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Abstract 

The application of the concept of hydro-social landscape and place identity gives a new perspective 

to the geographical analysis of city landmarks. This paper examines citizens' perceptions and 

opinions of a riparian space “Bash Bunar” along Osam River in the city of Lovech. Archival 

documents, historical sources and questionnaire surveys are used for the study. The 20 people who 

participated in the survey were between 16 and 72 years old. The results indicate that the riverside 

green space has maintained its function for recreation for more than 100 years, but has changed its 

image and symbols. The majority of respondents (90%) are aware of the history of this place and 

identify with it. For about half of the respondents (45%), the main symbol of the place is the 

sculptural composition “Bjala nasta” and the city legend for the water of the spring "Bash Bunar".  

An important symbol for the other respondents is a river place named “Trai Djanko”. The study is 

useful for city management and policy. 

 

Key words: place identity, hydrosocial landscape, riverside alley „Bash Bunar”, Osam 

River. 
 
 

Увод 

Общоизвестно е, че реката е естествен ландшафтен елемент със значителна роля в 

придаването на идентичност на дадено населено място, а крайречните алеи – важен 

компонент в естетиката на градските територии (Crow, 2006, Faggi et al., 2009 и др.). 

Оформените крайречни зелени зони повишават образа на населеното място (Lynch, 1060), 

намаляват стреса и напрежението (Hipp & Ogunseitan, 2011 и др.), имат релаксиращ ефект, 

влияят положително върху психическото здраве на хората (Korpela et al., 2009 и др.), 

създават усещане за спокойствие и единение с природата и имат голямо значение за 

повечето хора, превръщайки се за тях в любимо и интересно място. Посочените причини 

предпоставят т.нар. идентичност на мястото, изразена чрез „привързаност към мястото и 



78 
 

„зависимост от мястото“ (Stedman, 2001, Scannell & Gifford, 2010, 2017). Отвореното, 

споделеното и споделяното пространство на крайречните алеи се обвързва с определени 

знаци, символи, архетипи, създава културна памет (Асман, 2003) и присъства в менталната 

карта2 на градските жители.  

Крайречните зелени зони се явяват и хидросоциални ландшафти, доколкото 

„съдържат“ едновременно природен, социален и технически компонент (Zug, 2014) и се 

явяват се физическо пространство на взаимодействащи участници (Evers et al., 2016, Evers 

et al., 2017). Хидросоциалните ландшафти са социо-хидроложка конфигурация, 

локализирана в определени пространствени граници и натоварена със социо-културно и 

политико-икономическо значение (Swyngedouw, 2004). С други думи, един крайречен 

участък е не само географска и природна даденост, а място, усвоено, „преработено“ и 

конструирано от хората, място разположено във времето. Подобни характеристики се 

отнасят и за крайречните зелени пространства, усвоени, „преработени“ и конструирани от 

хората, съвкупност от природни характеристики, значения и ценности. 

Целта на настоящото изследване е да опише маркерите на идентичност и образите на 

крайречната алея „Баш бунар“ на р. Осъм в Ловеч и трансформацията им за 120-годишен 

период и да идентифицира усещането за привързаност и зависимост на градските жители 

към нея през хидросоциалната перспектива.  

 

Изходна информация и методи на изследване 

Настоящото проучване се основава на архивни документи, пътеписи, материали от 

ежедневниците „Стремление“ (1901–1929 г.), „Заря на комунизма“ (1959–1987 г.), и 

информационният сайт „Ловеч-днес“ (за новини от Ловеч и областта), авторски снимки и 

изображения от албуми за Ловеч и от Интернет. Анализите за идентичност на място се 

базират на сведения, получени чрез стандартизирано допитване. Анкетата е проведена през 

м. юли и август с 20 участника. Повечето респонденти – 60% са жени. Половината (50%) от 

анкетираните са на възраст между 20 и 40-годишна възраст, 30% на възраст от 40 до 60 

години, 10% под 20 години и 10% над възраст над 60 години. Половината (50%) от 

 
2 Разбирана като резултат от концептуализиране на пространството, местата, сградите и други характеристики 

и техните взаимовръзки чрез памет и въображение (Lynch, 1960, Derek et al., 2009). 
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анкетирани имат завършено средно образование, а останалата половина – висше 

образование. Всички участници в анкетата са жители на гр. Ловеч.  

Резултати 

Алеята „Баш бунар“ е крайречен участък (с дължина 1500–2000 m) на левия бряг на р. Осъм 

на територията на гр. Ловеч, оформен като зелена зона в югоизточната част на града (фиг. 

1). Започва от южния край на града и следи речното течение до Башбунарската скала и ВЕЦ 

„Ловеч“.  

 

Фиг. 1. Разположение на алеята „Баш бунар“, Ловеч (по google map) 
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Името на алеята е идентично с наименованието на карстовия извор „Баш бунар“3. 

Зелената зона е свързана със старинния квартал „Вароша“ (разположен по десния бряг на р. 

Осъм) чрез пешеходен каменен мост4 (фиг. 2). От крайречната алея започват две 

туристически пътеки до съседните пещери ( „Васил Левски“, „Табашката пещера“). 

 

 

Фиг. 2. Река Осъм и алеята „Баш бунар“ (по Еврев, 2020) 

Крайречната алея „Баш бунар“ е отделена през 1898 г. като „местност за обществена 

полза“ от Общински съвет на града след нереализирания проект от 1896 г. на ловчанския 

горски инспектор за създаване на държавна горска градина и след наводнението през 1897 

г., което превръща местата около извора „Баш Бунар“ в неизползваема земя (Ловеч – древен 

и необикновен, 2010). През 1902 г. общината предоставя част от това място5 на дружеството 

„Осъмски юнак“, което построява бирария и използва приходите за облагородяване на 

терена. Залесяването около пътеката до карстовия извор „Баш Бунар“ е продължено през 

периода 1905–1908 г. от лесовъда Никола Василев. По това време се поставя каменна 

настилка, която превръща алеята още тогава в предпочитано място за отдих на гражданите. 

 
3 Невински извор по името на Невинска скала с вода, наречена Божа вода и преименуван по османско време 

на Баш бунар (Каракановски, 2007)  
4 Средства за изграждането на който се събират още през 1907 г. (ДА-Ловеч, ф.25 К), но построяването му 

започва през 1933 г.  
5 Мястото от разрушената къща на Йосиф Радионов до извора „Езерото“ (Ловеч – древен и необикновен, 2010) 
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Наред със зелената площ, символи на тогавашната алея с името „Бачо Кольо“6 стават 

чешмите при изворите „Баш Бунар“ и „Езерото“, изградени през 30-те години на ХХ в. (фиг. 

3). През този период се създават лятна къпалня с плаж, цветна градина, аперитив „Танц-

парк“ (Волний, 1940, Стоянова, 1941).  

 

Фиг. 3. Чешмата Баш бунар 

(снимка Йордан Чакъров, Булаква, 2015) 

 

Значимостта на оформеното крайречно пространство намира израз в наименованието 

на учреденото през 1918 г. младежко туристическо дружество „Баш-Бунар” (клон на 

Юношески туристически съюз, София), което трасира нова част от алеята до речния вир 

„Куку Нану“, но не успява да реализира идеята за построяване на туристическа хижа (Ловеч 

– древен и необикновен, 2010). 

Развитието на крайречната алея след 50-те години на ХХ в. се свързва с нейното 

реконструиране7, с промени в символите на това място, с оживяването и създаването на 

легенди. Географското пространство продължава да се „преработва“ от хората и да се 

развива като съвкупност от природна даденост, дейност и ценност.  

 
6 Наречена на името на лесовъда Никола Василев по идея на туристическо дружество „Стратеш“ (ДА-Ловеч, 
ф.25 К) 
7 Алеята е разрушена при строителството на жп линията Ловеч-Троян (Еврев, 2020) 



82 
 

При строителството на жп линията Ловеч-Троян част от алеята Баш бунар е разрушена 

(Еврев, 2020). Възстановяването на крайречния парк започва през 50-те години на ХХ в. –

до старата каменна алея се асфалтира почти успоредно нова, по-широка асфалтирана алея 

(фиг. 4 и 5).  

  

Фиг. 4. Старата каменна алея и 

асфалтираната пътека в 

крайречния парк „Баш бунар“ 

(„Дневник“, 2015 г.) 

 

Фиг. 5. Алеята „Баш бунар“ с асфалтовия път 

(снимка Пламен Ликьов, 2019) 

Постепенно крайречната алея „Баш бунар“ се превръща в пространство, 

„произвеждащо“ социалност, в споделено и оживено място, което се доказва от отговорите 

в анкетата. Всички респонденти (независимо от възрастта си) споделят, че за тях зелената 

градска крайречна зона е място за отдих, разходка, спортуване и социални контакти в 

свободното време. В съвремието общественото зелено пространство е място за провеждане 

на спортни празници – напр. Световен ден на ходенето, Международен ден на младежта, 

(организиран от сдружение „Екомисия 21 век“), тържества по повод Седмица на гората (3– 

9 април, честван от 1925 г. и възстановен през 1956 г.) и др. („Ловеч-днес“, 2017). Повечето 

участници в допитването (90%) показват привързаност към крайречния парк, като този 

отговор преобладава сред респондентите на възраст 16-72 г. Отговорите на градските 

жители доказват идеята на Brown & Perkins (1992), че привързаността към дадено място е 

положително изживяна връзка (понякога възникващи неосъзнато), която се развива с 

течение на времето от поведенческите и когнитивните връзки между човек или група хора 

и тяхната социално-физическа среда. Резултатите удостоверят още и твърдението на 

(Lewicka, 2008), че емоционалната привързаност към конкретното място се увеличава 

поради богатия исторически произход на това място. Нещо повече, за 70% от анкетираните 
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и участниците в интервютата алеята „Баш Бунар“ е един от символите на гр. Ловеч, а 35% 

от респондентите познават историята в развитието на изследваното крайречно 

пространство.  

Нова идентичност на крайречната алея „Баш бунар“ придава скулптурна композиция 

„Бяла Анаста“, поставена до Баш-бунарската чешма през 1968 г. (фиг. 6). Повечето 

анкетирани граждани (90%), но преобладаващо на възраст над 40 г., знаят, че скулптурата 

символизира основната идея от народната песен за „Бяла Анаста“8 и често я свързват с 

градската легенда, че който пие вода от Баш-бунарската чешма, остава завинаги в града.. 

Скулптурна композиция „Бяла Анаста“ и легендата е най-значимият символ на крайречната 

алея „Баш бунар“ за 45% от анкетираните граждани на Ловеч. Резултатите свидетелстват за 

голямата стойност, която има анализираният топос в съзнанието на ловчанлии. Предаването 

на легендата от поколение на поколение и от човек на човек по своеобразен начин обвързва 

миналото със съвремието на града9. 

 

Фиг. 6. Скулптурната композиция „Бяла Наста“ (скулптор Борис Бъчев) 

(Източник: https://pochivka.bg) 

 

Друг, едновременно материален и нематериален, маркер на идентичност на 

крайречната алея „Баш бунар“ е мястото, наречено „Трай Дянко“ – дълбок вир в р. Осъм, 

 
8 „Ах, гдето тече на Баш-бунар водата  
там си бели бяла Анаста платната“ – цитат от народната песен, поставен до Баш-бунарската чешма 
9 Наименованието на песента и скулптурата дават името на народно читалище „ Бяла Анаста-2016“ 
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разположен в края на алеята и легендата за момче на име Дянко, което се удавя в този вир10 

(фиг. 7). Повечето участници в анкетата (60%) и в интервютата (80%) познават речния 

дълбок вир и съпътстващата го градска легенда. Интересен е отговорът на повечето 

участници, че речният вир „Трай Дянко“ на р. Осъм е основният символ на алеята „Баш 

Бунар“. Разказът за удавеното момче „оживява“ мястото и превръща речния участък в 

забележителност, вписва го в символите на крайречната алея и в градската история и 

прекомбинира миналото от развиващото се настояще (Асман, 2001, Неделчева, 2004).  

 

 

Фиг. 7. Мястото „Трай Дянко“ на р. Осъм 

(Източник: Автор) 

 

По-малък дял (5,0%) от респондентите, в сравнение с предходните въпроси за 

идентичността на мястото, свързват крайречната алея „баш Бунар“ с бюст паметника на 

 
10 Легендата разказва, че група момчета се потапят във вира, надпреварвайки се кое от тях ще издържи най-
дълго под водата. Когато момче на име Дянко влиза в реката и се потапя под водата, приятелите му се 
провиквали „Трай Дянко“. 
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Никола Василев, издигнат през 1973 г. в градинката до ВЕЦ „Ловеч“ (фиг. 8). Почти всички 

анкетирани и интервюирани граждани на Ловеч знаят, че лесовъда Никола Василев е 

създател на алеята и отчитат почитта си към него с присъствието си на ежегодното 

отбелязване на Седмицата на гората.  

 

Фиг. 8. Бюст-паметник на Никола Василев в гр. Ловеч, алея „Баш бунар“ 

(Източник: https://opoznai.bg) 

 

По-малко са респондентите, които свързват крайречната алея с изградените през 2017 

г. спортна и детска площадка. Възможна причина за този резултат е посещаването на 

площадките преобладаващо от млади хора, както и включването им в пространството на 

крайречното зелено пространство от преди няколко години.  

Интересни са отговорите на анкетираните на въпроса за възможни изменения на алеята 

„Баш Бунар“. Почти всички приемат сегашното състояние на изследвания географски обект, 

а много малко от тях (15% от всички участници) препоръчват по-добро поддържане на 
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алеята чрез допълнително залесяване и обезопасяване, поради риска от падане на стари 

дървета и отронване на скални късове (фиг. 9). Всички респонденти споделят, че биха 

участвали в организирано събитие за почистване на алеята. 

 

Фиг. 9. Алеята „Баш бунар“, Ловеч, 2019 г. 

(снимка Пламен Ликьов, 2019) 

 

Заключение 

Крайречната градска алея „Баш бунар“ е своеобразен знак в пространството на гр. Ловеч, 

място за социално взаимодействие, пространство, натоварено със символи и памет (лична и 

колективна), произвеждащо социалност, споделено и споделяно, ментално картографирана 

в жителите на града, топос, с който обитателите на града се социализират и идентифицират. 

Крайречната градска алея „Баш бунар“ със своите материални и нематериални маркери 

конструира градското пространство и е един от визуалните знаци и географски образи на гр. 
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Ловеч. Зелената зона край р. Осъм, оформена в началото на миналия век, е място за 

спокойствие, за културни и социални контакти и ценности, пространство, преплетено с 

емоционална и физическа привързаност на гражданите, съвместяващо жизнения и 

познавателния опит на хората, независимо от тяхната възраст и социален статус. 

Възприемането на крайречното зелено пространство в качеството на един от символите на 

гр. Ловеч е индикатор за неговата значима социална стойност, доколкото усещането за място 

е свързано със загриженост, намерения, положителна нагласа за опазване на природата. 

Наред с това, идентичността на гражданите с изследваното географско пространство в Ловеч 

предполага солидарност, колективни действия и активна гражданска позиция към възможни 

негативни промени на историко-географската среда. 

Крайречната градска алея „Баш бунар“ със своята социално-пространствената 

конфигурация и оживено място е хидросоциален ландшафт със специфична идентичност. 

Силното усещане (във всичките негови компоненти – зависимост от мястото, идентичност 

на мястото и привързаност към мястото) и свързаност с крайречната градска алея на 

жителите на гр. Ловеч за повече от стогодишен период ѝ придава историческа уникалност.  

Проучването за крайречната алея „Баш бунар“ през призмата на концепциите за 

идентичност на мястото и хидросоциални ландшафти е полезно за разработване на 

общинските планове и градската политика. Социално изграденият образ на крайречната 

зелена зона и нейната натовареност със значимост и символика за гражданите на Ловеч е 

основание за по-нататъшни географски изследвания на забележителностите в градските 

територии.  
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