, вишневи градини и най-различни видове
цветя.
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Хронологията в развитието на градските градини е трудно проследима, тъй като във времето са настъпвали промени
както в територията им, така и в пространственото им оформяне. Най-старата обществена градина в София е Градската градина (Александровската). Преди Освобождението мястото, на което се намира градината, винаги е било свързано
по някакъв начин с правителствената сграда на ориенталския
град – сарая, конака. Тя е била най-широкото и незастроено
място в центъра на града. Предполага се, че първата сграда
е била построена още през ХVІ век, откогато датира и джамията западно от него. Конакът е бил опожаряван няколко
пъти, след което е бил възстановяван първоначално изцяло,
а по-късно частично. След едно от опожаряванията на конака
градинката е била превърната в бостан, а мястото около него
било използвано за сушене на вълна. На мястото на конака
след Освобождението е построен дворецът. Чешкият професор Константин Иречек (Konstantin Josef Jireček) цветно описва Градската градина (в книгата си „Пътувания по България“,
1888): „Пред палата се простира Александровската градина,
публичен парк с кьошк за музика и с малко кафене. Отначало
тук са расли между изсъхналата трева само малко върби, тополи и черници. Оттогава тревниците, пътеките и гъсталаците
са хубаво наредени от градския градинар, родом швейцарец.
Който сега мине тук в някоя лятна лунна вечер, когато софийският свят безгрижно се разхожда при звуковете на военната
музика, ще отнесе най-добро впечатление“.
Княз Борисовата градина е едно от местата в София със
своя интересна история и динамично развитие. Идеята за създаването ѝ започва като предложение за създаване на „една
разсадна градина“, направено през 1882 г. от кмета Иван Хаджиенов. Той докладва необходимостта от тази пепиниера, от
която да се набавя посадъчен материал – дървета и храсти
„за градските и обществените градини, които тепърва трябва
да се създават… също и дръвчета за засаждането на улиците и площадите“. Кметът довежда от Букурещ швейцарския
градинар Даниел Неф (Daniel Neff), който избира подходящо
място за пепиниерата „по Цариградското шосе, вън от града
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зад втория мост отдясно покрай реката…“. Новоназначеният
градинар Даниел Неф „начертал плана, заградил една част от
мястото с върби, построил си с общински средства къща за
живеене, а след това направил в долната му част, до реката, разсадник, който засял с разни дървесни семена, главно
акациеви“. Междувременно били оформени лехи с различни
видове цветя, както и малко езеро, в което плували патици,
а границите на пепиниерата били очертани с жив плет от дъб
и глог. През 1884 г. Даниел Неф докладва пред общинското
ръководство за необходимостта от отпускане на по-голяма
площ и съветът отпуска исканото пространство (40 000 m2).
Разсадната градина започнала да произвежда множество фиданки от различни видове – най-голямо количество от акация,
но заедно с това още от айлант, японска софора, каталпа,
черници, чинари, брястове. Фиданките, освен че били достатъчни за обществените градини, се предлагали и за продан
на гражданите. Акациите били любимо дърво на софийския
градинар Марин Пенчев, който помагал на Даниел Неф. Той
отделял много време в облагородяването им и им придавал
кълбовидни форми. Именно с тази форма на акация първоначално са озеленени столичните булеварди и площади.
През 1886 г. в пепиниерата били оформени четири основни алеи. Построен е и бюфет, от който всяка неделя звучала
военна музика, а върху тревата се разстилали черги с трапези.
В цветарниците можело да се купят ограничен брой декоративни екзотични растения като драцени, палми, камелии и др.
Професор Иречек отбелязва впечатленията си и от разсадната градина: „Пепиниерата е доста хубаво наредена, сянка и гъсталаци, цъфнала перуника, млади диви кестени и борове“.
През 1888 г. по препоръка на княз Фердинанд в пепиниерата започва промяна в растителния състав и обогатяването
му със засаждане на дървета, пренесени от различни краища
на страната – дъбове от квартал Лозенец, други широколистни дървета от Пасарелската и Кокалянската гора (явор, ясен,
бреза), иглолистни видове (черен бор и смърч) от Боровец
(Чамкория). Първият засаден дъб е в къщата на градинаря.
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Планът на Даниел Неф е осъществен и доразвит от Йосиф
Фрай (Josef Frey), който е назначен през 1906 г. за управител
на градските градини и паркове в София. Двете главни алеи
в долната част на градината са засадени с трите вида липа
(дребнолистна, едролистна и сребролистна) и конски кестени.
В горната част е изградена широката централна и двете странични алеи – от детското игрище до езерото. Изградена е народна чешма, наречена „Бигоровата чешма“.
Йосиф Фрай отделял специално внимание на цветните
алеи и желанието му за градина с много цветя достигнало до
идеята за създаване на цял розариум. През времето на Фрай
градината получава и ново териториално разширение на юг
от дъбовата гора до булевард „Княз Симеон Търновски” (сега
булевард „Драган Цанков“).
Парковото дело в столицата продължава вдъхновено и
след назначаването на българския специалист градинар Георги Духтев през 1934 г. Княз Борисовата градина е разширена,
увеличена е и площта на розариума, в който са засадени още
около 1400 рози от различни сортове. През 1940 г. е създаден
Японският кът – с интересни азиатски видове растения, който
е израз на приятелството между България и Япония.
През 30-те години в столицата започва изграждането на
още около 60 нови малки градини, предимно в централните
части на града. Някои от тях са разположени на оживени места
или кръстовища, други са изградени в близост до исторически
паметници, религиозни храмове и често посещавани сгради
(Робев, Каракашев, 1972).

5.3. Съвременно състояние на зелената система
в София
Във връзка с работата по проект „Академия „Моят зелен
град“ за изучаване на състоянието и промените на зелените
площи на територията на столицата и изработване на тематични карти в ГИС среда е създадена карта на градските зелени площи в гр. София (Приложение 10), която представя тях110

ното съвременно пространствено разпределение въз основа
на използваните свободно достъпни цифрови данни от общоевропейския проект „КОРИНЕ Земно покритие“ за 2018 г. (вж.
глава 6, т.6.3).
Зелените системи на градовете изпълняват определени важни функции: участват в териториалната организация и
формирането на архитектурно-художествения облик на града,
осигуряват рекреационните потребности на населението, имат
жизненоважно значение за хората, тъй като намаляват вредното влияние на праха, газовете и шума, регулират температурно-влажностния, радиационния и ветровия режим (Кулелиев, 1992).
Подобряването на зелените пространства в градската
среда е един от основните елементи на политиката в областта
на общественото здраве. Зелената система на всяко населено
място може да се определи чрез използването на количествен
показател, който се изразява в m2/жител. Такова оразмеряване е изключително важно за големите градове с население
над 200 000 жители, каквато е София. Изработената по проект „Академия „Моят зелен град“ цифрова карта (Приложение
10), както и задълбочено проучване върху зелената система
на столицата ни (Ковачев, 2005) показват, че зелените площи
са разположени много неравномерно (преобладават в южната
част, за сметка на северната), като липсват свързващите елементи, които да осигурят единна цялост и да формират подходяща среда за масов отдих. Анализирани са данните за населението, площта и баланса на зелените площи и са направени
следните изводи (Ковачев, 2005):
– Делът на зелените площи е 3,59% – при територия
на столичната община 119 319,03 ha зелените площи заемат
4288,08 ha.
– Зелените площи включват: залесени площи (заети от
дървесно-храстова растителност), свободни площи (заети от
тревна растителност) и застроени площи (включващи настилки, площадки, сгради и съоръжения). Съотношението на типовете зелени площи е 52,08% (залесени) : 21,16% (свободни) :
26,76% (застроени).
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– Обществените зелени площи (зелените площи за широко обществено ползване) са 44,98% от общите зелени площи (1928,717 ha), а останалите 55,02% (2362,49 ha) включват
зелените площи за ограничено обществено ползване и със
специално предназначение.
– Населението на столична община официално се състои от 1 215 762 жители, което отнесено към общата част на
зелените площи (4288,08 ha) означава, че на човек се падат
35,27 m2 зелени площи.
Направеното проучване подчертава недостатъчното развитие на зелените площи спрямо общата територия на града.
Зелената система на столицата е неравномерно развита, със
силно изразено териториално разсичане на парковите територии. Преобладават маломерните зелени територии (с площ
под 0,1 ha), които се характеризират с ниски показатели за
ефективност.
По-големите и значими паркове на територията на столицата са: парк „Княз Борисова градина“ (известен още като Борисова градина), парк Врана, Южен парк, Северен парк, Западен парк, „Докторската градина“, парк „Заимов“, парк „Въртопо“,
парк „Гео Милев“, „Градската градина“, парк „Мир и дружба“.
Парковете имат огромно значение за подобряване на жизнената градска среда, но освен това те могат да бъдат обект
за провеждането на образователни програми за ученици, студенти и широката общественост от различни възрастови групи. В центъра на столицата се намира един от най-големите
и привлекателни паркове в страната – Борисовата градина,
а в непосредствена близост е Докторската градина. В двата
парка се наблюдава съчетание на голямо разнообразие от
растителни видове, заедно със значими исторически паметници. Днес в Борисовата градина броят на бюст-паметниците на
видни българи надвишава 40, което превръща парка в един от
най-големите мемориали на открито в страната и изключително подходящ обект за създаването на образователни природно-исторически маршрути.
В резултат на изпълнението на проект „Академия „Моят
зелен град“ са разработени два образователни природно-ис112

торически маршрути в София, проучени съвместно от учени,
учители и ученици от НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, в които
могат едновременно да се видят интересни дървета и храсти,
заедно със значими исторически обекти. В Приложения 11 и 12
са представени изработените цифрови карти за предложените
образователни природно-исторически маршрути в Борисовата
и Докторската градина. Приложения 15 и 16 отразяват моменти от проведените учебни занятия, по време на които учениците бяха запознати както с важни моменти от историята, така и
с интересни растителни видове, използвани при изграждането
на двата парка и съставящи съвременната паркова среда.

5.4. Борисовата градина днес
От началото на създаването на парка „Княз Борисова градина“ досега в него са внасяни и засаждани различни дървесни видове. Това е процес, отнасящ се за всеки парк и продължаващ и до днес. Така се е достигнало до съвременния видов
състав на дърветата и храстите, който е богат и разнообразен
и който отговаря на екологичните условия в района.
В Борисовата градина сред площите с различно функционално предназначение и принадлежащи към различни
категории се открояват паркова и лесопаркова част (Ковачев
и др., 2018). Парковата част е значително по-богата на видове поради специфичния ѝ характер, начина на изграждане и
стопанисване (Приложение 11). В растителните композиции
са включени голям брой видове, всеки от тях със специфичен
декоративен ефект.
Особеност на парковата част е присъствието на голям
брой чуждоземни видове дървета и храсти. Някои от тях се
култивират не само заради декоративните си качества, а също
и с познавателно значение. Приложения 13 и 14 показват
по-често използваните видове дървета и храсти, които можем
да срещнем в парка.
Сред по-често култивираните и по-интересни видове дървета и храсти могат да се посочат следните:
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От представителите на род Ела (Abies) в парка могат да се
видят пет вида – четири европейски и една от Северна Америка. Най-често отглеждани са обикновената ела (Abies alba),
включително и различни нейни форми, както и конколорката,
наричана също сребриста ела (Abies concolor) – с произход
Северна Америка. Конколорката се отличава лесно по дългите си листа, които са еднакво сребристо оцветени от двете си
страни, за разлика от тези на обикновената ела, които са два
пъти по-къси и с тъмнозелен цвят на горната листна повърхност, а по долната с две бели ивици. Конколорката показва
много добра екологична пластичност и е широко култивиран
вид в парковете у нас. По-рядко се отглеждат гръцката (Abies
cephalonica) и испанската (Abies pinsapo) ела, което се дължи
предимно на тяхната по-слаба студоустойчивост (Стефанов,
Ганчев, 1958). На пръв поглед те приличат на обикновената
ела, но при нея игловидните листа са със заоблен или затъпен
връх и пъпките са без смола, докато при гръцката ела листата са заострени, а пъпките са покрити със смола. Испанската
ела се отличава лесно от тях, тъй като листата й са два пъти
по-къси и са насочени във всички посоки. Най-рядко, с отделни
индивиди е представена кавказката ела (Abies nordmanniana),
която много прилича на обикновената, но се отличава от нея
основно по разположението на листата, които са насочени нагоре (Вакарелов, Анисимова, 2010).
Близки до елите са представителите на род Смърч (Picea).
В парка са култивирани три вида – обикновен смърч (Picea
abies), сребрист смърч (Picea pungens) и сръбски смърч (Picea
omorika). Обикновеният смърч е високо и красиво дърво, но при
екологичните условия в столицата страда от замърсяването на
въздуха и от сушата, поради което индивидите от този вид не са
в много добро състояние. Значително по-устойчив е неговият
родственик – сребристият смърч, който произхожда от западните части на Северна Америка. Той има по-дълги и по-твърди
заострени игловидни листа, отколкото са тези на обикновения
смърч, а шишарките му имат по-малък размер. Разпознава се
лесно и по по-светлия цвят на короната. Сръбският смърч, чиято родина са западните части на Балканския полуостров, се
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отглежда по-рядко. Той се отличава от другите два вида по
по-тясната си корона, по-дребните си шишарки, които имат много характерни закръглени люспи, и най-вече по това, че листата
имат две бели ивици, подобно на обикновената ела.
Близък вид до елите и смърчовете е дугласката (Pseudo
tsuga menziesii). По декоративни качества тя прилича на елите
и смърчовете, но расте по-бързо от тях и се използва често в
парковете. Листата ѝ имат цитрусов аромат.
Значително участие от иглолистните видове в парка имат
и представителите на род Бор (Pinus). Преди повече от 100
години е започнало голямо залесяване на площи с бял и черен
бор, особено в лесопарковата част на Княз Борисовата градина. За съжаление, днес са останали много малко живи дървета. Това се дължи, от една страна, на неподходящия произход
на семената (в редица случаи внесени от чужбина) и от друга
– на конкуренцията на широколистните видове дървета.
Белият бор (Pinus sylvestris) е най-разпространеният у нас
иглолистен вид. Отличава се с късите си, достигащи до 5-7 cm
листа (иглици), които имат синкаво-зелен цвят. Кората е много характерна – сиво-кафява и грубо напукана в основата на
стъблото, а в горните части става тънка с оранжево-жълт до
бакърен цвят (Делков, 1992). Отличава се лесно от своя родственик черния бор (Pinus nigra), който има два пъти по-дълги,
тъмнозелени игловидни листа и груба кора, която е сива по
цялото стъбло.
Макар и рядко, в парка са засаждани и могат да се видят
и други видове бор, като хималайския (Pinus wallichiana), северноамериканските жълт (Pinus ponderosa) и веймутов бор
(Pinus strobus) и др.
Забележителни са представителите на род Кедър (Cedrus).
Те са високи и красиви дървета, с характерно разположение
на иглолистата – в снопчета по 20-40 върху скъсени клонки и
единично върху удължени клонки. Шишарките на кедрите са
масивни, вдървенели, с цилиндрична или яйцевидна форма,
при различните видове дълги от 7-8 до 15 cm и изправени върху клоните. След узряването на семената, което става на третата година след опрашването, шишарките се разпадат и се115

мената опадват. У нас се отглеждат ливанският (Cedrus libani),
хималайският (Cedrus deodara) и атлаският (Cedrus atlantica)
кедър. Те се отличават помежду си по дължината на листата,
размерите на шишарките и някои други белези. Най-устойчив
към неблагоприятните условия на средата е атлаският кедър,
поради което той най-често се култивира.
Характерно иглолистно дърво, което се развива и като
храст, е обикновеният тис (Taxus baccata). Заради гъстата си
корона с тъмнозелени листа този вид се цени много в парковото строителство. Освен това понася подрязване и може
да бъде използван като жив плет. Короната му може да бъде
моделирана и да бъдат постигани различни форми. Този вид
расте много бавно и живее дълго – над 2000 години. Цялото
растение е отровно, с изключение на червената обвивка на
семената, наречена арилус. Тисът е двудомно растение, което
означава, че мъжките и женските репродуктивни органи са на
различни дървета.
Семейството на кипарисовите растения е представено
в парка с повече от десет вида. По-интересните и по-често отглеждани са представителите на родовете Туя (Thuja),
Хвойна (Juniperus), Кипарис (Cupressus) и Лъжекипарис
(Chamaecyparis). В парка се отглеждат три вида туи: източна
(Thuja orientalis) – от Китай, западна (Thuja occidentalis) и гигантска (Thuja plicata) – от Северна Америка. Всички те имат
микроскопични люсповидни листа, гъсти зелени корони и са
ценни декоративни видове.
От род Хвойна по-често отглеждани са обикновената хвойна (Juniperus communis), която е с игловидни листа и други три
вида, които са с люсповидни листа. Казашката (миризливата)
хвойна (Juniperus sabina) е нисък храст със стелещи се над земята стъбла, а китайската хвойна (Juniperus chinensis) прилича
на нея, но е по-висока. Моливното дърво (Juniperus virginiana)
може да достигне височина до 20 m. Общ характерен белег за
всички видове хвойни са техните шишарки, при които всички
люспи са сраснали в обща месеста обвивка, което придава
форма на месести зърна, и поради това понякога неправилно
ги наричат „плодове“.
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Обикновеният, или средиземноморски, кипарис (Cupressus
sempervirens) се отглежда рядко в парка, тъй като е топлолюбив и при по-сурови зими измръзва. Много по-студоустойчив
е неговият североамерикански родственик, аризонският кипарис (Cupressus arizonica), който се отличава със сребристия
цвят на короната, тъмночервеното оцветяване на кората и
по-дребните си, сферични шишарки.
Лъжекипарисът (Chamaecyparis lawsoniana) е красиво
дърво с характерна конусовидна корона и увиснал надолу
връх. Отличава се лесно от кипарисите по това, че шишарките
му са много дребни (колкото грахово зърно), а клонките му са
плоски.
Един от най-забележителните иглолистни видове е гигантската секвоя, наричана още мамонтово дърво (Sequoiadendron
giganteum). Този вид е един от гигантите сред дърветата – в родината си (западните части на Северна Америка) достига до
90 m височина и почти 10 m в диаметър. Засадените в Борисовата градина дървета вече са на повече от 100 години, някои
от тях са високи над 30 m и имат диаметър над 1 m. Гигантската секвоя има масивно стъбло, покрито с дебел слой мека
кора. Листата ѝ са шиловидни, къси (дo 1 cm), разположени
последователно по клонките. Шишарките са овални, съставени от спираловидно наредени щитчета. Гигантската секвоя е
дълговечен вид – с продължителност на живот до 3500-4000
години.
Иглолистните растения в Борисовата градина са представени и от два листопадни вида – европейската лиственица
(Larix decidua) и блатният кипарис (Taxodium distichum).
От широколистните видове, най-често култивирани в Борисовата градина, са представителите на род Дъб (Quercus).
В съответствие с екологичните условия в района най-широко отглеждан е летният дъб (Quercus robur). Видовият епитет
“robur” означава „мощен, могъщ“. Действително, летният дъб
може да достигне до 40 m височина и до 1 m в диаметър. В
миналото е имал много по-широко разпространение в равнинните райони на страната, но голяма част от горите, доминирани от този вид, са превърнати от хората в земеделски земи.
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Летният дъб се отличава с листата си, разположени на къса
дръжка, и жълъдите, събрани по няколко на дълга тънка ос.
Летният дъб се цени високо както като горско, така и като парково дърво.
Церът (Quercus cerris) е друг вид от род Дъб, който е сред
често култивираните представители на рода. Той се отличава лесно, първо, по грубата, дълбоко напукана кора, второ,
по разположените на дръжки тъмнозелени листа със заострени дялове и, трето, по по-големите си (в сравнение с другите
наши видове дъб) жълъди, които са обхванати от плодна купула, покрита с дълги шиловидни израстъци.
Останалите наши видове дъбове се култивират много рядко в парковете, но тяхното отсъствие се компенсира от един
северноамерикански представител на рода – червеният дъб
(Quercus rubra). Този вид се отличава много лесно от всички
наши видове дъб по листата си, които са със заострени дялове, завършващи с тънко осилче, а също и по жълъдите, които
са с форма на луковица и имат много плитка плодна купула.
Освен това кората му остава сива, плитко напукана и почти
гладка до зряла възраст, за разлика от тъмната, грубо напукана кора на нашите видове дъб. Червеният дъб е често отглеждан не само в парковете, но и по улиците на София. Главната
причина за това е, че расте по-бързо от нашите дъбове и търсеният декоративен ефект се постига по-бързо.
Другите наши видове от семейство Букови, като обикновения бук (Fagus sylvatica) и обикновения кестен (Castanea sativa),
са представени в Борисовата градина само с единични индивиди, тъй като условията не са оптимални за тяхното развитие.
Ограничено представени са и други наши горски видове,
като обикновената бреза (Betula pendula), обикновения габър
(Carpinus betulus), черната елша (Alnus glutinosa) и обикновената леска (Corylus avellana), главно поради тяхната висока
чувствителност към летните засушавания и замърсяването на
въздуха
Представителите на род Липа (Tilia), които се култивират в
парковете, са: едролистната (Tilia platyphyllos), дребнолистната
(Tilia cordata) и сребролистната липа (Tilia tomentosa). Последо118

вателността на цъфтеж и узряване на плодовете следва същия
ред – най-напред цъфти едролистната, около 10 дни по-късно –
дребнолистната, и още минимум две седмици по-късно – сребролистната липа, която е с най-силно ароматни цветове. Трите
вида се отличават лесно по листата – при едролистната те са
тъмнозелени и покрити с власинки и от двете страни, при дребнолистната отгоре са тъмнозелени, а отдолу – синкаво-зелени
с власинки само по ъглите на жилкуването, а при сребролистната долната листна повърхност е гъсто покрита със сиво-бели звездовидни власинки. Има и други разлики по съцветията
и плодовете, но обикновено признаците на листата са достатъчни за идентифициране на видовете. Липите се използват
за единични, групови и алейни засаждания. Те преобладават
покрай алеята, водеща към езерото с водните лилии.
Широко представени в парковете са и видовете на род
Acer. Българските имена на отделните видове от рода са
най-различни – явор, шестил, клен, мекиш и т.н. Почти всички
наши видове са представени в Борисовата градина. Характерна особеност на яворите е плодът, който е двойна крилатка,
и важен систематичен белег е ъгълът, който сключват помежду си двете рамена на крилатката. Най-често култивирани са
обикновеният явор (Acer pseudoplatanus) и шестилът (Acer
platanoides). Основната причина за тяхното широко култивиране са големите им размери. Двата вида си приличат, като разликите между тях са главно в листата, съцветията и плодовете. И при двата вида листата са дланевидно наделени, но при
обикновения явор те са по-груби, без осилчета по върховете
на дяловете, докато при шестила са по-тънки и по-гладки, със
заострени дялове, завършващи с осилче, а при скъсването им
от дръжката се отделя млечен сок. Плодовете при обикновения явор са изпъкнали, двете рамена на крилатката сключват
остър ъгъл, докато при шестила плодовете са плоски и двете
рамена на крилатката сключват тъп ъгъл.
Широко култивиран е полският клен (Acer campestre). При
този вид листата са по-дребни, със заоблени дялове, а двете рамена на крилатката сключват помежду си изправен ъгъл
(180º). Почти навсякъде в парковата, а по-често в лесопарко119

вата част се отглежда мекишът (Acer tataricum), който се отличава с малките си размери и с формата на листата си, които
не са наделени, а са удължено яйцевидни, понякога с едва
забележими странични дялове.
От чуждоземните представители на рода се култивират
няколко вида, най-често ясенолистният явор (Acer negundo),
който се отличава от всички останали по сложните си листа и
по двудомността си. Този вид произхожда от Северна Америка и на определени места проявява склонност към инвазивност. Друг северноамерикански вид е сребристият явор (Acer
saccharinum), който се отличава със специфичната форма и
сребристо оцветяване на листата си. Този вид има изключително бърз растеж, но, за съжаление, крехка дървесина и поради това понякога клоните му се пречупват при силен вятър.
Азиатските видове са по-рядко култивирани, тъй като произхождат от по-топли райони и трудно издържат зимните условия в София. Вид, който си заслужава да бъде споменат, е
палмолистният клен (Acer palmatum), произхождащ от Япония.
Този вид е малко дърво с изящни, дребни, дланевидно наделени листа. Култивира се рядко.
Едни от най-характерните спътници на дъбовете в естествените гори са представителите на род Ясен (Fraxinus). В Борисовата градина се култивират планинският (Fraxinus excelsior)
и полският (Fraxinus angustifolia) ясен, а също мъждрянът
(Fraxinus ornus), американският (Fraxinus americana) и пенсилванският (Fraxinus pennsylvanica) ясен. Планинският и полският
ясен са с най-големи размери (височина до 40 m). Ясените се
отличават сравнително лесно. Всички те са със сложни перести листа, като броят на листчетата е най-голям при планинския
ясен – от 7 до 17. При полския листчетата са от 5 до 11 и са значително по-тесни, а при останалите три вида са обикновено 5,
рядко 7 и са по-широки от тези на първите два вида. Плодовете
на ясените са много характерни – те са продълговати крилати
орехчета, наричани също „единична крилатка“, за да се отличават от тези с двойната крилатка на яворите и кленовете.
Бобовите растения са представени главно от чуждоземни
видове, тъй като у нас видовете с големи размери и с ценни
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декоративни качества са сравнително малко. Бялата акация,
наричана също салкъм (Robinia pseudoacacia), се култивира в
Европа от ХVІІ век, а по нашите земи – от ХІХ век, и вече хората са дотолкова свикнали с нейното присъствие, че я приемат
за наш вид, а всъщност той произхожда от източните части на
Северна Америка, но поради ценните си качества на горско,
декоративно и медоносно дърво е обект на широко отглеждане. Все пак при определени условия, проявява склонност към
инвазивност и затова през последните десетилетия въвеждането на акацията в култура е по-предпазливо. Друг далечен
родственик на акацията, произхождащ също от Северна Америка, е гледичията (Gleditsia triacanthos). Този вид е високо
дърво, но впечатлява най-много с дългите си разклонени бодли и с дългите до 40 cm бобове. В парковете са предпочитани
селекционираните форми без бодли (f. inermis).
Интересни представители на бобовите растения са японската софора (Sophora japonica) и златният дъжд (Laburnum
anagyroides). Японската софора е средно високо дърво, което
напомня по листа на акацията, но, за разлика от нея, няма
бодли по клонките, които са зелени на цвят. Освен това цветовете на акацията са бели, събрани в странични гроздовидни
съцветия, докато на софората са жълтеникави и събрани във
връхни метличести съцветия. Златният дъжд е висок храст с
яркожълти цветове, събрани във висящи гроздовидни съцветия. Произхожда от Западното Средиземноморие.
Други интересни видове, които се открояват с големите си
листа, са представителите на родовете Каталпа (Catalpa) и Пауловния (Paulownia). В Борисовата градина се култивират три
вида от род Catalpa – Catalpa bignonioides и Catalpa speciosa
от Северна Америка и Catalpa ovata от Източна Азия. Те са
с бели цветове, събрани във връхни метличести съцветия.
Трите вида се отличават трудно и като диференциращ белег
се използва главно дебелината на силно пръчковидно издължените плодни кутийки. С най-голяма дебелина се отличават
плодовете на Catalpa speciosa – около 1 cm. По-тънки са тези
на Catalpa bignonioides и най-тънки – почти колкото кибритена
клечка – на Catalpa ovata. Пауловнията (Paulownia tomentosa)
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прилича по листа на каталпите, но се отличава по синьо-лилавите си камбанковидни цветове и яйцевидните плодни кутийки, с големина приблизително колкото орех.
В Борисовата градина могат да се видят още тополи и върби. Тези влаголюбиви видове са представени главно с няколко
вида – бяла (Populus alba), сива топола (Populus canescens),
трепетлика (Populus tremula), а също от евроамерикански хибридни тополи (Populus x euramericana). От върбите най-често
отглеждана е плачещата върба (Salix babylonica), която често
се засажда единично край езерца и водоеми.
Многобройни са различните декоративни храсти, сред
които преобладават чуждоземните видове. Сред по-интересните могат да бъдат посочени видовете от род Майски сняг
(Spiraea), род Булчин венец (Philadelphus), дойция (Deutzia),
люляк (Syringa), нокът (Lonicera), птиче грозде (Ligustrum) и др.
Внимание заслужават и дървесните лиани. Лианите са видове, които не могат да поддържат стъблото си изправено и
затова използват опора, за която се прикрепят, или около която
се увиват и се катерят нагоре. По-често отглежданите и по-интересни лиани са глицинията (Wisteria sinensis), с характерни
красиви розово-виолетови цветове, събрани в дълги гроздовидни съцветия, различните видове повет (Clematis), бръшлянът (Hedera helix), градинската лоза (род Parthenocissus) и др.
Характерна особеност на парка Борисова градина е, че
съществена част от неговата територия са лесопаркове. Съгласно една от многото дефиниции лесопарковете са естествени или създадени по изкуствен начин гори в рамките на населените места или в близост до тях. Тяхното предназначение
е изключително рекреационно, за разлика от горите със стопански функции. Обликът на лесопарковата част на Борисовата градина се дава до голяма степен от местните дървесни
видове. Преобладават площите, залесени с летен дъб, като
постепенно с течение на времето покрай него са се настанили
редица негови спътници, много от които субспонтанно, т.е. без
помощта на човека, пренасяни от вятъра, птиците и други животни. Покрай дъбовите гори се настаняват планински и полски ясен, полски клен, обикновен глог, джанка, кучешки дрян,
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а също и северноамериканската гроздовидна череша (Prunus
serotina).
Иглолистните култури в лесопарковата част са запазени
на отделни благоприятни за тях места, а на други места са
станали по-редки и в освободените от тях пространства са се
настанили местни широколистни видове.
Значителна част от създадените култури, особено в района
около Телевизионната кула, се пада на северноамериканския
червен дъб, който, както е посочено по-горе, расте по-бързо от
нашите видове и се възобновява по естествен начин.
В лесопарковата част протичат интензивни процеси на
постепенно настаняване на местни видове, които в редица
случаи изместват засадените видове, особено иглолистните.
Тези процеси изискват задълбочено изследване, за да могат
да бъдат направлявани и да се предотврати деградацията на
отделни части на лесопарка.

5.5. Докторската градина днес
Докторската градина е парк, който се намира в центъра
на София, между улиците „Оборище“ и „Шипка“, и е с голямо
културно-историческо значение (Приложение 12). Разположен
е близо до Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Военната академия „Г. С. Раковски“.
Паркът получава името си от намиращия се в центъра му
Докторски паметник, който е и вторият най-стар паметник в
София, построен през 1883 г. Той е един от първите паметници
в света на загинали медици. Изграден е в памет на загиналите
медицински работници в Руско-турската освободителна война. По-голямата част от тях са работили към Руския Червен
кръст и са загинали в сраженията при Плевен и Пловдив, с.
Мечка и вр. Шипка (Петров, 2019). Паметникът е по проект на
руския архитект от чешки произход Антоний Осипович Томишек, а главен каменоделец е италианецът Луиджи Фарабоско.
На всяка една от страните на паметника са изписани местата
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на част от сраженията, а на каменните блокове са изписани
имената на 528 загинали лекари и санитари.
На североизточния край на Докторската градина през
2002 г. е направен и лапидариум. Там са подредени архитектурни фрагменти и детайли от античността и късната античност,
намерени по време на археологически разкопки в Сердика.
Като част от някогашната Ботаническа градина на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Докторската градина се отличава с богат видов състав на дърветата и храстите
върху сравнително ограничена площ. Тук растат някои дървесни видове, които не могат да бъдат видени на друго място,
поне в София – това са два вида от род Дъб (Quercus) – Двуцветният и Кавказкият едротичинков дъб, Амурското корково
дърво и Лепкавата акация.
Двуцветният дъб (Quercus bicolor) е средновисоко дърво с
кора, напукана на надлъжни ивици. Името му се дължи на пролетното оцветяване на листата, част от които (приблизително
горната половина) се обагря в червеникаво, а частта към основата остава зелена. По-късно целите листа стават зелени, за
да се обагрят отново в най-различни цветове – от кафяво до
жълто, понякога червеникаво. Родината на този вид е източната част на Северна Америка.
Кавказкият едротичинков дъб (Quercus macranthera) е
средно голямо дърво с грубо напукана кора и характерни листа.
Както при повечето дъбове, листата са продълговати, по-широки в горната си част и изрязани на няколко заоблени дяла. При
разлистването листата са гъсто покрити със светли власинки,
а тичинките върху мъжките съцветия са необикновено едри (в
сравнение с тези на другите дъбове), откъдето идва названието
му. Естественото разпространение на този вид дъб е в района
на Кавказ. Може да бъде видян в Докторската градина – на ъгъла на парка, до пресичането на улиците “Шипка” и „Кракра“.
Амурското корково дърво (Phellodendron amurense) е
ниско дърво с много характерна кора, най-външният слой на
която при възрастните дървета представлява корк. Листата са
сложни, перести, разположени срещуположно и с харакерна
остра миризма, подобно на почти всички представители на се124

мейство Седефчеви (Rutaceae), към което принадлежат лимоните, портокалите и другите цитруси. Разпространено е в Източна Азия. Използва се в традиционната китайска медицина
и за производство на багрила.
Лепкавата акация (Robinia viscosa) е ниско дърво с много
характерни перести листа и розови цветове. Прилича на познатата на всички бяла акация (салкъм, лъжеакация), но се отличава от нея по това, че младите клонки са лепкави, а цветовете са
розови. Произхожда от източните части на Северна Америка.
В Докторската градина могат да се видят и други интересни видове, макар и с по-широко приложение в градинско-парковото изкуство. Такива са: Двуделният гинко, Блатният кипарис, Японските вишни, Черният орех.
Двуделният гинко (Ginkgo biloba) е високо дърво с много характерни листа с ветриловидна форма. Произхожда от Източна Азия (Китай и Япония), но тъй като от дълбока древност се
култивира, не може с точност да се определи естественият му
ареал. Видът е част от голосеменните растения, т.е. по-близък
е до иглолистните, отолкото до широколистните, независимо
от формата на листата. Дърветата, които растат в Докторската
градина, са засадени още в края на ХІХ век, когато първият
български професор по ботаника Стефан Георгиев с помощта
на швейцарския градинар Даниел Неф полагат основите на
Ботаническата градина на Висшето училище (както се е наричал тогава СУ). Гинко е древен вид – съвременник на динозаврите (триаския период на Мезозойската ера – преди 200 млн.
години) и е единственият оцелял представител на своята група. Макар да е известен отдавна като красиво дърво, през последните десетилетия популярността му нарасна неимоверно
във връзка с използването му като лечебно растение.
Блатният кипарис (Taxodium distichum) също е високо дърво с право стъбло. Листата му са линейни, дребни и са разположени върху обща ос, която представлява характерна скъсена клонка. Блатният кипарис е от малкото иглолистни видове,
чиито листа опадват през есента, и тъй като скъсените клонки
опадват заедно с листата, се наблюдава не просто листопад,
а и клонопад. Видът произхожда от югоизточните части на Се125

верна Америка (долното течение на р. Мисисипи и Флорида),
където расте край реките и в блатата. В Докторската градина е
засаден, както и гинко, в края на ХІХ век.
Интересен дървесен вид, който може да се види пред
входа на Народната библиотека, е кичестата японска вишня
(Prunus serrulata), която цъфти с пищни розови цветове през
май. Отглежданите тук дървета не дават плод, тъй като кичестите им цветове са стерилни – те са специално селекционирани за декоративна цел. Многобройните видове вишни, череши
и някои сливи (род Prunus) са на необикновена почит в Япония. Там ги наричат с общото название “Sakura” и се смятат за
национално дърво в „Страната на изгряващото слънце“. В тяхна чест всяка пролет се организират многобройни Sakura фестивали, а изящните цветове са любим мотив за традиционните
японски изобразителни изкуства.

5.6. Избрани обекти от образователен исторически
маршрут в София
5.6.1. Антична Сердика
Историята на град София води началото си още от древни времена, обитаван от различни етнически групи и култури,
които му дават и различни имена. Първият древен град, наричан Серднополис, се свързва с племето серди, а в началото
на І в. сл. Хр. бива завладян от римляните. Местоположението
на града привличало обитателите му както с минералния горещ извор, така и с хубавия климат и плодородни земи, но за
римляните градът бил особено важен заради кръстопътното
му положение. През Сердика минавал „via militaris” – военният път, или т.нар. „Диагонален път“, свързващ Рим с балканските провинции, а оттам и към провинциите в Азия. В 106 г.,
по време на управлението на император Марк Улпий Траян,
градът получава права на муниципиум, т.е. автономно управление, ново име – Улпия Сердика, и нов етап от развитието
си. Крепостната стена е построена по времето на Марк Авре126

лий и обхваща града, чиито размери по това време са около
340 х 560 m. Крепостта имала кръгли и триъгълни кули и четири порти, гледащи към четирите посоки на света.
През 311 г. в Сердика, дни преди да почине, император
Галерий, от гонител на християните станал помирител – това
става, защото чрез издадения от него „Едикт на толерантността“ християнството в Римската империя става законно. Поради бързото разширяване на града по времето на император
Константин Велики била построена и втора, външна стена. В
Сердика през 343 г. се провел и един от църковните събори
– Сердикийският, в който взели участие множество епископи,
когато и бил потвърден Никейският символ на вярата, а св.
Атанасий Александрийски бил оправдан. След нападенията
от готи и хуни през VI век император Юстиниан I възстановява
и укрепва крепостта. На 9 април 809 г. Сердика преминава в
пределите на България. По-късно, през ХIV в., крепостта бива
превзета и разрушена от турците при навлизането им в София, както през това време вече е наричан градът.
Днес в центъра на София, след редица последователни
археологически разкопки и консервации, на едно ниво под
сегашното градско ниво се разкрива част от античния облик
на града (Приложение 17). Крепостта обхваща района между
днешните улици “Леге“, „Алабин“, „Позитано“, „Георг Вашингтон“, „Екзарх Йосиф“ и „Сердика“. Макар и частично, запазени
са две от четирите порти на града, като най-добре е съхранена източната порта, както и свързващият ги път – декуманус
максимус. Разкрита е и част от другия главен път – кардо максимус. Разкрити са също две от защитните триъгълни кули на
града с височина от около 2 метра, съответно на западната
и на северната страна, както и основите на административни
и множество жилищни сгради. Дългата история на София е
изпълнена с динамика от най-разнообразни събития, завоевания, разрушения и отново възстановяване. Здравата крепост на града не удържала на напора на завоевателите, но
две сгради, които завоевателите не разрушили, оцеляват през
вековете и до днес – това са Ротондата „Свети Георги“ и църквата „Света София“.
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5.6.2. Християнизацията на Антична Сердика
и църквите „Св. Георги“ и „Св. София“
След зараждането на Християнството в границите на Римската империя апостолите Андрей и Павел започват разпространението му. Повратен момент както в историята на Римската империя, така и за християнския свят, е издаването през
311 г. в Сердика на т.нар. „Едикт на толерантността“, който,
заедно с Медиоланския едикт от 313 г., предопределя християнството да стане равноправна на всички останали религии.
Промените в империята се отразяват и на Улпия Сердика и
това е причината от IV до V век да се построят две емблематични за София църковни сгради, съхранени и до днес – ротондата „Св. Георги“ и базиликата „Св. София – Премъдрост
Божия“ (Кюмюрджиев, 2014).
Базиликата „Св. София“ („Светата Божия Премъдрост“)
(Приложение 17) е символът на българската столица и причината за нейното име (Регионален исторически музей София). Сегашният ѝ вид е предшестван от няколко по-древни
църкви на това място от IV в., части от които са съхранени
на подземното археологическо ниво. От запазените останки впечатление правят мозайките, които украсяват подовото
пространство. Най-впечатляващата и цялостно запазена е
тази на композицията, наречена „Раят“. Това е често срещан
мотив на раннохристиянското изкуство. Тя се намира в олтарното пространство на първия храм. Сюжетът ѝ представлява сцена от Райската градина със символни изображения.
Сградата на сегашната църква е от края на V или началото
на VI век, дори се допуска, че е възможно да е построена
по времето на византийския император Юстиниан Велики
(527–565), който възстановил и укрепил крепостната стена на
града (Петров, Гюзелев, 1978). При управлението на същия
император е построена и константинополската църква „Св.
София“ между 532 и 537 г. Така двете църкви в антична Сердика и Константинопол споделят едно и също име, епоха и
архитектурна идея. Общото име и на двете църкви означава
Светата Божия Премъдрост, т.е. Бог Слово, а именно Иисус
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Христос. Разположението на сердикийската „Св. София“ е на
най-високия хълм в близост, но извън, крепостта на античния
град, като по този начин се е извисявала над цялата околност.
Около нея са разположени гробниците на знатни сердикийци, които са били около първата църква, а днес се откриват
под църквата на археологическото ниво. Там са разположени
около 50 гробници от периода ІІІ–V в., каменни саркофази,
цистови гробове и тухлени гробници. Най-известна от всички е гробницата на Хонорий, датирана от VI в. Пред входа ѝ
е разположен надпис с червени букви, гласяш „Хонорий, раб
Христов“. Развитието на сградата, която познаваме днес, е
дълго, и преминава през различни етапи. Така през Късното
средновековие, още от XIV в., градът вече е наричан София,
а църквата – Света София, както се вижда от Витошката грамота на цар Иван Шишман (Тодоров, 2015). След османското
завоевание е превърната в джамия и са издигнати минарета, а стенописите са унищожени. След няколко земетресения
през 1858 г. минарето не издържа и пада, турците я изоставят,
а част от сградата също е сериозно пострадала. Оцелялата
част е превърната в склад, който се използва до Освобождението. Към края на XIX век е използвана като наблюдателна
кула на пожарната команда и оттогава започват археологическите проучвания на подземията. След дългогодишни ремонти и реконструкции трикорабната базилика е възстановена и
реставрирана. Освещаването става на 21 септември 1930 г.
от Софийския митрополит Стефан, а сред присъстващите са
цар Борис III, княз Кирил, княгиня Евдокия, министър-председателят Андрей Ляпчев, кметът на София Владимир Вазов и
мн. др. (www.pravoslavieto.com). Бомбардировките над София
през 1943–1944 г. обаче нанасят щети, за щастие не тежки.
Запазена през всичките тези векове, „Света София“ все още
пази раннохристиянския си вид и дух, представлява чест за
българите и е притегателно място за туристите на града.
Сградата на църквата Ротонда „Св. Георги“ (Приложение
17), намираща се в центъра на днешна София, е най-старият
архитектурен паметник в града, който е запазен в цялостен
вид от времето на Римската империя. Предполага се, че през
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IV век, при управлението на император Константин Велики
(306-337), е имало предшестваща сграда, но след 313 г. вече
е изградена и Ротондата. Тогава тя е била баптистерий, място за масови кръщенета. Кръглата й форма, тип ротонда, е
отличителна за един от двата основни вида антични римски
църкви. Тя обаче е част от по-голям комплекс, останал под
съвременните постройки на гр. София. Една от хипотезите за
възникване на храма е преустрояване на по-старите терми.
Доказателства за това са симетрията и размерите на храма,
както и наличието на подово отопление (хипокауст), характерни за планирането на термите. Възможно е също така сградата да е построена точно за храм, но планът ѝ не съвпада с този
на другите раннохристиянски църкви (Петров, 2019).
През VI век, най-вероятно при възстановяването на града
при Юстиниан Велики, от баптистерий сградата е направена
на църква и вероятно посветена на св. Георги Победоносец.
Оттогава е и най-ранният пласт стенописи, частично запазен и
до днес (www.svgeorgi-rotonda.com). Наличието на стенописи
от по-късни периоди само доказва значимостта на храма още
от самото му въздигане. Намерените стенописи са датирани
от VI, IX-X, XI-XII и края на XIV век. През следващите векове
църквата бива превърната в джамия, а след 1878 г. е изоставена и тогава започва възстановяването й. Днес, устояла около
1700 години след построяването си, църквата все още стои на
същото място и изпълнява своите функции.
5.6.3. Храм-паметник „Св. Александър Невски“
Решението за построяването на храм-паметник “Св. Александър Невски” е взето през 1879 г. от Учредителното събрание в гр. Търново. Замисълът на църквата е тя да бъде
„храм-паметник за светлия подвиг на Освобождението, в който
да се слее кръвта на освободителите с кръвта на освободените“. Първоначално е имало няколко варианта за местоположение на паметника, като е било предложено да е в Търново,
но впоследствие е решено да е в столичния град София. Княз
Александър Батенберг се обръща към народа с възвание да
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помогне с дарения при построяването на храма, като събраните средства възлизат на 1 900 000 лева. Основният камък е
положен тържествено на 3 март 1882 г. Храмът е по проект на
руския архитект проф. Александър Померанцев и е издигнат
на най-високото място в София по това време. Църквата е изградена в периода 1882–1912 г.
Причината за това как катедралата е получила своето име
също е ключов момент от нейното създаване. Решено е да
е посветена на св. Александър Невски, който е руски княз и
войн, защото той е покровител и закрилник на руския император Александър II и на руското войнство. Името на храма е
израз на благодарността след Освобождението на българския
народ към руския цар и войнството.
Шрапнелите и ударните вълни по време на бомбардировките над София през Втората световна война повреждат само
частично църквата, като най-засегната е северната й страна.
От гледна точка на архитектурата определено може да се
каже, че катедралата “Св. Александър Невски” спира дъха на
всеки българин и всеки чужденец (Приложение 17). Със значителните си размери тя се нарежда на второ място по големина
сред православните църкви на Балканския полуостров. Важен
неин белег са запомнящите се златни куполи, за които са използвани 8 kg злато. В криптата на храма се намира и музеят
за християнско изкуство.
„Св. Александър Невски“ неслучайно е храм-паметник, за
да носи паметта и вярата слети в едно, да ги съхрани и за
бъдещите поколения на България, пазейки спомен за славни
събития, силна вяра и саможертвеност.
В заключение, във връзка с разгледаните избрани обекти
от зелената система и историческите образователни маршрути в София, може да се отбележи, че развитието на населените места е свързано както със съхраняването на тяхната история, така и с подобряването на градската среда чрез
обособяването и изграждането на система от зелени площи.
Столицата предлага големи възможности за развитие на образователни маршрути, в които да бъдат включени ученици,
учители, студенти и учени.
131

Гла ва 6
ИЗРАБОТВАНЕ И ПОДГОТОВКА ЗА ПЕЧАТ
НА ТЕМАТИЧНИ КАРТИ В СРЕДА НА QGIS

В тази глава се представя накратко последователността
от практически стъпки за изработване на тематични карти за
атмосферния въздух, повърхностните води и градските зелени
площи в гр. София.

6.1. Тематична карта „Оценка на превишението
в замърсяване с ФПЧ10 на атмосферния въздух
в гр. София във връзка с оценка състоянието
на околната среда“
На територията на столицата са разположени 7 стационарни пункта за наблюдение, които измерват съдържанието
на широк спектър от емитирани в атмосферата замърсители,
сред които са и ФПЧ. В Наредба № 12 (2010) са разписани
и съответните норми за съдържание и алармени прагове за
концентрациите на тези вещества. Референтните стойности
могат да се видят в глава 4.
Основните практически стъпки за изработване на тематична карта „Оценка на превишението в замърсяване с ФПЧ10
на атмосферния въздух в гр. София във връзка с оценка състоянието на околната среда“ (Приложение 8) включват:
• Преобразуване на файлове, електронни таблици на
Excel в *.csv файлове, които са съвместими формати за работа в QGIS;
• Създаване и редакция на векторни данни;
• Използване на базови карти като растерен фон на карта
за печат;
• Използване на хистограми за визуализиране на количествени данни;
• Оформление на карта за печат.
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За изготвяне на тематичната карта се използват географски данни, набрани от мониторингови станции за измерване
на фини прахови частици – ФПЧ10, помощен информационен
слой във векторен формат (*.shp файл) с граници на столичните административни райони, както и свободно достъпни онлайн ресурси – интернет картна основа от OpenStreetMap.
6.1.1. Визуализация на географски данни
и промяна на символиката
 Създаване на ГИС-файлова директория и ГИС-проект
– Важно е ГИС-данните да бъдат правилно подредени и
съхранени в работни директории в персоналния компютър или
достъпни мрежови устройства. За тази цел предлагаме няколко прости стъпки за съхраняване на предоставените пространствени и мониторингови данни:
o Създава се локална папка за ГИС-проекта на дисково
устройство (например C:\Sofia_QGIS_project);
o Вътре в папката Sofia_QGIS_project се създават подпапки Raster_layers, Tables и Vector_layers;
o Разполагат се геопространствените данни по този проект в коректните папки;
o Всеки път, когато се създава нов информационен слой
или таблица, трябва да се поставят във всяка от тези папки
според вида на данните.
Забележка: Системната конфигурация на QGIS не съхранява файлове в самата програма и при работа се правят
препратки към директории на дисковото пространство за
прочитане / запис на файловете, използвани / създавани в
процеса на обработка на данни и информация.
– Стартира се QGIS Desktop и се създава нов проект (в
разглеждания пример Sofia_Air_Polution_2018_2020.qgz), в
който ще се добавят геопространствени данни и ще се работи
с тях.
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 Добавяне на векторни данни
• Визуализация на *.shp файла за граници на административни райони за гр. София (Sofia_admin.shp).
– Натиска се бутонът
„Добавяне на векторни данни“;
– Отворя се прозорец за установяване на местоположението на данните и избор на типа източник. Избира се тип
„Файл“ относно типа на източника в новия диалогов прозорец
„ Добавяне на векторен слой“ и се избира векторен слой
(фиг. 6.1).

Фигура 6.1. Добавяне на векторни данни

– Избира се файлът Sofia_admin.shp.
Очертанията на Софийска община с граници на административните райони ще се появят в изгледа с данни (с произволен цвят на запълване и контур – в конкретния случай има
посочен жълт цвят за запълване).
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 Символизация на векторни данни
– Стилът на символизацията може да се промени, като се
натиска двукратно върху заредения слой или с десния бутон
на мишката върху Sofia_admin.shp, за да се отвори прозорецът Свойства/ Properties/.
– Получава се достъп и до други настройки на този слой,
включително етикети, полета, общи настройки, метаданни,
присъединяване, действия, диаграми и др.
– Натиска се бутонът върху раздела „Симвология“ и се
избира изобразяване чрез „Единичен символ“ и тип на запълване „Контур: обикновена линия“ с червен цвят за контура (фиг. 6.2).
– След натискане на бутон „Прилагане“ в диалоговия панел ще се визуализира новият изглед на векторния слой – полигони с червен контур (фиг. 6.2)

Фигура 6.2. Символизация на векторен слой
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 Добавяне на надписи
– Избира се разделът „Надписи“ от панела „Свойства
на слоя“ (фиг. 6.3). Избира се надписване с „Единичен символ“ от падащото меню, както и поле OBNS_CYR за надписи,
което съдържа имената на столичните административни райони. Може да се зададе стил на надписите, да се променя
шрифтът на текста, стилът, размерът и други свойства под опция „Текст“. Задава се 8 като размер на етикета и Bold като
стил. В резултат ще се визуализират надписи с имената на административните райони във вътрешността на всеки полигон
от слоя Sofia_admin.

Фигура 6.3. Добавяне на надписи към векторен слой

Следва да се добавят данни от измервания за определяне
качеството на атмосферния въздух, които се събират чрез мониторингови станции, разположени на територията на Софийска община. Данните за фини прахови частици ФПЧ10 следва
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да се изобразят по подходящ начин на изработваната в среда
на QGIS тематична карта.
6.1.2. Георефериране на мониторингови данни
• Въвеждане на таблични данни в QGIS и тяхното геопозициониране
Обикновено данните, които се използват при работа с
ГИС, са налични в различни формати. Често те са във вид на
текстова или електронна таблица в Excel. При наличие на списък на точки с координати (географска ширина / дължина) и
някои атрибути тези данни лесно може да се използват за конкретен ГИС проект в среда на QGIS.
Извършва се проверка на табличния източник на данни.
За да се въведат конкретни данни в QGIS, те се записват като
текстов файл, който включва поне 2 колони, съдържащи координатите X и Y. Ако се работи с електронна таблица в Excel,
чрез функцията „Запазване като“ данните се записват като
файл със стойности, разделени със запетая във формат *.csv.
В среда на QGIS се създава векторен слой от файл, съдържащ координатите на мониторинговите станции, в който са
записвани данни за замърсяването с ФПЧ10. Файл, наречен
Monitoring_stations_coor.csv (фиг. 6.4), който съдържа координати с местоположението на мониторинговите станции, е
подготвен като текстов файл с разделители във формат *.csv.

Фигура 6.4. Текстов файл с координати

За да се въведе текстовият файл с разделители като информационен слой в QGIS, той трябва да съдържа следните
задължителни елементи:
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1. Заглавен ред с имена на полетата;
2. Заглавният ред трябва да съдържа поле X (LONGITUDE
/ LONG) и Y (LATITUDE / LAT) или поле във формат (WKT).
Тези полета могат да имат произволно име;
3. Координатите X и Y трябва да бъдат в числов формат.
Забележка: Координатите на пунктовете са в географска координатна система WGS84. Тази координатна система е настроена по подразбиране в най-широко използваните
ръчни GPS приемници, въпреки че може да се показва в различни формати (напр. градуси, минути и секунди, градуси и
минути или в десетични градуси).
Текстовият файл може да се зареди в картографския QGIS
проект по три различни начина:
• В лентата с менюта се избира Слой | Добавяне на слой
| Добавяне на текстов слой
или
• чрез натискане на съответния бутон
в лентата с инструменти “Управление на слоеве“,
• или с използване на клавишната комбинация Ctrl +
Shift + Т.
В диалоговия прозорец (фиг. 6.5) се посочва пътят към
текстовия файл. Ако данните са в *.csv формат, се посочва
„запетая“ като разделител. Приставката ще се опита да отгатне правилните X и Y координатни полета. Полетата се променят, ако приставката избира грешни полета. Натиска се бутон
„Добавяне“ за въвеждане на текстовия файл в QGIS.
В резултат местоположенията се показват като временен
слой в QGIS с наименование „Monitoring_stations_coor“,
каквото е и наименованието на текстовия файл (фиг. 6.6). За
да се направи този слой постоянен, се запазва като нов слой.
С десния бутон на мишката се натиска върху слоя, избира се
„Запазване като“ и файлът се запазва като *.shp файл, който да е с опция за добавяне към текущия проект. След това
се премахва временният слой *.csv от панела на слоевете.
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Фигура 6.5. Диалогов прозорец за въвеждане на текстов файл

Фигура 6.6. Въвеждане на данни – точков информационен слой
с местоположенията на мониторингови станции
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6.1.3. Създаване на пространствени връзки:
присъединяване на мониторингови данни
за векторния слой
Новият *.shp файл съдържа само пространствена информация относно местоположението на мониторинговите станции за качество на въздуха: координати (географска ширина
/ дължина); име на станцията и уникален идентификационен
номер. Трябва да се присъединят и същинските данни от измерванията, които са получени във всяка станция. В конкретния случай те са „Брой измерени превишения на средноденонощната норма на ФПЧ10 за тримесечие“.
• Текстовият файл Sofia_2018_2020.csv съдържа брой измерени превишения на средноденонощната норма на ФПЧ10,
отчетени за тримесечия от 2018 до 2020 г. (табл. 6.1).

I2018

II2018

III2018

IV2018

I2019

II2019

III2019

IV2019

I2020

II2020

Дружба
Павлово
Копитото
Младост
Надежда
Хиподрума
Гара Яна

UID

Пункт

Таблица 6.1. Мониторингови данни – брой измерени превишения
на средноденонощната норма на ФПЧ10 за тримесечие
по станции

1
2
3
4
5
6
7

11
31
2
21
28
24
10

0
4
0
0
8
3
2

0
0
0
0
3
1
0

10
27
27
2
20
43
22

6
14
0
12
25
15
24

4
0
2
2
2
4
2

2
0
0
0
0
0
0

10
13
21
1
16
36
26

6
23
2
21
23
25
21

0
4
3
3
6
2
7

• По описания в т. 6.1.2. метод се добавя текстовият файл
Sofia_2018_2020.csv в QGIS проекта, като в диалоговия прозорец е необходимо да се отбележи, че файлът е без геометрия, т.е. въвеждат се само таблични данни.
• Разделът „Свързвания“ в свойствата на слоя позволява
да се присъедини заредена таблица на атрибути към зареден
векторен слой, като се следват следните стъпки:
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– Избира се раздел „Свързвания“ в свойствата на *.shp
файла (фиг. 6.7-1);
– Натиска се бутонът „+“, за да се добави ново присъединяване (фиг. 6.7-2);
– Следва да се избере слоя за присъединяване с данни
„*.csv“ (фиг. 6.7-3). В този случай Sofia_2018_2020.csv;
– Полето за свързване е ключовото поле, което трябва да
се избере в текстовите “*.csv” данни. В този случай UID.
– Целевото поле е ключовото поле за свързване във векторния *.shp файл. В този случай се избира ID.
– Натиска се бутона „OK“ (Добре).

Фигура 6.7. Свързване на данни между векторен слой
и таблица с данни

За да се провери коректността на свързванията на векторния файл с текстовата таблица, отваря се АТРИБУТИВНАТА
ТАБЛИЦА на *.shp файла Sofia_monitoring_stations.shp и се
проверява дали данните са обединени правилно (фиг. 6.8). За
да се направят тези присъединени данни постоянни, трябва
да се запази ново копие на векторния файл.
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Фигура 6.8. Атрибутивна таблица на векторен файл
с присъединени данни от текстова таблица

Този новосъздаден *.shp файл вече включва както геометрията, така и данните, и може да бъде директно въведен
в QGIS проекта. Той трябва да се състои от най-малко четири файла със същото име, но с различни разширения (*.shp,
*.shx, *.dbf, *.prj).
6.1.4. Графични методи за визуализация
на количествени данни
Един от начините да се получи представа за количествените данни е да се изобразят (визуализират на екрана) на картата. За да се представят графично данните за замърсяването
на атмосферния въздух с ФПЧ10, получени в мониторинговите
станции, се използва методът на диаграмите.
• Натиска се двукратно с мишката върху заглавието на
слоя Sofia_monitoring_stations.shp, за да се изведе диалоговият прозорец „Свойства на слоя“. Натиска се върху раздел
„Диаграми“ (фиг. 6.9-1 ).
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• От менюто „Диаграми“ се избира типът на диаграмата
– визуализация на данни чрез „Хистограма“ (фиг. 6.9-2 ).
• От настройките на хистограмата се започва с атрибутите, за които количествените стойности ще бъдат изобразени
графично чрез стълбове на хистограмата: маркират се атрибутите от *.shp файла – поле „Налични атрибути“ и се добавят в полето „Атрибути на диаграмата“ (фиг. 6.9-3).
• В полето „Атрибути на диаграмата“, се извършва
настройка относно цветовете на стълбовете в хистограмата и
текста, който ще фигурира в легендата за всяка изобразена
стойност (фиг. 6.9-4).

Фигура 6.9. Работен раздел „Диаграми“

• Следващите настройки вече се отнасят до самите графични свойства на хистограмите, които ще визуализират атрибутивните стойности:
– В панела „Изчертаване“ се указва формата на хистограмата: прозрачност, ширина на стълба, цвят на линията,
ширина на линията;
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– В панела „Размер“ – избират се единиците за размер на
диаграмата – да са „милиметри“, а размерът на диаграмата да
е „Мащабиран размер“ въз основа на израз, използващ атрибути на слоя с броя превишения на замърсяванията с ФПЧ10;
– В панела „Разположение“ се избира разположението
на хистограмата да е „Около точка“, като точката е географското местоположение на мониторинговата станция, за която
се визуализират данните;
– В панел „Свойства“ се избира ориентацията на стълбовете на хистограмата да бъде „Нагоре“;
– В панел „Легенда“ се избира опцията да има визуализация на елементи от диаграмата в панела „Слоеве“, както и в
легендата при подготовка на картата за печат.
С така направените настройки на екрана, в изгледа на
картата чрез хистограми се визуализира броят превишения
на замърсяванията с ФПЧ10 по тримесечия за периода 2018–
2020 г., определени в мониторинговите станции (фиг. 6.10).

Фигура 6.10. Визуализация на количествени данни чрез хистограми
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6.1.5. Добавяне на базова карта
Интернет базираните базови карти могат да се използват
за попълване на подробности като топография, пътни мрежи,
хидрография и др., без да е необходим собствен набор от информационни слоеве.
До този момент в конкретния QGIS проект ориентация за
разположението на местоположенията на мониторинговите
станции се получава от границите на административните райони
на гр. София. Ще се добави базова фонова карта, чрез която ще
се подобри и допълни картографското съдържание на проекта.
• Използва се добавката за интегриране на базови карти в
QGIS OpenLayers plugin и чрез нея се добавя за базова карта
OpenStreetMap (фиг. 6.11-1).
• За да се намали фоновата тежест на базовата карта, в
диалогов прозорец „Свойства на слоя“ се натиска с мишката върху раздел „Прозрачност“ (фиг. 6.11-2) и се избира за
наситеност на слоя 60 % (фиг. 6.11-3).

Фигура 6.11. Добавяне на базова карта
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6.1.6. Подготвяне и оформление на тематична карта
за печат
След добавяне и визуализиране на всички информационни слоеве в работната среда на QGIS, се използва инструментът „Print Layout“ (компоновъчен макет/оформление за
печат), за да се форматира и отпечата (подготви файл за експорт) тематична карта. Основните стъпки от процеса за подготовка и оформление на тематичната карта за печат са описани
накратко. Последователността на изпълнение е следната:
• Активиране в работната среда на QGIS инструмента за
генериране на карти „Print Layout“.
– От меню „Проект“ се избира “New Print Layout” или се
в лентата с инструменти (фиг. 6.12-1).
избира бутонът
– В диалоговия прозорец се дава име на новия компоновъчен макет за печат (фиг. 6.12-2).

Фигура 6.12. Създаване на компоновъчен макет за печат

146

• При стартирането на инструмента за генериране на карти първоначално има празен лист с размера на бъдещата карта (фиг. 6.13-1). От лентата с инструменти, разположена вертикално вляво, се натиска бутонът „Добавяне на нова карта“
(фиг. 6.13-2) и се изчертава правоъгълник в празния лист
при задържан ляв бутон на мишката.

Фигура 6.13. Работен прозорец на Print Layout

• След добавянето на карта към проекта следва да се допълнят елементи от картографското оформление на картата
за печат. Първоначално се добавя линеен мащаб. Натиска се
„Добавяне на линеен мащаб“ от лентата с инбутонът
струменти (фиг. 6.14-1). С левия бутон на мишката се очертава правоъгълник за разположение на елемента върху картата.
Мащабна лента ще бъде добавена към картното съдържание
(фиг. 6.14-2). Заедно с добавянето на графични елементи в полето на картата, в панела „Елементи“ се добавят и редове
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с наименования на самите елементи (фиг. 6.14-3). В панела
„Свойства на елемента“ (фиг. 6.14-4) се настройват различни характеристики и свойства на графичните елементи.

Фигура 6.14. Оформление на съдържанието на карта за печат –
поставяне на линеен мащаб

• Следваща стъпка е да се добави легенда към картата.
– Натиска се бутонът
„Добавяне на нова легенда“
от лентата с инструменти (фиг. 6.15-1) и се изчертава правоъгълник върху работния лист (фиг. 6.15-2), задържайки левия
бутон на мишката. Вътре в изтегления правоъгълник ще бъде
генерирана легенда, съгласно активните слоеве на проекта в
QGIS.
– Ако се налага корекция в наименованието на информационен слой в легендата, например, наименованията от слоя
„Sofia_monitoring_stations“ на QGIS проекта да се изпишат
на български език, това се извършва в панела „Свойства на
елемента“ (фиг. 6.15-3) с двойно натискане върху избрания
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елемент. Появява се диалогов прозорец (фиг. 6.15-4), където
се променя наименованието на „Пунктове за мониторинг на
въздуха“.

Фигура 6.15. Оформяне на съдържанието на карта за печат –
поставяне на легенда

• Добавяне на атрибутивни данни. Тази стъпка се използва, когато е необходимо да се отпечатат статистически или
други справочни данни от информационните слоеве към картното съдържание.
– Натиска се бутонът
„Добавяне на атрибутивна
таблица“ от лентата с инструменти (фиг. 6.16-1) и се изчертава правоъгълник върху работния лист (фиг. 6.16-2), задържайки левия бутон на мишката. Вътре в изтегления правоъгълник
ще бъде генерирана таблица с атрибутите от активния информационен слой.
– Ако се налагат корекции в наименованията и оформлението на полетата в таблицата за визуализация в легендата,
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се използва бутонът „Атрибути“ от панела „Свойства на
елемента“, който активира диалогов прозорец за редакции
на таблицата (фиг. 6.16-3).

Фигура 6.16. Оформяне на съдържанието на карта за печат –
добавяне на атрибутивна таблица

• За добавяне на текстови надписи се използва бутонът
„Добавяне на надпис“ от лентата с инструменти (фиг.
6.17-1), които се разполагат в работното пространство на макета на картата (фиг. 6.17-2). Надписите и техните свойства
(шрифт, цвят, големина и др.) могат да се настройват в панела
„Свойства на елемента“.
• Последният елемент, който се добавя в компоновъчния
макет за печат, е знакът за северна посока. Използва се бутонът
„Добавяне на стрелка за северна посока“ от лен-
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Фигура 6.17. Оформяне на съдържанието на карта за печат –
поставяне на посока „север“

тата с инструменти (фиг. 6.17-3), а самият знак се разполага в
работното пространство на макета на картата (фиг. 6.17-4).
• Компоновъчният макет на тематичната карта може да се
отпечата или запише във формати за растерни изображения,
като *.jpg, *.png, *.tiff или др. Използвайки инструментите за
експортиране
, изготвената карта може да се запише
в *.pdf или *.svg формат.
Окончателният вариант на оформената тематична карта
„Оценка на превишението в замърсяване с ФПЧ10 на атмосферния въздух в гр. София във връзка с оценка състоянието
на околната среда“ е отпечатана като Приложение 8.
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6.2. Тематична карта „Качество на повърхностните
води на територията на Столична община.
Индекс за качество на водите“
За изготвяне на тематичната карта се използват официални данни от пунктовете за мониторинг на повърхностните води
на ИАОС, гр. София, за последните няколко години. Избрани
са показатели, чрез които се определя физикохимичното състояние на водите, съгласно националното законодателство.
Оценката е представена чрез индекс за качество на водите
Water Quality Index (WQI), определен в относителни единици от 0 до 100, като 0 означава „най-лошо качество”, 100 –
„най-добро качество”. Качеството на реките в Софийска община, представено чрез WQI за 6 пункта, е оценено според
тяхното състояние като „лошо“; „критично“ и „добро“. Сравнимо с националното законодателство, състояние под „добро“ по
индекса WQI означава „умерено“ или „лошо“. Анализираните
стойности за периода 2016-2020 г. показват, че с изключение
на р. Витошка Бистрица, която за този 5-годишен период изпълнява изискванията за добро химическо състояние, останалите реки са в умерено или лошо състояние.
Данните, използвани за съставяне на тематичната карта,
включват:
• Индекс за качество на водите WQI в определени контролни пунктове, в които са извършени измервания за периода
2016-2020 г., представени в табличен вид;
• Помощен информационен векторен слой с граници на
административни райони за гр. София (*.shp файл)
• Помощен информационен векторен слой на по-големи
реки (*.shp файл), протичащи през района на гр. София;
• Базова карта от OpenStreetMap като основа на изработваната тематична карта.
Пробонабирането е в 6 точки, повечето разположени по
периферията на гр. София. Налични са показатели за пунктове съответно: BGIS00453MS153 по поречието на р. Искър
след ПСОВ Кубратово, BG1IS00041MS130 на р. Блато преди
вливане в Искър, BG1IS00052MS140 на р.Какач /Банкенска/
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на устието преди вливане в р. Искър, BG1IS00061MS150 на р.
Лесновска преди вливане в р. Искър, BG1IS00472MS1260 на
р. Витошка Бистрица след с. Панчарево и BG1IS00541MS190
на р. Владайска при Кубратово.
Последователността за изработване на тематична карта
за качество на водите е същата, както описаната в т. 6.1. Тя е
следната:
 Създава се нов QGIS проект, който се именува Water
Quality.
 Въвеждат се векторните информационни слоеве за
административни граници на районите в гр. София и по-големите реки, които са в *.shp формат. Изобразяват се в различни
цветове: границите на административните райони са в червен
цвят, а реките – в син.
 Въвеждат се таблични данни в QGIS и се позиционират,
като предварително са записани във формат *.csv. Файлът с
данни е записан под името Control_points_coor.csv. За QGIS
проекта Water Quality данните са за 6 контролни пункта с известни географски координати. След въвеждането им в QGIS
проекта, слоят с векторните данни се запазват като *.shp файл.
 Присъединяват се данните за индекса WQI, определен като единична годишна стойност за 5-годишния период
2016–2020 г. във всеки контролен пункт, записани като файл
Sofia_water_2016_2020.csv.
 Количествените данни за индекса WQI са изобразени
чрез хистограми. В същите хистограми за сравнение са изобразени гранични стойности на WQI, чрез които се представя състоянието на качеството на реките, съответно „добро“ (WQI=44),
„умерено“ (WQI=64) и „лошо“ (WQI=79). За четимост на картата
контролните пунктове са отбелязани само с номера.
 Добавен е слой OpenStreetMap като базов на тематичната карта.
 В „Print Layout“ изготвената тематична карта е оформена за печат, добавени са надпис, линеен мащаб, легенда и
посока „север“.
Окончателният вариант на оформената тематична карта
„Качество на повърхностните води на територията на Столич153

на община. Индекс за качество на водите“ е отпечатана като
Приложение 9. За подробности виж т. 4.2.2 от Глава 4.

6.3. Тематични карти за градски зелени площи
и образователни маршрути в гр. София
Изработването на тематични карти за градски зелени площи и образователни маршрути в гр. София включва:
• Преобразуване на файлове (електронни Excel таблици)
в *.csv файлове, които са съвместими формати за работа в
QGIS;
• Създаване и редакция на векторни данни;
• Използване на базова карта като растерен фон на карта
за печат;
• Оформление на карта за печат.
За изготвяне на тематичните карти се използват следните
данни:
• свободно достъпни данни от „КОРИНЕ Земно покритие“
2018;
• векторни данни (*.shp файл) с граници на административните райони в гр. София;
• данни от теренни изследвания – GPS измервания (електронни Excel таблици);
• свободно достъпни данни от OpenStreetMap като картна
основа.
Данните от общоевропейския проект „КОРИНЕ Земно покритие“ (CORINE Land Cover – CLC) имат разнообразни приложения при научните изследвания във връзка с опазването
на околната среда, в т.ч. на градските зелени площи. Това са
пространствени векторни данни с висока точност, надеждност
и съвместими мащаби от глобално до локално ниво. Основен
източник на тези данни са дистанционните изследвания (наричани още наблюдения) на Земята, които включват различни методи за събиране на информация за обекти на земната
повърхност без пряк физически контакт с тях – най-често се
използват сателитни изображения.
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Изследването на земната повърхност по сателитни данни
се базира на два типа описания: земно покритие и земеползване. Земното покритие включва „наблюдаваните (био)физически характеристики на земната повърхност, които се разглеждат като ясно определени географски обекти“ (Di Gregorio,
O’Brien, 2012) – например растителност, водни обекти, скали,
почви, сгради и т.н. Земеползването е „начин или форма на
използване или владение на земята от хората“ (Giri, 2012), т.е.
описание на същите обекти от гледна точка на тяхното социално-икономическо предназначение – например, земеделски
земи, гори, зони за отдих и туризъм, защитени територии, населени места с жилищни, промишлени или търговски сгради
и т.н. В редица случаи земеползването може да бъде разграничено от земното покритие – обработваемите земи и горите
се разпознават добре независимо от вида растителност. Същевременно едно и също земно покритие може да съответства на много видове земеползване – например областите с
тревна растителност могат да съответстват на тревни площи
в населено място, покрай самолетна писта, ливада, пасище,
игрище за голф и т.н. Обратно, един клас земеползване може
да съответства на различни категории земно покритие – едно
населено място е съставено от сгради, пътища, тревни площи,
дървета и т.н. Земното покритие е тясно свързано със земеползването, като промените в земното покритие могат да доведат до промени в земеползването и обратно.
Програмата „КОРИНЕ“ (CORINE), инициирана в Европейския съюз през 1985 г., означава „координация на информацията за околната среда“ (Coordination of Information on the
Environment). Насочена е към събиране на информация за
околната среда по приоритетни теми за Европейския съюз
(въздух, води, почви, земно покритие, крайбрежна ерозия, био
топи и др.).
Един от проектите по тази програма е „КОРИНЕ Земно
покритие“, в който през 2018 г. участват 39 страни, в т.ч. и
България, включена в проекта от неговото иницииране. Основната цел е създаване на актуална цифрова карта на земното покритие по данни от наблюдение на Земята – сателитни
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изображения. Досега са изпълнени пет поредни проекта, като
са създадени бази данни за земното покритие за следните
години: 1990, 2000, 2006, 2012 и 2018 г., както и бази данни
за промените на земното покритие съответно за 1990–2000 г.,
2000–2006 г., 2006–2012 г. и 2012–2018 г. Всички европейски
страни работят по единна методология и с еднакъв софтуер
за създаване на ГИС база данни и цифрови карти в мащаб
1:100 000. Използва се също единна стандартизирана класификация (номенклатура) на земното покритие и земеползването (CEC, 1995; Bossard et al., 2000), съдържаща 44 класа
(категории), от които за България се установяват 37 класа.
По този начин са създадени хармонизирани съвместими цифрови данни за състоянието и промените на земното покритие и земеползването за значителна част от Европа от 1990 г.
досега.
Базата данни „КОРИНЕ Земно покритие“ е собственост
на Европейския съюз и достъпът до цифровите данни (вкл.
за 2018 г.) е свободен чрез Изпълнителната агенция по околна
среда към Министерство на околната среда и водите (http://
eea.government.bg/bg/projects/korine-18/danni-kzp-i-svr-clc-sshrl-data). Тези данни осигуряват възможности за изследване
на т.нар. „горещи точки“, сред които са урбанизираните територии, вкл. градските зелени площи и качеството на водите
(Vatseva et al., 2014; Kopecka et al., 2014; Вацева, 2015; Vatseva,
2015; Гърциянова, 2016а,б и 2017а,б,в и др.).
Основните практически стъпки за изготвяне на цифрови
тематични карти в QGIS среда са описани подробно в т. 6.1.,
затова тук се посочва само тяхната последователност във
връзка с градските зелени площи и образователните маршрути в гр. София:
 Създава се ГИС-файлова директория и нов QGIS проект, наречен Sofia_UGS.
 Въвеждат се векторните данни (полигони) за градски зелени площи от „КОРИНЕ Земно покритие“ за територията на
гр. София в *.shp формат. Избира се символизация на данните
и се визуализират (добавят) надписи.
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 Въвеждат се векторните данни за граници на административните райони в гр. София в *.shp формат. Избира се
символизация на данните и се добавят надписи.
 Геореферират се данни от теренни изследвания (GPS
измервания) на образователни маршрути в гр. София (отнася
се само за картите за Борисова и Докторска градина - Приложения 11 и 12).
 Въвеждат се таблични данни в QGIS – точков слой с местоположенията на избрани обекти от образователните маршрути и се позиционират, като предварително са записани във
формат *.csv. Файлът с данни е записан под името UGS_coor.
csv. Изчертават се линейните обекти (образователните маршрути) чрез свързване на измерените с GPS отделни точки от
маршрутите. След въвеждането в QGIS проекта двата слоя с
векторните данни (точкови и линейни) се запазват като *.shp
файлове (отнася се само за картите за Борисова и Докторска градина – Приложения 11 и 12).
 Свързват се данните от векторния слой за градски зелени площи с данните от таблицата (отнася се само за картите
за Борисова и Докторска градина – Приложения 11 и 12).
 Визуализират се данните от точковия и линейния слой
(отнася се само за картите за Борисова и Докторска градина – Приложения 11 и 12).
 Добавя се базова карта OpenStreetMap като картна основа на тематичната карта.
 С инструмента „Print Layout“ се извършва оформление
на съдържанието на тематичната карта за печат, добавят се
надпис, линеен мащаб, легенда и посока „север“.
Окончателно оформените тематични карти за градски зелени площи и образователни маршрути в гр. София са отпечатани като Приложения 10, 11 и 12.
Приложение 18 представя провеждането на обучение за
работа с ГИС на ученици и учители от Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ – София, като част от дейностите по проект „Академия „Моят зелен
град“.
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представената монография съдържа основните резултати от изпълнението на проекта „Академия Моят зелен град“,
реализиран по програмата „Образование с наука“ на Министерство на образованието и науката, координирана от Института по математика и информатика към Българска академия
на науките (БАН). Проектът се базира на подхода за STEM
(Science – Technology – Engineering – Mathematics) обучението
по природни науки, който отдавна се прилага в другите страни
и напоследък намира все по-широка подкрепа в системата на
българското образование. Той е разработен и изпълнен от екип
от Националния институт по геофизика, геодезия и география
при БАН и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН. Структуриран е в отделни модули, които
са посветени на изучаването на някои компоненти на околната среда за района на Столична община, но не самоцелно.
Организацията и изпълнението на проекта са съобразени с
осигуряване на подходяща основа за максимално достъпно за
непрофесионалисти запознаване с основни научни подходи,
методи и практически знания и умения за използване и прилагане на географски информационни технологии и софтуер
с отворен код.
Съвременните геоинформационни технологии навлизат
все по-широко в най-различни области на нашия живот. Високотехнологичните средства за комуникация, обмен на данни,
обработка, анализ и визуализация предоставят изключителни
възможности от ранна ученическа възраст младите хора да
придобиват знания и умения за работа в дигитална среда и не
само да използват готови продукти и приложения, но и да създават собствени такива. Затова и един от фокусите в монографията е да се представят базисни теоретични знания за ГИС,
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придружени, разширени и допълнени с методически указания,
ръководство и практически решения за изготвяне на тематични карти. За реализацията им е използвана настолна версия
на ГИС с отворен код QGIS, така че заинтересованите читатели и участници в проекта да използват безплатни и свободно
достъпни продукти. ГИС и свързаните с тях геопространствени
технологии на глобалната система за позициониране (GPS) и
дистанционно наблюдение могат да бъдат използвани за провокиране на интереса и ангажиране на учениците в науката,
технологиите, инженерството и математиката, развивайки тяхното пространствено мислене.
Значително място в монографията е отделено на изучаване и изследване на основни екологични проблеми в урбанизираните територии – състоянието на въздуха и водите. Освен
достъпната оперативна информация, предоставяна от Изпълнителната агенция по околна среда към МОСВ, бяха извършени съвместно полеви измервания с участието на ученици от
НПМГ. Така, наред с получаването на теоретични знания, те
придобиха и основни умения и компетентности за правене на
аналитични заключения въз основа на обработката и анализа
на събраните данни, като част от научно изследване.
Особено внимание е отделено и на работата по изучаването на зелената система на столичния град – нейното минало и настояще. Реализацията на поставените цели и задачи
беше посрещната с ентусиазъм от учениците, които се включиха активно в изпълнението им. Резултатът е налице – бяха
създадени кратък филм, презентации и примерни образователни природно-исторически маршрути в София, които са достъпни и на платформата на програмата „Образование с наука“ https://educationwithscience.online/projects/. Основната част
от реализацията на тези дейности са представени в книгата,
богато илюстрирана със снимков материал и информационни
текстове, дело на самите ученици и учители.
Идеята за създаването на монографията и нейната реализация трудно би се осъществила без всеотдайния труд не
само на авторите ѝ, но и на методическата помощ и активното участие на учителите от Националната природо-мате159

матическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ - София: Иван
Станков, Василка Йорданова, Пламен Янков и Невена Върбанова. С признателност се обръщаме към ръководството на
гимназията в лицето на нейния директор Ивайло Ушагелов,
който прегърна идеята училището да стане арена, създавайки
подходящата среда за осъществяване на проекта „Академия
„Моят зелен град“. Благодарим и на няколкото десетки ученици от НПМГ, които с желание и любознателност се включиха в
осъществяването на голяма част от практическите дейности.
Незабравими за тях и за нас ще останат посещенията в Борисовата градина, Докторската градина и централната част на
столицата ни, посветени на теоретично-практическото обучение за опознаване на богатото биологично и културно-историческо наследство на София. Специално искаме да отбележим
приноса на учениците от 10 и 11 клас Атанас Иванов, Ирена
Палова, Николета Колева и Стефка Върбанова в написването
на текста за културно-историческите обекти в Глава 5 на монографията.
Особена признателност изразяваме към Министерството
на образованието и науката за възможността да осъществим
идеите си за приобщаване на младите хора към постиженията
на съвременната наука и нейното приложение за повишаване
качеството на българското образование и усвояване на нови
знания и компетентности.
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Рецензии (извадка)
Темата на книгата „Академия „Моят зелен град“ е много актуална, свързана с едни от глобалните проблеми на човечеството –
опазването на околната среда и нарастващата урбанизация. Тези
проблеми все повече налагат научните изследвания да се насочват
към тяхното изследване, наблюдение, анализ и оценка. В монографията особено внимание е отделено на методите за изследване на
елементи от градската среда (въздух, води и градски зелени площи)
чрез географски информационни системи (ГИС). Систематизирано са
представени основни теоретични знания и практически указания за
работа с QGIS – ГИС с отворен код. Изключително полезни са разработените практически приложения на ГИС за изготвяне на тематични карти с използване на QGIS и свободно достъпни бази данни.
Висока познавателна стойност имат описанията на зелената система и образователните природно-исторически маршрути в гр. София,
особено като се има предвид приносът за това на ученици и учители.

Проф. д-р Петър Пенев
Книгата „Академия „Моят зелен град“ е написана на високо научно ниво, като едновременно с това материалът е представен достъпно и увлекателно, с много примери и подробни разяснения. Тя е
съобразена с познанията и учебната програма на учениците, за които е предназначена, но едновременно с това разширява техния кръгозор, разкривайки им нови области на знанието. По интересен начин
е поднесена богата информация за разнообразните възможности за
приложение на географските информационни системи. Голямо достойнство на книгата е, че запознава читателите със състоянието
на жизнената среда в столичния град, изразено чрез чистотата на
атмосферния въздух, естествените водни ресурси – реките, преминаващи в София – и със столичната зелена система. Представената
история на развитието на зелената система, на парковете и градините, както и по-интересните и забележителни дървета и храсти в
някои от парковете има голямо познавателно значение. Много интересна е и частта за образователните исторически маршрути, в която много от читателите ще открият нови и малко познати факти
за историята на София. Книгата е богато илюстрирана с цветни
снимки, фигури и диаграми, които улесняват четенето и възприемането на поднесената информация. Тя е истински подарък за учениците, учителите и за всички, интересуващи се от миналото, настоящето и бъдещето на нашата столица.

Проф. д-р Петър Желев
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Приложение 1
Представяне на обекти чрез отделни слоеве в ГИС
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Приложение 2
Векторни данни в ГИС

а) Точкови обекти (населени места; видове дървета)

б) Линейни обекти (реки; пътна мрежа)

в) Полигони (земно покритие и земеползване)
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Приложение 3
Растерни данни в ГИС

а) Цифров модел на релефа (ЦМР / DEM)

б) Сателитно изображение – гр. Бургас (източник: Google Earth)
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Приложение 4
Графичен потребителски интерфейс (GUI)
на QGIS

Приложение 5
Инструменти и допълнителни компоненти
в QGIS
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Приложение 6
Символизиране на растерен слой –
псевдоцветно едноканално рендериране в QGIS

Приложение 7
Визуализация на растер – цифров модел на релефа (DEM)
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