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Abstract: 

The report aims and seeks the spatio-temporal aspects of the growing Covid-19 Pandemic. 

Both the current situation by key indicators are analyzed, as well as a number of purely 

geographical aspects of this infection. 

 

Докладът има за цел и търси пространствено-времеви аспекти на разрастващата  се 

Пандемия от Covid-19. Анализирани са както актуалното състояние по основни показатели, 

а така също и редица чисто географски аспекти на тази зараза. 

Към 10ти септември 2021 година моментната „снимка“ на Пандемията дава следните 

основни показатели (www.worldmeters.info): 

➢ 224 млн. души заразени; 

➢ 4.6 млн. души починали 

➢ 200 млн. суши излекувани. 

Ако анализираме тези базови показатели става ясно, че общият брой заразени жители 

в Света представляват 2.8 % от цялото население (то към същата дата е 7.9 млрд. души). 

Естествено няма данни за безсимптомните случаи в света. Нивото на смъртност в тази 

Пандемия при изчисляване на показателите починали спрямо заразени е 2.1 %. Очевидно 

към този момент имаме около 20 млн. активни случая по целия свят.  

За България данните посочват 465 хиляди случая от началото на Пандемията 

(www.worldmeters.info), което пък от своя страна е близо 7% от цялото население в страната 

(6.7%). По брой общорегистрирани случаи страната ни се намира на 58-мо място в Света. 

Има 410 хил. д. излекувани, което означава около 35 хил. активни случая към 10.09.2021 г. 

Смъртните случаи са малко над 19 хил., което от своя представлява 4.1 % смъртност спрямо 

използваните параметри. Това за страната ни е стряскащ показател, тъй като е над 2 пъти 

над средния за света (2.1%)   

Във времеви аспект Пандемията бушува вече 17 месеца. На фигура 1 са показани и 

ясно си проличават трите „вълни“ на това заболяване, чиито пикове са най-вече през 

зимният период на 2020/21 г., месеците април и май 2021 г. и пика набиращ все още скорост 

от края на месец август 2021 г.  

 

 
102 Публикува се по проект РД-08-115/3.02.2021, „Оптимизиране на приложно-аналитичните функции на 
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Фиг. 1. Времево проявление на Пандемията от  Covid-19 

изт. https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries 

 

По данни от Световната здравна организация към 7 септември 2021 г. над 41% от 

населението вече е ваксинирано с поне една доза и 29% е с приключила ваксинация. В 

България с първа ваксинационна доза са 34.8% от населението, а с напълно завършена 

ваксинация са 17.4% от населението (https://coronavirus.bg/bg/statistika). Това означава, че 

въпреки постоянните констатации за забавяне на ваксинационият процес у нас, всъщност 

той е сходен  със средно световните величини. Разликата е едва в 6% с приключили 

ваксинации. Лидер по този показател е Португалия с над 86% от населението им с поставена 

поне първа доза от ваксините.  

След тези съвременни констатации правим опити за разкриване на някои причинно-

следствени връзки в целият времеви диапазон на развитие на пандемията с коронавирус. 

1. Причини за появата. 

В контекста на разпространение на COVID-19, пространственото разпределение по 

континенти на първите случаи също категорично е свързано с туристическият отрасъл. В 

една част от случаите става дума за обикновени туристи, а в други – делови пътувания. 

Обобщени са от Пенерлиев, Петков (2020103). 

 
103 Подробно вж. Пенерлиев, М, В. Петков, Влияние на туризма върху пандемиите (на примера на COVID – 

19) // Сб. Научна конференция „Туризъм, образование, бизнес“, Бургас, септември, 2020  
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В този смисъл се установи пряка връзка между увеличеният обем туристически 

пътувания, завишеният дял на нискобюджетните авиокомпании и бързото географско 

разпространение на заразите. Всъщност това е основна причина те да „еволюират“ в 

пандемии. Фигура 2 ясно визуализира това.  

 

  

Фиг. 2. Глобален въздушен трафик за 2019 (вляво) и случаи на Covid-19 към 31 март 

(вдясно), (изт.Пенерлиев, Петков, 2020) 

 

Нещо повече: при пространственият анализ на разпространението на заразата 

откриваме „остров” на пощадени от вируса територии. Това са някои области на Централна 

и Северна Африка. Подобни страни към 26 март са Либия (1 заразен); Сомалия (2ма 

заразени), Мавритания, Либерия, Чад, Ангола, Централно Африканска Република, Гамбия 

(по 3ма) и т.н (Penerliev, Petkov, 2020). Установихме, че тук основен фактор е ниската 

подвижност на населението както към тези страни, така и от тях към съседни или други 

държави. Това не са изявени туристически дестинации по различни причини: политически 

в Либия и Сомалия; социални в Мавритания и Чад и т.н. Днес (към 3.10.2020) Либерия има 

1347 регистрирани случаи, а Чад – 1211 (worldometers.info/coronavirus/). Стойности далеч 

под останалите в други континенти. Днес (към 10.09.2021) в Чад те са близо 5 хил., но това 

означава, че при едно близо 16-милионно население на страната, това са незабележимо 

малко случаи. Либерия имат днес 5500 случая, което пък сочи сходен темп на нарастване и 

при двете страни. Либерия има около 5 млн. д. население, но и този показател сравнен напр. 

с България е далеч по- позитивен.  

2. Важни показатели за анализ. 

Интересен друг географски аспект е пространственото разпределение на 

заболеваемостта. Penerliev и Petkov (2020) въвеждат нов показател: „среден брой заболели 

/1 km2”. Той се явява важен параметър при отчитане скоростта на разпространение на 

заразата (вж. подробно Peneriev, Petkov, 2020). Изчислиен е приетият показател само за 

административните региони на някои страни а именно (САЩ, Италия и Германия). Той би 

показал вероятността (честотата) на „среща” на носител на вируса с друга част от местното 

население. Макар получените стойности да са твърде ниски, вариациите по региони 

показват някои тенденции. Изчислен е по алгоритъма за средна гъстота на населението: в 
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нашият случай „брой заболели/площ. В цитираната публикация ние установихме, че този 

коефициент е много висок за град Ню Йорк (над 135 заболели/km2), Ню Джърси (САЩ, 3.2 

заболели/km2), област Ломбардия  (Италия, 2.5 заболели/km2), и …. София – област (3.0 

заболели/km2). Това са констатации към края на месец април 2020 г. И днес през есента на 

2021 г. те се потвърждават. Днес този параметър се използва са приложение в навигационни 

програми за определяне на маршрути, отдалечаващи от територии с висок такъв показател.  

3. Демографски влияния. 

Основният демографски проблем изследван до момента е: Има ли значение 

възрастовата структура на населението за заболеваемостта от Covid-19?  

Основните обобщения по този параметър са (Penelriev, Petkov, 2020):  

Възрастната част от населението прекарват болестта много по-тежко. Както 

анализирахме вече и смъртността в тази група е по-висока. Редица публикации, обаче 

твърдят, че високата смъртност в Италия се дължи на застаряващото й население. В отделна 

публикация ние доказахме възрастовата структура на изследваните вече страни (България, 

САЩ, Италия, Германия). Населението на 65+ години в Италия е 22.8%. Сходно е това 

Германия (21.5%) и България (21.3%). Считаме, че разликата от малко над 1 пункт не би 

могло да окаже съществено влияние на изключително по-високата смъртност в Италия. В 

САЩ демографската ситуация по отношение да възрастовата структура е много по-

благоприятна. Въпреки това смъртността там е над тази в Германия и България (страни с 

по-лоши показатели). Дори в последната актуализация (табл.1) водещ щат по заболеваемост 

е Калифорния, който пък има най-добра възрастова структура след изследвани области. Във 

вътрешнорегионален план област Пиемонт в Италия има сравнително най-лоша възрастова 

структура от всички изследвани административни единици. Там населението в групата 65+ 

е близо 26%. Смъртността от Covid-19 е едва на трето място сред административните 

области в Италия. 

Повъзрастовата зависимост на заболяването в България показва интересни 

тенденции. От всички потвърдени случаи у нас 90 хил. са във възрастовата граница 50-59 

год. Това да 20% от всички случаи. Следва възрастовата граница 40-49 г. с около 85 хил от 

случаите (19%). Това означава, че общо в този възрастов  диапазон болните са 40% от всички 

случаи. Това са хора в трудоспособна възраст, сравнително далеч от пенсионната си. На 

трето място е кохортата с възрастов диапазон 60-69 г., което представлява 18% от всички 

случаи. Всъщност некоментираният факт, е че онези 40% боледували (над 170 хил.) са били 

откъснати от работния си цикъл. За тях са плащани социални средства, а никъде в 

официални документи на държавата не е посочено какви средства струва това (лечение, 

болнични, рехабилитация и т.н.).   

4. Селищни влияния. 

При детайлизиран пространствен анализ за Калифорния установяваме близо 280 хил. 

случая (от общо 831 хил. в щата), които са концентрирани единствено в град Лос Анджелис 

с население 4 млн. жители (New York Times, 4.10.2020). Това прави 34% от всички случаи и 

доказва безспорно още веднъж твърдението за по-масово разпространение в големите 

градове (Penerliev, Petkov, 2020).  

Анализът за настоящият момент в България показва, че София – град концентрира 

118 хил. от всички случаи в страната. Това е дял от около ¼ от всички регистрирани случаи 
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до 10.09.2021.  Най-малко случаи има регистрирани в област Видин (3381 към 10.09.2021), 

което е едва 0.8% от всички случаи. В София – град са преболедували 10% от населението 

(съгласно приложените данни и данни за населението на гр. София на НСИ), а в цялата 

област Видин този дял е едва 5.9%. Този факт има и пряка връзка с предложеният от 

Penerliev, Petkov параметър за заболели в зависимост от средната гъстота. Крайният 

Северозапад е рядко населен, концентрацията на население е предимно в областния град. 

Логично е при по-висока средна средна гъстота вирусът да циркулира с по-голяма 

вирулентност.   

5. Изводи.  

В така предложеното изложение е видно, че Пандемията от Covid-19 e разнопосочна. 

Възможни са анализи чрез прилагане на различни показатели, резултатите от които могат 

да бъдат неочаквани. Така установяваме сравнително сходен темп нa ваксинация със 

световния такъв. Установяваме пряка зависимост от средната гъстота и броя заболели, 

установяваме и повъзрастова зависимост сред заболелите.   

Географските аспекти на свършват с анализираните Те са всеобхватни, териториални 

и времеви. Те са актуални, адекватни и представителни. Затова се надяваме те да достигат 

до все по-широк кръг от читатели.  
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