
РЕЗЮМЕТА НА ПУБЛИКАЦИИТЕ НА МАРИЯ ВЪЛКОВА ШИШМАНОВА 

 

МОНОГРАФИИ 

 

1.1.1.1. Регионално развитие и териториално планиране. Теория и методология на 

изследванията, 2010, Авангард Прима, Благоевград, р.1-230 

Теорията и методологията в изследванията и прогнозирането на регионалното 

развитие и териториалното планиране едновременно са новата крачка напред в науката 

и практиката у нас. 

Проследяването на развитието на селищната мрежа е осъзната необходимост, 

както при нейното минало развитие за установяване на протеклите процеси и 

възникналите проблеми, така и за бъдещето й развитие и създаването на прогнози, 

ползващи социално-икономическото развитие на страната.  

 Селищната мрежа е създадената структура от населени места, обвързани с 

функционални, пространствени и виртуални връзки с различен интензитет между 

селищата.  

 Изследването на селищата и връзките между тях винаги е било основен момент 

при всички обзорни изследвания. Правилното интерпретиране на всяко селище и на 

създадените му връзки, спомага при неговото моделиране, т.е. изграждане на 

синтезиран и опростен негов първообраз, по който могат да се правят изводи, да се 

проследява развитието, да се екстраполират процесите и да се вземат решения за 

бъдещето им или да се насочват и да се преодоляват създадените проблеми.  

 Особено сега, когато е вече факт приобщаването на страната ни в Европейския 

съюз и интегрирането на селищната мрежа на България в европейската мрежа от 

градове, е абсолютно необходимо изследванията да се извършват аргументирано и с 

методики, използвани и в другите страни, за да има определена сравняемост. Методите 

трябва да обхващат и отразяват и спецификата на българската селищна мрежа, за да се 

запази нейната идентичност и особености.  

 Основната цел е да се подберат тези теории и методи на изследване и 

прогнозиране, които довеждат до вземане на решения в регионалното развитие и 

териториалното планиране.  

Стабилизирането и усъвършенстването на функционалната йерархична система 

от населени места като полицентрична и относително равномерното й разполагане по 

територията на страната с оглед придобиването на устойчив и отворен характер е 

открит проблем за преодоляване.  

Представянето на проблемът централни – периферни територии е един от 

основните в регионалната политика. Изследването на тези регионални структури 

посредством градивната териториална единица община е друг важен момент в 

регионалистиката. Общината се разглежда като система, която трябва да бъде в 

балансирано и устойчиво състояние, за да се преодолеят дисбалансите на социално-

икономическото развитие и в териториален аспект. Основен момент, който от 

десетилетия не намираше решение беше точно тази обвързаност между планираното 

социално-икономическо развитие и планираното устройство на територията. 

Стратегическото градско планиране и стратегическото регионално планиране трудно се 

осъществяват като координация във времето, но в плановите нормативни документи 

вече е сложена основа. 

В Националната стратегия за регионално развитие се включиха проблеми на 

селищната мрежа и урбанизираните агломерационни ареали на страната, които не са от 

класическия тип. Изключение прави Софийският агломерационен ареал. Тук трябва да 

се подчертае, че при планирането на регионалното развитие у нас и при създаването на 



Оперативна програма „Регионално развитие” акцентът вече е поставен и върху 

градското развитие и сериозно се разчита на големите и средни градове за изпълнение 

на целите на регионалното планиране и за постигане на балансирано и устойчиво 

развитие на районите и територията. 

 Задачите, свързани с тази цел са: 

• подбор на методи за анализ и прогнозиране; 

• апробиране на тези методи (проследяването им в разработки, използвали 

тези методи); 

• предлагане на най-подходящите методи за използване в различни 

разработки като общински планове за развитие, устройствени схеми на общини и т.н. 

 Предложените след подбора методи са следните: 

• Моделиране – метод за изучаване динамиката в структурата, 

функционирането и пространствените параметри на сложните обекти – населени места; 

• Математическо моделиране – метод за изследване на количествените 

характеристики на населените места; 

• Факторният анализ в изследванията на развитието на селищната мрежа; 

• Метод за определяне екологично депресивните територии в сложните 

селищни образувания – агломерации; 

• Таксономичен метод; 

• Методите на SWOT анализа. 

 

2.2.2.2. Регионален анализ, 2010, Авангард Прима, Благоевград, р.1-371 

 Терминът регион се използва в географията по много начини и в различен 

мащаб. Диференцирайки територията от различни мащаби, по-голям регион може да се 

съставя от няколко по-малки региона. 

 Регионът има различни значения в различни ситуации, за които е ползван. В 

зависимост от параметрите избрани за индивидуализиране на региона, то той може да 

бъде различни типове. Регионът е понятие, което се променя динамично особено в 

социално-икономически аспект. Политико-административният регион е точно 

определен от своите административни граници.  

У нас „свободно” се тълкуват понятията регион и район. Терминът район се 

използва единствено в бившия СССР и България и се е считало, че произхожда от 

думата район от френската дума „rayon” (радиус). При употребата у нас влагаме 

териториално съдържание. Във всичките закони за регионално развитие в България се 

говори за район, а не за регион. Според Закона за регионално развитие2008 се получават 

различни по мащаб региони или терминът се употребява най-вече за няколко общо 

административно-териториални единици, които се назовават райони. 

 За целите на планирането, програмирането, управлението, ресурсното 

осигуряване, наблюдението и оценката на регионалното развитие се обособяват райони, 

които се разделят на нива в съответствие с изискванията на общата класификация на 

териториалните единици за статистически цели, прилагана в Европейския съюз. 

Районите от съответните нива са териториална основа за провеждане на 

държавната политика за регионално развитие. 

На територията на районите от ниво 3 могат да се обособяват райони за 

целенасочена подкрепа от държавата. Районите за целенасочена подкрепа обхващат 

територията на една или повече съседни общини. Обособените райони за целенасочена 

подкрепа са териториална основа за концентрация на ресурси за намаляване на 

вътрешнорегионалните различия в степента на развитие на отделните общини и за 

постигане на целите на държавната политика за регионално развитие. 



Териториалният обхват на районите за целенасочена подкрепа се определя, 

като се отчитат равнището и динамиката на икономическото развитие, структурата на 

икономиката, заетостта и безработицата, степента на изграденост на техническата 

инфраструктура, демографската, социалната и селищната структура, географското 

положение и наличният потенциал за постигане на целите за развитие на съответната 

община. Териториалният обхват на районите за целенасочена подкрепа е определен в 

областните стратегии за развитие по данни на Националния статистически институт и 

на административната статистика на Агенцията по заетостта. 

При настъпили промени в стойностите на показателите за съответната община, 

отчетени в междинните отчетни доклади или в окончателните доклади за изпълнението 

на областните стратегии за развитие, се допускат промени в териториалния обхват на 

районите за целенасочена подкрепа. Промените в териториалния обхват на районите за 

целенасочена подкрепа се отразяват в областните стратегии за развитие. 

Стратегическото планиране и програмиране на регионалното развитие 

изисква анализ на социалната, икономическата и екологична ситуация с 

ползването на различни методи за регионален анализ, както и моделиране и 

прогнозиране на регионалното развитие и внедряване на иновациите в 

различните региони. В следващите текстове като синоними се използват 

териториални единици, териториални общности и регион. 

Стратегическото планиране на регионалното развитие обхваща разработването 

и актуализацията на система от документи за постигане на устойчиво интегрирано 

регионално и местно развитие, включително развитие на трансграничното, 

транснационалното и междурегионалното сътрудничество. Програмирането на 

регионалното развитие обхваща разработването и актуализацията на програмни 

документи за регионално развитие на основата на системата от документи за 

стратегическо планиране на регионалното развитие. 

В първата част на книгата са разгледани методически въпроси на регионалния 

анализ, регионалното развитие и регионът като социално-икономическа система, 

методическият подход при разработването на Общинския план за развитие (ОПР), 

методическите насоки за адаптиране на ОПР, методическият подход при 

разработването на Областната стратегия за развитие (ОСР). За да се изгради план за 

развитие на общината и да се изведе стратегия за развитие на областта е нужно да се 

извърши задълбочен регионален анализ по определена схема. На основата на този 

анализ се извежда проблематиката за решаване в бъдеще на съответната териториална 

единица и се надгражда разработването за план или стратегия. Стратегията и планът са 

вече инструменти на регионалното управление. 

Във втората част са представени различни методи, които са групирани като 

методи на регионален анализ, особено тези за анализ на регион в национален мащаб. 

Разгледани са по-подробно тези методи, които понастоящем най-често се използват в 

регионалната практика. 

Третата част съдържа приложения, включващи SWOT-анализ на 3 равнища 

(селски райони, район за развитие и община), както и „дърво на проблемите и целите” и 

метод за определяне на риска. 

 

3.3.3.3. Централните райони в контекста на регионалното развитие в Р. България, 

2011, Авангард Прима, София, р. 1-305 

Силата на локалното развитие нараства неимоверно много през последните 

години. Във времето, когато глобализацията все повече оказва влияние върху живота и 

дейността на хората, се налага локалното ниво вече да се разглежда с по-голямо 

внимание. Регионалната политика за развитие, дори разработена на национално 



равнище, следва да е съобразена с локалните условия и с подхода „отдолу – нагоре”. 

Това предполага предоставянето на повече правомощия и отговорности на „локалните 

заинтересовани страни” за решаването на местните проблеми чрез разработване на 

собствени стратегически проекти.  

Сега регионалната политика на страната се провежда в съответствие с тази на 

Европейския съюз (ЕС), известна като кохезионна политика или териториална кохезия. 

Основана на принципа на солидарността и споделените отговорности (т.нар. 

субсидиарност), европейската регионална политика е насочена към намаляване на 

различията в равнището на регионите, предоставяне на равни възможности за достъп на 

качествено образование и обучение, получаване на подходяща работа, осигуряване на 

екологично чиста среда и благоприятна бизнес среда. 

Това се постига чрез иновационни действия в производството, клъстеризация, 

подпомагане на предприемачеството за създаване на нови форми на заетост на основата 

на конкуренцията. 

Различията в локалното развитие на регионите вече не се разглеждат като 

недостатък/проблем, а като силна страна, респективно локалните характеристики се 

разглеждат като източник на конкурентни предимства. 

Необходимо е да се преоцени децентрализацията, преструктурирането и 

въвеждането на нови форми на партньорство. 

Всичко това определя да се търсят нови неконвенционални методи в 

регионалното развитие на страната. Теорията и практиката на ЕС посочват 

новаторското решение на регионалните проблеми с включване в оборот на всички 

вътрешни ресурси, без обаче да се нарушава равновесното състояние на 

териториалните единици. 

Регионалните различия в икономическо, социално, демографско, 

инфраструктурно, инвестиционно, екологично и други измерения трябва да бъдат 

относително преодолени чрез съобразяване с европейските интеграционни изисквания 

и практики. Намаляването на междурегионалните различия обуславя необходимостта 

от комплексно изследване на равнището на развитие на териториалните единици, 

основа за оценяване на различията между тях. 

Регионалните различия на местно равнище, вече разглеждани като източник на 

конкурентни предимства, се формират под влияние на различни фактори – природни от 

обикновен характер, и други в резултат на човешка дейност – степен на развитост, 

използване на природен, стопански, рекреационен и културен потенциал. 

Преодоляването на резките регионални различия и достигане на балансираност в 

развитието на общините, намаляването на вътрешнорегионалните различия и 

относително хомогенизиране на територията е възможно да се постигне чрез изявяване 

на „по-силните” териториални единици, които да подпомогнат „по-слабите”, за което 

оказва влияние и тяхната адаптивна способност. 

Не трябва да се подценява и друг приоритет на ЕС – полицентричността. 

Обект на изследването са общините от първа и втора категория (първи и втори 

функционален тип за по-предишни години), или общините на големите и средни 

градове, които формират централните райони на страната и агломерационните ареали в 

тях. Разгледани са регионалните социално-икономически проблеми на централните 

райони в страната и тяхното влияние. Изграден е общ методически подход за 

развитието и усъвършенстването на централните райони, възможностите им за 

разширяване или органично присъединяване към тях на периферни общини, като 

неразделна част от тях. 

Целта е да бъдат определени съвременните тенденции в социално-

икономическото развитие на централните райони на България и възможностите за 



разширяване на техния обхват (приобщаване на периферни райони). Чрез изследване и 

анализиране на теорията, практиката и състоянието на централните райони се извеждат 

полезни идеи, принципи, мерки, модели и други, които да бъдат приложени в 

регионалната политика и развитие на България за повишаване 

конкурентоспособността, иновативността, клъстеризацията, солидарността, 

полицентричността – т.е. за постигане на стабилизация и разширяване на обхвата на 

централните райони, за да се достигане до органична кохезия и балансирано 

регионално развитие. 

 
СТУДИИ 

1.1.1.1. Оценка на въздействието върху околната среда в устройствените планове, 

(2004) БАН, Съюз на учените, Университет "Асен Златаров", Наука Инвест 

ЕООД, Бургас, , р.372-405  

Оценката на въздействието върху околната среда в устройствените планове се 

разглежда на основата на примера на  докладът по Оценката  на въздействието върху 

околната среда /ОВОС/ на Общия устройствен план на град Пазарджик и Наредба  №2 

от  5 март 2003 г. Систематизирано се представят в резюмиран вид Общият 

устройствен план, проблемите, мерките и препоръките  за предотвратяване  и 

намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда и здравето на хората в 

резултат на неговото изпълнение. Засягат се и социални, икономически и естетически 

аспекти на въздействието  на проекта при неговото прилагане. Въз основа на анализа на 

различните функционални територии в чертите на града се търси съхраняване на 

екологичното равновесие и хармоничното разнообразие на градската среда. Мерките за 

опазване на околната среда се съчетават и с мерки за социално - икономическо  

оздравяване. Чрез  анализа конкретният доклад  се правят обобщаващи  изводи относно 

разработването на доклади по оценката на въздействието върху околната среда. 

2.2.2.2. Развитие на населените места /селищни територии/ - проблеми, перспективи, 

стратегически насоки, (2004) БАН, Съюз на учените, Университет "Асен 

Златаров", Наука Инвест ЕООД, Бургас, 344-371  

Съвременните  проблеми, екологията  и устойчиво развитие са триединството 

както в конкретния живот, така и при изясняване бъдещото развитие на населените 

места /селищни територии/. Тези три ключови постановки са взаимосвързани,  като 

основа за по-нататъшното надграждане и развитие на смисъла им и от позицията на 

състоянието на мрежата от населени места, там където е концентриран човешкия 

живот. Анализирана е философията на екологичното устойчиво развитие, като в 

центъра се поставя човекът. При така поставената философия на съвременните 

проблеми, екология, устойчиво развитие, управлението и вземането на решения, 

човекът е координатор и част от природната среда. Екологията се разглежда в мрежа от 

взаимовръзки – природна и антропогенна среда (ресурси), социално икономическо и 

екологично състояние, институции, управление и устойчивост между тях. Селищната 

мрежа се представя като конструкция от "скелет и тъкан", от чието развитие зависи и 

опазването на околната среда. Подробно се характеризира "тъканта" и по специално 

защитените територии. Състоянието на селищната мрежа е анализирано  според  

йерархията на нейните центрове. Развитието на "скелета" се предсавя в три сценария, 



по които може да се доразвива, като основното изискване към тях е устойчивост и 

опазване на околната среда.  

 

3.3.3.3. Основни постановки за политиката на регионално развитие и устройство в 

Република България, 1996, НЦТРЖП, София, р.1-21 

Регионалната политика е основния инструмент на администрацията при 

изясняване, овладяване и насочване на процесите в територията. Чрез нея се търсят 

стабилни темпове за развитие, оптимален набор от отрасли, достигане определено 

равнище на регионалния доход, необходимия размер капитални вложения, които да 

гарантират развитието, решаването на проблемите на работната сила (безработицата), 

екологосъобразно устройство на територията, приоритети на развитие на техническата 

инфраструктура, на селищната мрежа, туризма и др. Регионалните действия са 

насочени към създаването на необходимите предпоставки за разгръщане на частния 

бизнес, особено в сферата на материалното производство, защото в успешното 

решаване на проблемите в териториален разрез частната инициатива предопределя 

успеха. 

Необходимостта от практикуването на политика за регионално развитие 

убедително се доказва от опита на високо развитите демократични държави с пазарна 

икономика. Тя е един от основните лостове за изследване, прогнозиране и 

програмиране на процесите на развитие и устройство в териториален разрез. 

Провеждането на политика за регионално развитие и устройство се обуславя от: 

-комплексното провеждане на икономическата реформа и преустройство на 

икономическата структура па страната. Засега усилията са насочени главно към 

обосноваване и определяне на управленските действия и параметри на макроравнище, 

без да се търси тяхната регионална проекция. Подценяването на териториалния аспект 

на реформата би довело до увеличаване на социалните конфликтна, 6 редица случаи до 

непредвидими мащаби; 

-преодоляване на натрупаните диспропорции в териториалната структура и 

значителните нарушения в регионалното демографско, икономическо, устроиствено, 

социално и екологическо равновесие. Тези проблеми се задълбочиха до критична 

степен вследствие на развилата се икономическа криза, която се превърна във всеобща 

криза на териториалното развитие; 

-включването на чисто териториални фактори за икономически растеж в процеса на 

развитие на националното стопанство и устройство на националната територия, както и 

отчитане влиянието на разнообразните и специфични фактори върху развитието; 

-приобщаване на страната към европейските и | международни структури чрез 

използване на националните естествени предимства (географско положение, достъп до 

пазари, специфични условия и ресурси, крайгранично коопериране и др.;
 

-необходимостта да се управлява от позициите националната ефективност при 

резултиращото въздействие на икономическото и устройствено развитие от страна на 

многобройните стопански субекти. 

Целесъобразността от провеждането на нова политика за регионално развитие с 

обуславя и от досегашните резултати в тази област. 

 

 

4 Центрове на растежа .Идентифициране и развитие, 1998, НЦТРЖП, София, р. 

1- 44 

Разгледан е чуждият опит на развитите на центровете на растеж в западните 

страни. Направени са съответните изводи за нашата практика за ползване на 



съответните критерии и показатели, пречупени през призмата на спецификата на 

пространственото, икономическото и социално развитие на нашата страна. 

На основата на йерархичната структура на селищната мрежа и нейното 

пространствено развитие у нас, и възприетите критерии и показатели са изведени 

центрове на растежа. Центровете на растежа се обвързват с осите на развитие и 

урбанизация. 

Направен е и опит за определяне на политиката за управление на тези центрове 

във времето. 

 

СТАТИИ 

1. Mountain Systen Development: Strategies, Approaces, Methods, (1997) 

Observatoire de Montagne de Moussala OM2, "Projet OM2", Institut de recherche 

nucleaire et d'energie nucleaire Academie bulgare des Sciences, Sofia, volume 6, p. 159-

166 (в съавторство) 

Разглеждат се основните стратегии, подходи и методики за развитие на 

планински системи. Възприема се стратегията за опазване и съхраняване на околната 

среда чрез развитие на планинските територии – основа на устойчивото развитие на 

Рила. Обобщен израз на използваните методики е системата за мониторинг, моделиране 

и управление на планината. Представят се два от основните й елементи – 

новосъздадената компютърна мрежа ОМ2 и провеждания анализ и оценка на 

туристическата мрежа в Рила. Извършена е систематика от характеристики и критерии 

за оценка на социалната инфраструктура (туристически хижи, заслони). Изведени са 

главните принципи и регионалния подход и характеристиката на планинската система, 

стратигии. 

2. The Regional Approach and the Sustainable Development of the Mountain, (1998) 

Observatoire de Montagne en Europe, Simposium International OM2, Borovetz, , 

"Projet OM2", Institut de recherche nucleaire et d'energie nucleaire, Academie bulgare 

des Sciences, Sofia, p. 109-119 (в съавторство) 

Планинската система може да се разглежда като специален тип 

екосистема. Човекът и неговата дейност представляват съществена част от тази 

екосистема. Тя се разделя на две основни подсистеми, природна и социално-

икономическа, които са тясно свързани. Планината също може да се разглежда 

от друга гледна точка като взаимодействие между компонентите на биотата и 

абиотата. Извършена е пълна социално-икономическа характеристиката на планината 

Рила. Развит е подробно регионалния анализ и подход за изследване на планината. 

Разработен е логическият модел за планината. Описани и анализирани са резултатите 

получени чрез относителния модел. 

3. Административно териториално устройство - поглед от градовете, (1998) 

"Проблеми на прехода в България", Фондация "Свободна инициатива", София, р. 

3-9, 18-23 

Административно-териториалнотото устройство се разглежда от позициите на 

градовете, които са основа и фактор за развитие, структуриране и устройство на 

територията. Въз основа на функционално - йерархичната роля на градовете, оценена с 

помощта на система от показатели, характеризиращи протичащите демографски, 

икономически, социални и екологични процеси, е извършено тяхното ранжи-ране. 

Получените интегрални оценки дават възможност за определяне на съответното им 

поле на влияние и на тази основа - извършване на сравнителен анализ между зоните на 



влияние на градовете и настоящата административно-териториална структура. При 

това функционално-йерархичната роля на градовете се разглежда като определяща за 

нивата в административно-териториалното деление 

Изследването има научно-приложен аспект и цели да подпомогне 

усъвършенстването на административно-териториалното устройство на страната. За 

рационалното протичане на този процес ролята на населените места е определяща. Във 

връзка с това са разгледани различни аспекти на административно-териториалното 

деление на страната през последните години 

4. Устройство и развитие на селските райони в България, (1998) Българското 

село и предизвикателствата на новия век, Социологически институт, БАН, Троян, 

"Аля", р. 34-40 

The integration of the Republic of Bulgaria in United Europe requires a cohesion between 

both territorial structures and legislation and European norms and standards. 

In the sphere of regional policy it is necessary to determine the rural areas and all mechanisms for 

regulation of die processes of stabilisation and development 

The report studies the main principles, functions and spheres of development to protect the essence 

of rural areas in order to implement the commitments to the EU for accession in accordance with 

AGENDA 2000.The political trends and steps for development of rural areas are being studied within 

the frames of global social economic policy and on the ground of the equilibrium and interrelation 

between rural and urban space. The adoption of clear rules and procedures for synchronising the 

activities for maintenance and development of rural territories is an important position of Govern-

ment's policy. 

5. Основни регионални характеристики в периода на преход, (1998) 

Икономически изследвания, VII, кн. 1, Икономически институт, БАН, р. 68-103 (в 

съавторство) 

Изследвани такива основни регионални характеристики като наети лица по 

трудов договор, техническа и социална инфраструктурна изграденост по области и 

оценка на основните екологични характеристики за въздуха, почвените ресурси, водите 

и радиационната среда. Специално внимание се отделя на икономическия, човешкия и 

природен потенциал на областите в страната, оценени при използване на значителен 

брой показатели, които го характеризират. 

На основата на очертаните тенденции на изменение на посочените регионални 

характеристики и оценките за потенциала на областите в страната се разглеждат 

възможностите за провеждане на регионална политика в условията на преход към 

пазарна икономика. Тази проблематика придобива особено актуално значение в 

условията на неотложно стартиране на структурната реформа и новата роля на 

районите 

6. Мусала и Мусаленска Бистрица, Еко свят, 2002, бр.2, р.68-69 (в съавторство) 

7. Съвременни проблеми, екология и екологично образование, (2002), 

Годишник, Технически университет, Педагогически колеж „Св.Иван Рилски”, 

София-Дупница, р.144-147 

This report analyses the recent problems related to environment, ecology and 

sustained development in their integrity, which have an impact on the quality of life 

and on education on all levels. These three key interrelated words are analyzed in 

three units in order to specify their further development. More specifically, ecology 

is presented in a network of interrelations: natural environment (resources), 



anthropogenic milieu (resources), social-economical situation, environmental 

situation, institutions, management and sustainability. The human factor is the focus 

of attention as a consumer and/or producer who regenerates and manages environ-

mental processes. 

8. Балканските страни - проблеми и възможности за развитие в равновесна 

структура, (2003) Списание "Екология и индустрия ", Наука и анализи свързани с 

околната среда, София, том 5, № 1-3, р. 192-194 

Възможността за значителна стабилност на балканските страни зависи в голяма 

степен от тяхната икономическа и инфраструктурна развитост, от протичащите процеси 

и създаващите се връзки между тях, Европа и света. Демократичните промени, 

преходът към пазарна икономика, продължил над 10 години, доведоха до разграждане 

на икономическата им основа и национално – държавен суверинитет. Проявява се ясна 

тенденция към деиндустриализация на създадените структури връщане към стари 

структури и изграждане на нови с белезите на пазарните изисквания. Цялата тази 

трансформация и икономическа реконструкция се провежда на фона на 

конституционно-плуралистична политическа система. 

Макроикономическите показатели са вложени като цяло и се наслагват на 

останалите проблеми на балканските страни, произхождащи от сравнително ниската 

степен на икономическо развитие и ограничените стопански и финансови възможности. 

Брутният вътрешен продукт /БВП/ на човек от населението в края на 80-те години в 

региона е 3-4 пъти по-нисък от стойността на този показател в Западна Европа, докато в 

края на 90-те години се увеличава почти двойно, нараства до 8 пъти.
1
 

9.    Политика и стратегическо управление на устойчивото развитие на градовете, 

(2004) Списание "Екология и индустрия ", София, Наука и анализи свързани с 

околната среда, том 6, № 1, р. 101-103 

 Подходът "устойчивост" е преди всичко процес на реформа в мисленето и 

поражда необходимостта от политически избор или позиция при бъдещото развитие и 

управление на градовете. Устойчивото развитие е процес на промяна, при който 

експлоатацията на ресурсите, насочеността на инвестициите, преструктурирането на 

икономиката, ориентирането на технологиите, институционалните промени са в 

хармония помежду си и увеличават настоящия и бъдещия потенциал на различните 

типове градове, с което се осигуряват човешките потребности и стремежи. 

Конкуренцията между градовете е елемент на просперитета и възможност за 

устойчивост. Политиката или философията на бъдещото развитие на града се основава 

на човешкото достойнство, възобновяеми източници на енергия, биоразнообразие, 

опазване и подобряване на ландшафта, оптимизиране на инфраструктурата с цел 

запазване и подобряване на природните дадености и т.н. В настоящето изследване 

устойчивостта на града или населеното място ще се разглежда в "триъгълника" 

природен ландшафт, културно историческо наследство и движение-транспорт. 

Правилната политика и начина на управление на тези три компонента допринасят в 

голяма степен за запазване на устойчивостта и автентичността на градската структура и 

функционирането на града. 

10. Устойчивост и уязвимост на съвременния град, (2004) Списание 

"Управление и устойчиво развитие", Лесотехнически университет, София, год. 6, 

том 11, бр.3-4, р.31 -36 

Съвременният град се разглежда като социално-икономическа и екосистема. 

Градските пространства за обитаване, отдих, труд и обществен транспорт е необходимо 



да се изграждат и функционират в интегрирана мрежа. С възникването на 

пространствена сегрегация, изолация и влошена  достъпност се руши градската тъкан, 

увеличава се уязвимостта й и се намалява устойчивостта й. Проблемите в социално-

икономическата сфера на града също са проекция върху пространството и усложняват 

възможностите за устойчивост на градската структура. Превантивността при 

управлението на  различни ситуации е гарант за сигурността на съвременния град. 

 

11. Развитие на зоната на влияние на София, (2005) Списание "Управление и 

устойчиво развитие", Лесотехнически университет, София, том13, бр.3-4, р.104-110 

It could be expected that the area of active impact of the city of Sofia is to be 

expanded, following the development of the national and European transport corridors. 

Besides, on the basis of a structural analysis of the territory (urbanized, rural territories, 

infrastructure, economic areas, etc.) it was concluded that it is possible to achieve a stable 

structure of Sofia of network type. The modular (A, B, C) division of the territory and the use 

of "the network" as a likely model in the age of information technology, with its various 

activity points linked into an ample network, allowing manifold human activities, would 

express its fullest compliance with the processes of globalisation. 

 

12. Устойчивост на курортните комплекси - елемент на урбанизираната среда, 

(2005) Списание "Управление и устойчиво развитие", Лесотехнически 

университет, София, том 13, бр.3-4, р.210-217 

Сложността на проблематиката предполага диференциране на курортните 

комплекси в зависимост от тяхното местоположение, специфика и структура. 

Управлението им може да се постигне посредством устройствените планове и 

приемането на законови и подзаконови документи, с които да се осъществява 

хармонично развитие природа - антропогенни елементи - човек. Тяхната среда се 

анализира и маркира със степента на равновесие между природните елементи и 

антропогенни елементи, както и възможността за регулиране. 
 

13. Управление на промишлеността чрез Общите устройствени планове и 

екологичните оценки за тях, (2005) Списание "Управление на икономиката", 

Югозападен университет "Неофит Рилски", Стопански факултет, Благоевград, 

бр.1, р.67-75 

На основата на конкретни изследвания на стратегиите за развитие, програмите за 

управление на общините, общите устройствени планове на градовете, екологични 

оценки за тях и доклади за оказване въздействие върху околната среда за 

инвестиционните предложения се предопределя до значителна степен и възможността 

за развитие на промишлеността в града и общината. Управлението на икономиката не 

може вече да бъде несъобразено с множеството изисквания за устойчивост на околната 

среда и човешкия потенциал 

14. Устройствени проблеми на застрояването на курортните комплекси, (2005) 

Списание по туристика "Пирински книжовни листи", бр.1, Благоевград, р.93-99 

 Големият ресурс на България са планините за организиране на целогодишен 

отдих и туризъм с разнообразен характер. Планините ни позволяват да се организира 

високопланински алпийски спортове и отдих, масов пешеходен туризъм, културен 

туризъм, ловен и алтернативен туризъм, селски туризъм, семеен отдих, балнео и 

климатично лечение, практикуване на екстремни спортове и т.н. 



Множеството малки населени места нерядко полуизоставени, обитавани от 

възрастни хора, представляват архитектурна ценност и могат да се адаптират и съживят 

чрез възраждащия се интерес към тях, като среда за отдих и обитаване. 

Създаването на устойчиво развитие и управление на черноморското крайбрежие би го 

спасило от презастрояване, така също тези мерки биха могли да предпазят и 

планинските и балнеоложките курорти, към които инвестиционният интерес особено се 

засилва. Предпазването на планините, които са големият ресурс за организиране на 

целогодишен отдих и туризъм от грешките допуснати по черноморското крайбрежие са 

основен момент в изучаването устройството и застрояването на планинските курортни 

комплекси. 

15. Културният туризъм в България - възможности за развитие, (2005) 

Списание "Управление и икономика", ЮЗУ"Н.Рилски", Стопански факултет, 

Благоевград, p. 117-128 

На основата на философията на културния туризъм се разглеждат неговите 

приоритетни направления в България. Културният туризъм се анализира и като фактор 

за синергичен ефект, основа за активизиране на някои дейности и реанимиране на 

населени места. Този туризъм е сектор на икономиката допринасящт за устойчивото 

развитие на природната и антропогенна среда при балансирано използване на 

природния и културен ресурс. Културният туризъм в пазарната среда с правилни 

параметри за неговото развитие биха предпазили от “мумифициране” културните 

ценности 

 
16. Съвременни проблеми в развитието на транспортните комуникации в 

новите схеми и планове, (2005) Списание "Управление и икономика", 

ЮЗУ"Н.Рилски", Стопански факултет, р. 38-46 

Транспортните комуникации са един от основните компоненти за развитието на 

дадена територия, както и за създаване на комфорт за населението – икономия на 

свободното време. Интензифицирането на градските комуникации не може да има 

алтернатива. Градските структури съществуват поради късите и бързи връзки. 

Градският организъм, градската икономика са по-жизнени и по-ефективни, колкото по-

ефективни са комуникациите в селищната структура. Движението е от устойчив тип, 

когато не поставя в опастност здравето на населението, създава  комфорт и когато 

заема възможно най-малко от свободното време. Важен проблем в новите схеми и 

планове е правилното планиране на транспортните комуникации 

17. Създаване на клъстери в територии подходящи за туризъм, (2006) Списание 

по туристика "Пирински книжовни листи", Благоевград, бр.2, р. 101-106 

Изследването представя възможността малки предприятия в сферата на туризма 

и създадените вериги от тях, както и предлаганите туристически продукти да могат да 

се обвържат с територии, подходящи за такава дейност. Организирането на 

конкуриращи клъстери, всеки функциониращ в своята уникална среда има своите 

предимства. Предлага се развитието на такива клъстери, спомагащи утвърждаването на 

различни видове туризъм у нас, и добра практика в тази насока. По този начин да се 

използа рационално потенциала на територията и създаде устойчив модел на 

управление на туризма с участието на институции, юридически лица. Извежда се тезата 

за пилотни райони и взаимодействие на различни методи и подходи при развитието на 

туризма у нас. 



18. Програма за икономическо развитие и съставяне на маркетингов профил 

на община. (2006) Списание "Екология и индустрия", Наука и анализи свързани с 

околната среда, София, р.226-228 

 Представя се програма за икономическо развитие и маркетингов профил на 

община. Разглежда се структурата на една такава програма. Самата технология на 

процеса за изработване на маркетингов профил се поделя на пет етапа. Първият етап е 

изработване на концепция за маркетингово проучване. Вторият етап е изготвяне на 

структура на маркетингов профил. Третият етап е набиране на информация. Четвъртият 

е редактиране на информацията и последния представлява качване на файла с 

маркетинговия профилна уеб – страница и оформянето му като електронен документ. 

Много важно е да се състави такава информация, че да е синтезирана, обща с 

възможности за навлизане в подробности за представяне на общинската икономика. 

Маркетинговият профил акцентира върху предимствата и силните страни на 

общината. Той осигурява:  

• бърз и лесен достъп до важни за потенциалните инвеститори данни; краткост и 

конкретност на информацията; възможност за получаване на допълнителна по-

подробна информация чрез препратки и връзки с други адреси;  

• възможност профилът да се ползва от неограничен брой потребители, тъй като 

информацията е в електронен вид;  

• бързо отразяване на всяка промяна;  

Необходими са много малки разходи за създаване и актуализиране на страницата 

в сравнение с подготовката на рекламни брошури; възможност за подготовка на 

конкретни целеви печатни материали. 

 
19. Механизми на политика за устойчиво развитие на специфичните природни 

пространства, (2006) Списание "Екология и индустрия", Наука и анализи 

свързани с околната среда, София, р.43-45 

 Предлагат се няколко подхода които могат да се приложат по отношение 

на устойчивото развитие на специфичните природни пространства. Развива се тезата, 

че да има устойчиво развитие в самото естествено природно пространство, е 

необходимо едновременно да има опазване и управление на това пространство и 

адаптация на инструментите за опазване и управление към съответния тип 

пространство. Механизмите за устойчиво управление се развиват в насока увеличаване 

на екологичния потенциал на съответната територия. Доразвиват се административните 

механизми и финансирането. 

20. Устойчивост на развитието на туризма в планинските курорти, (2007) 

Списание "Икономика и управление", Югозападен университет „Неофит 

Рилски", Стопански факултет, бр.1, Благоевград, р. 51-60, 

 Mountain tourism is seen as symbiosis with other functions of the local population 

with its traditional way of life, culture and preservation of natural habitats. Such an approach 

of integrated planning and tourism development already relates to the principles of sustainable 

development and the emergence of alternative tourism: green tourism, simple tourism, soft 

tourism, cultural tourism, environment-sparing tourism, ecological tourism. Not without 

significance is the spatial planning of mountain regions and the structural and landscape 

planning of mountain resorts 

21. Регионално развитие, регионална политика и устройствено развитие на 

планинските райони, (2008) Списание „Проблеми на географията", Географски 

институт, БАН, кн. 1-2, р.53-62 



Проследява се регионалното развитие, регионалната политика и устройтвеното 

планиране, които трябва да се осъществяват взаимосвързано особено в планинските 

райони. На основата на направените анализи  и получените резултати се извършват 

обобщения и предложения за постигане на една по-реална регионална политика и 

законова база. 

22. Определянето на районите за целенасочено въздействие може да има и 

други измервания, (2007) Списание "Икономика и управление", Югозападен 

университет „Неофит Рилски", Стопански факултет, бр.4, Благоевград, р. 57-71 

Направен е опит за анализ за по-пълно и точно определяне на районите за 

целенасочено въздействие, като се проследява по-дълъг десет годишен период от време 

за тяхното достигнато социално-икономическо развитие по периоди, и се комбинира с 

индикаторите за определяне на районите за целенасочено въздействие съгласно Закона 

за регионално развитие. Тази комбинация може да послужи като от коригиране на 

определени случаи, които попадат неправилно в дадена група на някой район за 

целенасочено въздействие. Този подход предоставя възможността за още по-детайлно 

изследване при тяхното определяне. 

 

23. Неизползвани потенциали на българското село в централните и периферни 

райони, (2008) Социологически институт, БАН, Българска социологическа 

асоциация -изследователски комитет „Социология на селото и аграрна 

социология", Аля, София, р. 25-38 

Анализират се неизползваните потенциали като природен, културно- 

историческо наследство, жилищен фонд. Потенциали, които ако не се поддържат се 

амортизират и изгубват своята стойност, а все още са в статус, който разрешава тяхното 

поддържане, експониране и ефективно ползване. Без значение на местоположението на 

селата, дали са в централните или периферните райони разликата в тяхната 

използваемост е много сходна. Необходима е държавна политика и намеса тези 

територии със села да бъдат оживени, включени в различни мрежи на разнородни 

дейности в зависимост от техния потенциал. По този начин ще има плавен преход от 

силни, централни територии към останалите. Това е един идеализиран модел, който ще 

носи после белезите и на спецификата на всяка територия. 

 

24. Sustainable development of villages in the periphery of the central regions of 

Bulgaria, (2009) Reinventing the Rural: Between Social and Natural. The Bulgarian 

Case, Institute of Sociology at the Bulgarian Academy of Sciences, Bulgarian 

Sociological Association - RC Rural Sociology, Union of Scientists in Bulgaria - Social 

Sciences Section, Sofia, p. 134-147 

 В настоящето изследване са проследени теоретичното анализиране на централни 

райони и периферни райони. Този проблем е анализиран в три разреза, а именно 

теоретичен в Европа, на национално равнище в България и с конкретен пример на 

локално равнище. Проследена е ситуацията в страната на тези два района, както и 

конкретен пример за възможностите на включване селата от периферните части на 

даден централен район в основните дейности на центъра и на активната му територия. 

Може да се каже, че има две периферии – вътрешна на централните райони и външна, 

която е между тях и периферна по границите на страната 

25. Регионът като териториална система на устойчивост, (2009) Списание 

"Управление и икономика", ЮЗУ"Н.Рилски", Стопански факултет, Благоевград, 

бр.4, р. 37-50 



The paper’s subject is the region as a territorial system, comprised various components 

and their reaction under different conditions. Employed are the principles of system analysis. 

Studied is the interaction of the territorial system and factors external for it, the environment, 

the processes within the territorial system with impact on its structure, as well as the latter’s 

evolution. Stability and equilibrium, types of equilibrium, structuring and destructuring of the 

territory are other aspects under consideration. 

 
26. Развитие към по- ефективна регионална политика, (2010) Списание 

"Управление и икономика", ЮЗУ"Н.Рилски", Стопански факултет, Благоевград, 

бр.1, р. 46-59 

Политиката на регионално развитие придобива все по-голямо значение за 

пълноценната интеграция на България в европейските структури. Провеждането на тази 

политика осигурява значителни ресурси от страна на Общността, но същевременно 

поставя специфични изисквания към страната ни. Европейската политика на 

регионално развитие се основава на принципа на териториална солидарност, който 

изисква създаването на относително равностойни условия на живот в отделните части 

на територията на всяка страна. Стъпка напред към по- ефективна регионална политика 

е включването на териториалния аспект в Националната стратегия за регионално 

развитие и в Оперативната програма „Регионално развитие”, които са маркирани още в 

Националната стратегическа референтна рамка 2007-2013г.  

27. Central and peripherial regions - a topical problem in regional policy, (2010), 
Journal of the Geographical Institute "Jovan Cvijic" of the Serbian Academy of 

Sciences and Arts from Belgrade, Serbia,vol.60, №l, p. 87-105 

Нараства значението на регионите в европейския политически и социално-

икономически процес. Централните и периферни райони са свързани с регионалния 

дисбаланс в качеството му на структурна характеристика на ЕС. При всяко 

разширяване на съюза броят на проблемните райони непрекъснато нараства. Този факт 

налага изучаването на различията в развитието на централните райони и периферията с 

цел да се дефинира оптимален подход за нейното стимулиране, като се открои новата 

роля на „локалните заинтересовани страни” при определяне бъдещето на съответната 

територия. Разгледана е теоретичната постановка на политиката за централните и 

периферни райони. Извършен е анализ на тези два вида райони и са предложени 

модели на териториално развитие 
 

28. Demographig status of the central regions in Bulgaria, (2010) Trakia jional of 

siences, Trakia University, Stara Sagora, p. 102-109 . 

    В настоящето изследване се разглежда демографският статус на централните 

райони в България. В обхвата на централните райони в България се формират 

агломерационните ареали - 6 агломерационни ареала с център голям град, 30 

агломерационни ареала с център среден град. От агломерационните ареали 6 са 

формирования с над три общини, 5 са с по три общини, 10 са с по 2 общини и 

останалите 15 са самостоятелни общини с формирано ядро. Тези ареали представляват 

гръбнака на икономиката, социалния и човешкия потенциал на страната. Те са с най – 

висока степен на конкурентоспособност и привлекателност за инвестиции и иновации. 
В централните райони, респективно агломерационните арели е направена обща демограска 

характеристика, изследвани са динамиката на населението, основните демографски процеси- 

естествен и механичен прираст, основните демографски структури - възрастова и 

образователна, заетост и безработица 



29. Модели на централните и периферни райони, (2010) Списание "Управление 

и устойчиво развитие", Лесотехнически университет, София, том 27, бр. 3-4, р.176-

183 

Разглежда се теоретична постановка за развитието на централна територия и 

периферия. Представят се модели, варианти, хипотези, криви. Извежда се дефиниция 

на равновесие. Анализират се стабилни равновесия, ситуации на поляризация, 

споделена статичност. Проследява се създаването на производствена верига. Преходи. 

На основата на теорията се предлагат варианти и модели за взаиморазвиващи се 

централни територии и периферия. Търси се възможност за разширяване на 

централните райони или превръщане на част от периферията в централен район. 

30. Diversity and Inequalities in rural Bulgaria, (2010) Institute of Sociology at the 

Bulgarian Academy of Sciences, Bulgarian Sociological Association - RC Rural 

Sociology, Union of Scientists in Bulgaria - Social Sciences Section, Sofia, p. /под печат/ 

 Анализира се статуса на селските райони в България. Разглежда се 

местоположението, взаимовръзките с централните райони, демографската ситуация, 

жилищния фонд, като важен ресурс, техническата инфраструктура, изградеността и 

организацията на социалната сфера – образование, здравеопазване, култура, 

съобщенията като виртуален контакт със света, икономическата сфера и основните 

документи, които могат да използват за своето съхраняване и развитие. 

 

31. The Central regions and the Sofia agglomeration area, (2010), Urban rban rban rban 
development issuesdevelopment issuesdevelopment issuesdevelopment issues, Istitute of urban development, Research quarterly /под печат/ 

 Представят се централните райони в България, които са изследвани посредством 

таксономичния метод и се извеждат съответните изводи. Създаден е и методически 

апарат посредством който, всяка община в централните райони е конкретно изследвана.  

В централните райони са и формиралите се агломерационни ареали. Софийският 

агломерационен ареал е представен посредством Общият устройствен план на община 

град София и Планът за развитие на община София-град. Изложена е визията за 

развитие, приоритетите, целите и мерките за развитие  

 

 
ПУБЛИКАЦИИ ОТ НАУЧНИ МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ФОРУМИ 

1. Устройство и развитие на селищната мрежа в крайдунавския регион, (1996) 

Международно- научно-практическа конференция „Бъдещето на крайдунавския 

регион: роля и място на местните органи за управление", Стопанска академия 

"Д.Ценов",Асоциация на Дунавските общини, Свищов, Академично издателство 

„Ценов", р. 121-128 

Развитието и усъвършенстването на селищната мрежа е необходимо да се 

разглежда в контекста на Дунавската ос на урбанизация, като тя се съпостави и оцени с 

останалите оси на урбанизация в страната. 

При оценяването на Дунавската ос на урбанизация се оказва, че тя се формира от 

18 градски структуриращи центрове и се нарежда на осмо място по потенциал от 22 -те 

основни паралелни и меридиални оси на урбанизация в България. Пред нея се нареждат 

само осите: Бургас -Симеоновград; Русе - Маказа; Дуранкулак - Варна - М. Търново; 

Калотино - София - Пловдив - Свиленград; София - Плевен - Шумен - Варна; София - 

Русе; Бургас -Гюешево; Варна - Гюешево; Никопол - Плевен - Пловдив - Рудозем. 



Общата характеристика на структуриращите центрове (СЦ) показва и 

възможностите за развитие на тези центрове в зависимост от интегралната оценка на 

потенциала им. Структуриращите градски центрове се подразделят на четири групи. 

Първа и втора група центрове са представители на тези над средния потенциал на 

структуриращите градски центрове за страната, а трета и четвърта група са под средния 

потенциал за центровете на страната: 

2. POTENTIALS FOR THE DEVELOPMENT OF THE BULGARIAN VILLAGE, 1996, Bulgarian 

Society of Rural Sociology, 9-thWorld Congress of Rural Sociology “Rural Potentials for 

a Global Tomorrow”, Bulgaria Rusticana, p.14-17 

Селищата, които притежават отделни архитектурни комплекси, ансамбли или 

старинни части и запазена историческа структура, следва да спазват ограничители от 

общ характер: да развиват функции, които не влизат в конфликт с потенциалните 

възможности на селището, съобразени с историческата му значимост, в процеса на 

обновяването да не променят структурно-архитектурния облик на средата и 

ландшафтната характеристика на крайселищната територия. Пространственият преход 

между историческата и новите части на селото трябва да се осъществява чрез 

"контактна" зона, в която се извършва трансформацията и се осигурява 

приемствеността на основните градоустройствени параметри: мащаб на среда и сгради, 

стилови белези, материали, прилагани по отношение на архитектурни детайли, 

покриви, цокли, стрехи, настилки, обработка на фасади, открити пространства, както и 

по начина на застрояване, плътността и етажността, съобразени с регионалната 

специфика. Тази специфика се проявява в уличната мрежа, обществените пространства, 

вертикалната планировка, селищния интериор. 

Разпръснати по територията, запазили своя автентичен исторически облик, тези 

села са част от опорната селищна мрежа. Те ще насочват формирането на съвременния 

регионален облик и колорит при обновяването на тези села с цел изграждане на 

устойчива жизнена среда, адресирана към своите обитатели и потребители днес и утре 

3. Изисквания към териториално-устройствените планове и новото 

законодателство, 1997, Национална научно практическа конференция на Клуба на 

урбанистите към САБ „Закони и интереси в градоустройството” /непубликуван/ 

4. Interaction between Village and Town Present State and Future Prospects, (1997) 

XVII Congress of the European Society of Rural Sociology "The Bulgarian Village and 

Globalisation Processes", Institute of Sociology, Sofia, Alja, p. 26-31 

Future' development of Bulgarian village is organically related to overall processes 

taking place in the country - both in social and economic, and in territorial aspect The 

interaction between the two main categories of human settlements - town and village in the 

base of this development a special part has. 

Qualitative improvement of social and economic conditions in villages and creation of 

living environment with a standard competitive tome urban one, increases its importance as a 

problem. This is determined by the fact that in human settlements' network - this most 

comprehensive social structure, are realized various interrelations between man and 

environment, between production and living conditions, between' different social groups, etc. 

Social structure of society is formed and improved in settlements' network of the country. 

That is why die decision of problems related to processes that ate underway in the Bulgarian 

village" on the basis of the interaction „town-village", based on the surmounting of social and 

economic differences between urban and rural population, has a direct influence on the 

solving of the whole spectre of production and social tasks. In the conditions of transition and 



reconstruction this task creates prerequisites for complete use of the human settlements 

potential. 

5. Типологический анализ как моделирование, типологизация сложнмх обектов 

населенмх мест, (1998) 8
lh

 International Interdisciplinary Symposium on Methodology 

of Mathematical Modelling, "F.Joliot-Curie", Varna, Union of Scientists in Bulgaria, 

Sofia, p. 77-80 

 

6. "Център-периферия" - изследване на различия, (1999) Научно-практическа 

конференция с международно участие "Център-периферия", Велико Търново, 

ВТУ "Св.св.Кирил и Методий" и Икономически институт, БАН, "Горекс Прес", р. 

141 -148  

Сходствата и различията между централните и периферните територии се 
търсят в това изследване. Дава се оценка на пространствената изграденост на 
общините: център, ядро, периферия, при използване на множество качествено 
зададени характеристики. Обосновава се изводът, че територията не може и не 
трябва повече да се разглежда като хомогенно пространство, структурирано от 
компонентите „център" и „периферия", както и общините и населените места в една 
територия не могат да се приемат като затворени локални системи. С изследване на 
различията се цели да се промени въздействието върху различните териториални 
общности, а също и политиката в посока да стимулира развитието им. 

7. Устойчиво развитие на регионалната инфраструктура или идеализиран модел 

на зона Струма, (2000) Благоевградска област, Сб. Научно-практическа 

конференция "Техника, технология и околна среда 2000", ЮЗУ "Неофит Рилски", 

Благоевград, р. 163-169 

Селищната мрежа се приема като комплекс от социална, производствена и 

техническа инфраструктура, а преминаващия инфраструктурен коридор, като 

обединяващ и структуриращ елемент в този регион на страната. Регион, който е 

трансграничен с Гърция и Македония, и със своето местоположение се явява 

стратегически пункт в страната. Формирането на силна ос, на икономически 

активности би компенсирала липсата на такава в Югоизточна Европа и по-специално 

на Балканите. Реализирането на инфраструктурната с, с всичките елементи по нея би 

допринесло за устойчиво развитие на региона, а свързването на р. Дунав с Бяло море 

предпоставка за увеличаване на международното му значение 

 

8.8.8.8. София и евроинтеграцията - регионални аспекти, (2001) Сб. Научна 

конференция "Социално-икономически проблеми на евроинтеграцията на 

България - регионални аспекти", ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, "Неофит 

Рилски", р. 167-182    
София, нейното социално-икономическо, пространствено и екологично развитие 

са важен компонент в бъдещото развитие и политика на страната при 

евроинтегрирането й. София, нейното място на Балканите, в Югоизточна Европа и 

Европа, нейното място в мрежата от европейски градове и столици предполага точното 

определяне на характеристиките й, регионалните аспекти в смисъла на - значимост на 

посоката на развитие и усъвършенстване в политическото, икономическото и 

физическото пространство и времето. 

София излиза от сянката на регионалната си затвореност и попада в полето на 

все no-засилващата се конкуренция между градовете от региона. 



Разглеждането на европейското пространство и балканското като част от него, в 

аспекта на устойчивото развитие поставя основни функции на европейските градове-

центрове, които ги различават от другите териториални центрове, а именно: 

- да подпомагат процеса на пространствена кохезия / редуциране на териториалните 

диспаритети и разлики в стандарта на живот/; 

- да са генератори на развитието в междунационален и регионален мащаб. 

София се разглежда като "възел" в мрежата от градове в Европа, за което трябва да се 

формира и изгради като привлекателен център за локализация на инвестиции и "зона на 

действие" за широкомащабно сътрудничество. .София трябва да повиши ролята си като 

междуконтинентален обмен на материални, финансови и информационни ресурси и 

културни ценности. Необходимо е пълноценно да се реализират функциите й на 

столица и освен това да бъдат поети още наднационални функции, както в сферата на 

институциите тика и в сферата на стопанския ц финансов живот. От съществено 

значение е създаването на условия 

 

9. Щрихи за политиката на селските райони, (2001) Сб. Юбилейна 

международна конференция "Предизвикателствата пред икономическата наука и 

образование в началото на XXI век", СА "Д.А.Ценов", Свищов, т. 1, р. 221-226 

Тезата е, че през последните десетилетия все повече селско население, най-вече 

младите хора, са се преселели в големите градове, привлечени от по-високи доходи, 

стандарт на живот, превъзхождащи тези в селската среда. Наблюдава се засилване на 

явлението, както го наричат в изследването "обезлюдяване на селата", което 

представлява значителна заплаха за устойчивостта на някои селски общности. Този 

процес не е необратим, считат в Съвета на Европа и се осъзнава необходимостта от 

борбата с обезлюдяването на селата. Основният въпрос, който се поставя с 

изследването е как властите могат да осигурят качествени, ефикасни и ефективни 

услуги в така наречените рядко населени зони. Проучването се концентрира върху 

такива проблеми и услуги, които могат да се превърнат в инструменти в политиките , 

насочени към рядко населените зони. 

В период на строга бюджетна дисциплина не става въпрос да се предложи 

значително увеличение на обществените разходи с цел предоставяне на повече услуги 

на намаляващото население, а по-скоро да се предложат, в светлината на опита на 

няколко европейски страни (Германия. Испания, Обединеното кралство, Швеция и 

Финландия), нови начини за подобряване на въздействието на обществената дейност и 

по-конкретно чрез подобряване ефективността на съществуващите услуги и чрез 

създаване на услуги, които са по-адаптивни към конкретните условия на селските 

райони, сходни с тези рядко населени зони - села. 

10. Интегрирано развитие на туризма в планинските райони, (2001) Сб. Балканска 

научно-практическа конференция "Природният потенциал и устойчиво развитие 

на планинските райони", Географски институт, БАН, Враца, р. 323-332 

При условията на стремеж за радикални промени в икономиката нa страната, 

туризмът е важен отрасъл, особено за планинските иполупланиските райони. 

Условието, обаче, да просперира катоотрасъл, е да се развива интегрирано с 

взаимодопълващи отрасли, като земеделие, хранителна промишленост, други отрасли, 

обогатяващи спектъра от услуги или във връзка със социалната и културнатасфери на 

традиционния живот в планината, както и транспорта. 

Устойчиво развитие на планината би се постигнало само при тази интеграция и 

взаимно координиране на страничните стопански, социални дейности и функции в 

синхрон с природната и антропогенна среда. Подходът трябва да е към зачитане на 



средата, без конфликти, при което не се рискува достигане до неустойчивост в 

развитието и в дългосрочен план. Подходът не би трябвало да цели само краткосрочни 

изгоди, които не биха компенсирали екологическите и социалните неблагополучия при 

едно бързо стопанско развитие. Досегашната степен на развитие на туризма в много 

страни показва, че несъобразяването с екологичния и социално-културния подход, а 

развиване само на основата на икономическия подход, е с белези на неустойчивост, 

понякога и почти необратимо. 

 

11. Стара Загора - възел от мрежата на европейските градски центрове, (2003) 

Научна конференция с международно участие, Съюз на учените - Ст. Загора, 

Тракийски университет, том IV, част 2, р.92-97 
The town is analyzed as a part of the national settlement system and its growing potential to 

reach the size of a European city, a part of European network of cities. The vision is the town to 

develop according to the principle of polycentric growth and development, well balanced in the 

integrated and multi sectoral social and economic environment, on competition and cooperation basis. 

The basic principles, to which the town should correspond, as a European city are: to be a junction of 

many (3), crossing each other Euro corridors; to grow as a high tech park; to ensure segmenting and 

fusion of functions under the principle “decentralized concentration”; to ensure development of broad 

spectrum cooperative relations within the national, the European and the international space; to ensure 

further development of private businesses, orientating towards viable and highly adaptive to 

aggressive market environment ones, to develop as a market infrastructure center; to be a recognized 

telecommunication and astronomic center of national and continental importance, etc.  

12. Териториално-устройствени проблеми на Югозападния граничен район, (2003) 

Сб. Научно-практическа конференция "Коридор №8 и югозападните транспортни 

преходи на България", Благоевград, р. 39-51 

В настоящия доклад обект на анализ са общините (респективно населените места) 

Кюстендил, Невестино, Благоевград, Симитли, Кресна, Струмяни, Петрич, контактни с 

границата с Македония, през чиито територии преминават функциониращи и чакащи 

своето изграждане трансгранични преходи, алтернативни на трасето на коридор No 8. 

Познаването в дълбочина на проблематиката на тази територия би довела и до 

правилно определяне на времето за изграждане на алтернативните преходи и 

изграждането на коридора. 

 

13. Градът и предизвикателствата на глобализиращия се свят, (2004) 

Международна конференция "Предизвикателствата пред образованието и науката 

в контекста на глобализацията", Бургаски свободен университет, Бургас, том II, 

р.409-414 

 Развитието и усъвършенстването на връзките между градовете, т.е. естественото и 

целенасочено създаване на мрежи от връзки е едно от важните предизвикателства при 

глобализирането на света. Този процес в Европейския континент, е важен за 

разширяване на конкуренцията и на коопериращите се връзки, засилващи Европейската 

структура и балансирано противопоставяща я на глобализиращия се свят. 

14. Градът като технологичен парк, (2004) Научна конференция с международно 

участие, Съюз на учените - Ст. Загора, Тракийски университет, Ст Загора, том VI, 

р.107-112 

 Създаването на здрава връзка между наука, научен потенциал, научни и 

образователни институти, изследователска и развойна дейност е основа за развитие на 

технологичен парк, стимул за предприемачеството. С проектирането на новият 



устройствен план на града трябва да се предвидят нови терени за високотехнологични 

производства, или създадат техно-еко-ядра съчетаващи високотехнологични 

производства, наука, образование, рекреация. Необходимо е да бъде изграден ясен 

логически модел на технопарка за да получи и пространствено измерение в новия 

пространствен - устройствен план. Старите производствени зони е необходимо да се 

обновят технологично и устройствено, след разчистване и обновяване на 

инфрастуктурата. Трябва да се инвентаризира и недовършеното строителство ако има 

такова и включи в оборота на новите техно-ядра. 

15. Градът и иновациите, (2004) Научна конференция с международно участие, 

Съюз на учените - Ст. Загора, Тракийски университет, Ст Загора, том IV, 113-118 
Развитието на градовете в страната явяващи се възли на международните транспортни 

коридори, трябва да бъдат подготвяни за градове възли от европейската мрежа от градове. 

Възли, които да са с високо технологично развитие - гъвкави структури, запазващи обаче както 

своята идентичност и специфика, така и развиващи новите характеристики на времето - 

иновациите, трансфери на технологии отговарящи на изискванията на регионалните 

иновационни стратегии. Това са градове с потенциал за поемане и развитие на иновации и 

технологии, с възможности за иновационни импулси и създаващи мрежи за вграждане в своята 

дейност на малки и средни предприятия и създаване на клъстери. 

 

16. Складовите зони основа за привличане на чужди инвестиции (2005) Научна 

конференция с международно участие - СтараЗагора - Тракийски университет и 

Съюз на учените Ст.Загора, том VI, р.363-369 
Разглежда се движението на пазарите на индустриална /складова/ собственост и се 

анализират в сравнителен план възможностите за развитието им. Оценява се значимостта им за 

активизиране на територията. При наличие на складови /зони/ площи, се очаква и приток на 

инвестиции, тъй както е в световен мащаб. Локализацията на складовите зони /площи/ е важен 

елемент в политиката на управлението на града 

 

17. Развитието на логистичните центрове, (2005) Научна конференция с 

международно участие - СтараЗагора - Тракийски университет и Съюз на учените 

Ст.Загора, том VI, р.355-362 
 Разглеждат се същността на логистичния център, локализирането му, както и неговата 

значимост за развитието на района. Ще има ли у нас конкуренция между логистичният парк и 

логистичният център. Каква трябва да бъде икономическата и териториална политика за тези 

центрове? Изведени са рисковете рисковете при развитие на такъв център и възможностите на 

държавата да се намесва в определени ситуации 

18. Периурбанизацията като концепция (2005) Зборник од третиот конгрес на 

географите во Република Македонка, Македонско географско друштво, Скоще, 

320-326 

 Периурбанизацията се разглежда като феномен и релативна на 

субурбанизацията. Визира се разширяването на ринга около града, навлизането на 

града в селото и селото в града, чрез териториално и функционално "преливане". 

Периурбанизацията се анализира и като процес на дисперсиране на града в 

периферията, в селската среда и създаване на сегрегация и социална иерархия. 

19. Селските райони - политика и управление (2005) Научна конференция с 

международно участие - Благоевград-ЮЗУ"Н.Рилски", Природо-математически 

факултет, Благоевград, ЮЗУ"Н.Рилски", р.328 – 336 

The characteristics of a particular rural area, the principal similarities, specifics and 

identity of these regions are studied. The processes these regions have been undergoing, in the 



past and present, are subjected to analysis. Revised are the instruments for economic and 

spatial planning. Also considered are the issues of protection of the landscape and cultural 

heritage, the risk of deterioration of the rural ambient and the vulnerability of the rural 

medium, as well as the policies of economic differentiation and priorities according to the 

specific nature of the rural area. 

20. Измерване степента на достигнато развитие на населените места и определяне 

политиката за тяхното бъдеще (2005) Научна конференция с международно 

участие -Благоевград-ЮЗУ"Н.Рилски", Природо-математически факултет, 

ЮЗУ"Н.Рилски", р.320-328 

Методиката за измерване на степента на достигнатото развитие на населените 

места и прогнозиране политиката за тяхното управление в бъдеще вече многократно е 

апробирана в различни стратегии, устройствени схеми и планове. С течение на времето 

при наблюдение на развитието на населените места се доказва точността в измерването 

на достигнатата степен на развитие и на актуалността на прогнозната оценка. Работата 

с количествени и качествени параметри оставя свобода за избора на индикаторите и 

възможността за по-пълното охарактеризиране на обекта – населено място /или друга 

териториална единица/. Населеното място може да бъде охарактеризирано, като се 

предвидят някои негови “изненадващи” и бъдещи проявления, а така също може да 

бъде определена и необходимата рамка – политика на управлението му. 

21. Status and prospects for Bulgarian rural regions, (2006) Scientific symposium with 

international participation "rural areas in the modern development conditions", University 

"St.Cyril and Metodius"- Skopje, Faculty of Natural Sciences and Matemathics , 

Institute for Geografy, Ohrid, Proceedings, Tome I p. 387-402 

 На основата на състоянието и перспективите на селските райони в България се 

извеждат проблеми, които стоят пред тях в условията на приемането на страната в 

Европейския съюз. Посредством SWOT-анализ се анализират икономическите, 

социалните и екологически проблеми. На фона на тези проблеми се разглеждат и 

използваните предприсъединителни фондове за подобряване на състоянието и 

достигане изискванията на ЕС, както и приетия Сратегически план за селските райони 

за периода 2006 – 2013 г. 

 

22. Methodological approach to identifications of the rural regions in Bulgaria, 

(2006) Scientific symposium with international participation "rural aeas in the modern 

development conditions", University "St.Cyril and Metodius"- Skopje, Faculty of 

Natural Sciences and Matemathics , Institute for Geografy, Ohrid, Proceedings, Tome I 

, Ohrid, p. 179 – 196 

Анализира се и възприетата дефиниция за селски район. Прави се преглед и 

анализ на нормативните документи и предшестващите ги разработки за определяне на 

селските райони в България. Разглеждат се подобни и в някои европейски страни с 

техните проблеми. Представя се и типология на селските райони и се оценява до колко 

би послужила при управлението на процесите в тях. Извеждат се специфични и други 

проблеми изявяващи идентичността на всяка селска община. 

 

23. The challenges of globalization and sustainability of the regions of economic growth, 

(2006) International Shientific Conference "Global Changes and Regional 

Challenges",University of Sofia "St. Kliment Ohridski", Faculty of Geology and 

Geography, Sofia,, p. 30-36 



В условията на глобализация и търсене на възможности за устойчиво развитие, 

вписването на районите за икономически растеж в България в мозайката от проблеми и 

регионални предизвикателства е сложен и динамичен процес в териториалното, 

икономическото и обществено развитие на страната. Тяхното бъдещо развитие трябва 

да се разглежда и от призмата на природните дефицити, баланс между ресурси, 

производство и консумация, глобални и регионални аспекти на сигурност, 

конкуренция, иновации и иновационни подходи. В светлината на перспективите, 

тръгвайки от локалното ниво, вграждайки ги в световните мрежи на глобално ниво, 

прилагането на гъвкавост при управлението на този сложен териториален, 

икономически и социален обект е отговорна задача за устойчивото регионално 

развитие в общонационален и международен план. 

24. Urban Networks as a unifying factor in Europe and the Contemporary Globalizing 

World, (2006) 3 International Conference of ASECU "Regional Economic Cooperation 

in Southeastern Europe", South Eastern Europe Journal of Economics, p. 339-349 

Оценява се периферното разположение на страните в Югоизточната част 

Европа, които все още нямат глобално значение като конкуренти по отношение на 

международния инвестиционен капитал. Отчита се многостранният човешки, 

стопански и културен обмен между градските региони в Западна и Източна Европа, 

който дълго време бе изкуствено ограничаван, в сравнение с обмена между модерните 

западноевропейски региони. Създаването на разнообразни мрежи в Европейския 

континент между градовете, регионите от различна величина, както и между 

агломерационните ареали е първостепенна предпоставка и предизвикателство за 

разширяване на конкуренцията и създаване на коопериращи се връзки засилващи 

Европейската структура и балансирано противопоставяща я на глобализиращия се свят. 

В този аспект се разглеждат и връзките между градовете и регионите в Европейския 

съюз. Взаимовръзките между градовете, степента на координация, коопериране и 

конкуренция между тях в различните сфери на икономиката, високотехнологичните 

производства, силно подвижния финансов капитал, електронната търговия, 

компютърни връзки между световните борси, социалната сфера, културата, 

инфраструктурата, опазването на околната среда е предопределящо за зрялостта на 

интегриране към ЕС и глобализиращия се свят. При процеса на глобализация трябва да 

се създаде относително равновесие и устойчивост за опазването на идентичността и 

спецификата на културните и селищни структури. 

 

25. Possibilities Deriving from the Application of a Combination Approach in 

Defining the Regions for Supportive Measures, (2007) International scientific 

conference, Facolty of matematica & natural sciences, South-West University "Neofit 

Risky", Blagoevgrad, vol.2, p.209-217 

 Тhis paper considers the possibilities for a fuller and thus more exact definition of the 

regions to receive special support by examining a longer (ten-year) period in the study of the 

socio-economic development they have attained by subperiods, this is then used in 

combination with the indicators used to qualify the regions of supportive measures in 

accordance with the Regional Development Act. This combination approach can be used as a 

means to correct certain cases, which have been classified into the wrong group of a certain 

region identified to be in need of supportive measures. This approach provides an opportunity 

for an even more detailed study 



26. Possibility for fire prevention rural areas, International scientific conference, (2007) 

Facolty of matematica & natural sciences, South-West University "Neofit Risky", 

Blagoevgrad, vol.2, p.218-224 /в съавторство/ 

 The present study targets an extremely important present-day issue: that of fire 

prevention in small-sized settlements of less than 1000 inhabitants. It is a problem that calls 

for a solution as these settlements represent 85% of all settlements in Bulgaria, their 

population is 1/6 of the country’s total population and they have accumulated long-lived 

tangible assets of national importance. Order No.2 entitled ‘Fire-prevention construction and 

technical regulations’ does not envisage these settlements and this is an omission testifying to 

an unequal treatment of settlements and violation of human rights 

27. Sustainable development, risk and competitiveness of the economic growth regions, 

(2008) International Shientific Conference "Global Changes and Problems -Theory and 

Practice" ,University of Sofia "St. Kliment Ohridski", Faculty of Geology and 

Geography, Sofia, p. 148-153 
Разглежда се възможността за по-пълно и точно определяне на районите за 

целенасочено въздействие, като се проследява и по-дълъг десет годишен период от време, за 

тяхното достигнато социално-икономическо развитие по периоди, и се комбинира с 

индикаторите за определяне на районите за целенасочено въздействие съгласно Закона за 

регионално развитие. Тази комбинация може да послужи като откоригиране на определени 

случаи, които попадат неправилно в дадена група на някой район за целенасочено въздействие. 

Този подход предоставя възможността за още по-детайлно изследване. 

 

28. Developing a Simulation for Environment Conditions Monitoring and 

Agricultural Production Management by using GIS of Samokov Soil, (2007) Beo Bal 

conference, Global Change, Environment, sustainable Development of the Society and 

high Mountain Observatories Network, BEOBAL FP6 PROJECT "BEO Centre of 

Excellence Research Capacity Improvement for Sustainable Environment and 

Advanced Integration into ERA",Gyulechitsa, p. 176-183 /в съавторство/ 

 

29. Социално-икономическо развитие на съвременните райони за 

икономически растеж до 1989г, (2007) Балканска научна конференция „Науката, 

образованието и изкуството през 21 ви век", Съюз на учените в България-клон 

Благоевград, Югозападен университет „Неофит Рилски", Благоевград, р.202-221. 

 Their socioeconomic state is analyzed. Their problems and the tendencies for the one 

who are their development until the 1989 year in the relative plan are led. The investigations 

are done in groups of indices. The regions are ordered in an extent of maturity in the social 

sector and the social populace and their economy status-importance-instrumentality-taxonomy 

method. The types of the municipalities, whose perforation washed, are as well decided their 

characteristics, the positive and negative countries can be decided by as are known. 

 

30. Охранителен и хигиенен статус и условия на живот на център за икономически 

растеж, (2007) Международна научна конференция "unitechunitechunitechunitech    07 07 07 07 gabrovogabrovogabrovogabrovo", 

Технически университет Габрово, Сборник доклади, том II, р.350-355 

 При центровете на районите за икономически растеж е важно взаимодействието 

между производствените дейности, обслужващите дейности и жилищните зони - 

обитаването. Основна е оценката на екологичното въздействие от обекти /нови и стари/ 

в селищната среда и крайселищната територия, които са рискови фактори за влошаване 

на хигиенния статус на условията за живот в центъра.Оценката на екологичното 

въздействие върху обекти с охранителен статус в селищната среда от предлаганите в 



Общите устройствени планове градоустройствени промени е задължително условие за 

качеството на обитаваната среда 

31. Устройствено зониране и екологичен статус на селищната среда на център за 

икономически растеж, (2007) Международна научна конференция "unitechunitechunitechunitech    07 07 07 07 
gabrovogabrovogabrovogabrovo", Технически университет Габрово, Сборник доклади, том II, р.356-361 

Интерес представлява пространственото развитие, физическото планиране и 

устройственото зониране на някои малки центрове на общини - центрове на райони за 

икономически растеж. Това е особено специфично когато са и под социално-

икономическото въздействие на друг много голям център на район за икономически 

растеж. Важна е и оценката на въздействието върху елементите на околната среда / по 

чл.4 и 5/ от Закона за опазване на околната среда, в следствие предложените 

пространствени решения за основните системи на селищната среда, които би трябвало 

да бъдат отлагане на предвидените приоритети и операции в плановете за развитие на 

общината. Необходимо е да се акцентира и върху устройственото зониране на 

градската територия съгласно разработваните в Общия устройствен план и върху 

екологичния статус на селищната среда. 

32. Vulnerability, mitigation, adaptation and stimulation of the processes in the 

municipalities in Bulgaria, which make up its 'strong' areas, (2008) Conference "Global 

Changes and Problems -Theory and Practice" ,University of Sofia "St. Kliment 

Ohridski", Faculty of Geology and Geography, Sofia, p. 173 – 180 

Анализират се ”силните” или централни територии в страната от преди прехода 

към пазарно стопанство до днес. Социално-икономическите процеси протекли и 

протичащи водят до уязвимост, дестабилизиране, стабилизиране и относителна 

устойчивост на териториалните единици. Изисква се смекчаване, адаптиране и 

стимулиране на протичащите процеси в техните регионални планове и програми и 

обвързване с устройствените схеми и планове. 

33. The Methodological Approach Applied in Studies of Demographic Processes for 

Spatial  Planning at Different Levels, (2009) International scientific conference, Facolty 

of matematica & natural sciences, South-West University "Neofit Risky", Blagoevgrad, 

vol.2 p. 199-207  

 Subject of the paper is the methodological approach in research and planning of 

demographic processes at different spatial levels of administrative units and unofficial 

settlement formations. Certain requirements are formulated on the grounds of the Regional 

Development Act and the Spatial Planning Act, as well as the subsequent Rules and 

Regulations on their enforcement. Further to the above, specific requirements for each 

recognized or unofficial spatial unit are proposed in response to the specific and individual 

character of the forecast entity, taking account of European statistical indicators. 

34. Forecasting of the Social and Economic Development of Formally Recognised and 

Unofficial Spatial Units on the Basis of Spatial Factors, (2009) International scientific 

conference, Facolty of matematica & natural sciences, South-West University "Neofit 

Risky", Blagoevgrad, vol.2 p.220-229 

The paper illustrates a methodological approach for the correct localization of 

economic, social services and environmental objects in the territory of recognized or 

unofficial spatial planning units, based on spatial factors and various rules and regulations. 



Alongside determining these units’ future development, a description of the direct and reverse 

connections between the different levels is provided, seen as a basis for the correct 

management of processes, phenomena and the spatial areas themselves. The attainment of 

sustainable development by a certain spatial area would require the correlation and 

compatibility of the regulatory framework for the different levels, as well as consideration of 

the available long-term tangible assets, natural beauties and cultural and historical 

background. 

 

35. The regional policy-innovative and exploratory Infrastructure, (2010) Conference 

"Global Changes and Regional Development" ,University of Sofia "St. Kliment 

Ohridski", Faculty of Geology and Geography, Sofia, p. 255-263 

 Водената регионалната политика се подчинява на всички европейски и 

национални документи. Развитието на общини, области, райони, страна следва 

разработените стратегии, планове, програми и предначертаните в тях действия от горе 

на долу и обратно. Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015г 

застъпва и териториалния аспект – класическия европейски тип- централни и 

периферни територии. Освен посочените модели за развитие на тези райони в 

Националната стратегия за регионално развитие е необходимо да се „засили и 

разшири” изграждането на иновационната и изследователската инфраструктура 

/теорията на J. Fridman/ и модела на Krugman, въвеждане по-скоростно на клъстерите 

на M. Porter, за да се разрастнат централните територии или да отговорим на въпроса ко 

га периферните райони ще станат централни 

36. Survey of the status of central regions in BulgariaSurvey of the status of central regions in BulgariaSurvey of the status of central regions in BulgariaSurvey of the status of central regions in Bulgaria, (2010), International Workshop, 

Bachinovo, Blagoevgrad, April 12-15, 2010, Bulgarian nuclear society, South west 

university "N.Rilski", Faculty of mathematics and informatics -University of Sofia "St. 

Kliment Ohridsky", Sofia, Review papirs, Парадигма, p. 141-147 

The investigation presents the methodology for studying and analyzing the status of 

the central regions in Bulgaria, where agglomeration areas are formed around the big and 

medium-sized cities. The characteristics of the municipalities are shown with their groups of 

indicators, way of measuring their development and interpreting the obtained results. This 

aspect is important for outlining the priorities of the municipalities in their future development 

and determining the regional development policy. 

 

37. Метод за прогнозиране на демографския потенциал на селска община от 

периферен район, (2010) Трета Балканска научна конференция „Науката, 

образованието и изкуството през 21-ви век", Съюз на учените в България-клон 

Благоевград, Югозападен университет „Неофит Рилски", Благоевград, Institute of 

Sociology at the Bulgarian Academy of Sciences, Bulgarian Sociological Association - 

RC Rural Sociology, Union of Scientists in Bulgaria - Social Sciences Section, Sofia /, p. 

254-264 (в съавторство) 
В предложения доклад накратко е разкрита същността на ARIMA-моделите. 

Разгледано е тяхното значение при прогнозирането на редица социално-икономически 

процеси в т.ч и на демографските динамични редове. Този тип методи на прогнозиране 

принадлежат към сравнително ново поколение прогностични  техники, поради което 

те все още не са намерили широко приложение в научната и социална практика. 

Основното им предимство пред останалите традиционни методи се състои във 

възможността, която те дават за отстраняване на  стохастичните, случайни елементи в 



динамичните редове. По този начин получената устойчивост на временните редове 

представлява една надеждна основа за изготвяне на съответните прогнозни резултати. 

Като илюстрация на приложението на ARIMA-моделите е разработена прогноза за 

очаквания демографски потенциал през 2012г. на конкретна селска община намираща 

се в периферията-община Своге. Използвани са данни за  десетгодишен период по 

следните показатели: общ брой на населението в общината и брой само на  селското 

население. Извършен е анализ на прогнозните стойности с произтичащите от това 

изводи относно по-нататъшното демографско развитие на общината. Като цяло в 

близките няколко години се очаква по-нататъшно влошаване на демографската й 

ситуация. Неблагоприятните демографски процеси в селата протичат с по-бързи 

темпове в сравнение със същите сред градското население. Ако прогнозните разчети се 

сбъднат и потенциалните намерения за смяна на мястото на живеене се реализират, в 

близките няколко години може да се очаква още по-голям дефицит на човешки 

потенциал в селата й. За да се противодейства на факторите, за привличане и 

задържане на населението от съществено значение е максимално да се използват 

възможностите на финансовите инструменти предвидени  в Националната програма за 

развитие на селските райони (НПРСР) до 2013г. 

 

38. Градско планиране, екология и регионално развитие, (2010), 

Специализиран сборник на Втората международна научна конференция 

„Екологизация 2010", Нов български университет, София, /под печат/  

Интерес представлява взаимовръзката между градското планиране, екологията 

(екологичната оценка) и регионалното развитие. Как те си взаимодействат и как може 

да се противодейства в положителна посока на тези три действия върху един обект 

например град или община. Стъпвайки на теоретичната схема за взаимовръзки и 

влияния между тях, може да се илюстрира с конкретен град или община на който е 

разработен Общ устройствен план, Екологична оценка и Общински план за развитие. 

39. Минералните води, балнеолечението и регионалната политика, (2010) 

Специализиран сборник на Втората международна научна конференция 

„Екологизация 2010", Нов български университет, София, /под печат/ 
 В настоящето изследване е направен анализ на ситуацията за балнеолечение, 

преглед на възможностите за развитие на балнеотуризма, спа и уелнес туризма в 

България. Разгледани са през призмата на Закона за туризма, Оперативната програма 

„Регионално развитие”. Направено е предложение в настоящето изследване за 

дългосрочна перспектива за комплексно използване на балнеоложките ресурси в 

България и, второ, примерна програма в тази област, с оглед комплексно изграждане на 

курортните средища от модерен тип за получаване на максимален ефект – 

здравеопазен, социален, стопански и др. Изведени са насоки и действия за комплексно 

използване на минералните води. Минералните води са ресурс резерв, на който 

задължително трябва да се заложи в бъдеще 
 

40. Развитие на централните райони в България, (2010), Сборник от доклади на 

Meждународна конференция на тема: „География и регионално развитие", 

Географски институт, БАН, София ,р.73-77 

Представя се настоящето състояние на централните райони изследвано чрез 

таксономичен метод. На тази основа и като се имат в предвид нашите документи за 

регионална политика и изискванията на ЕС се предлагат обобщени модели на развитие 

определящи тяхното бъдеще. Участието им в проекти трябва да следва линията на по- 

разкрепостена и модерна визия. Централните райони са територии с висока адаптивна 



способност и значителни възможности за икономически растеж на фона на общата 

ситуация на страната. Разглежда се и възможността им за приобщаване периферни 

територии към тях. Третира се и друг актуален проблем, а именно тяхното бъдещето 

териториално планиране.  

 

41.  Проблеми на периферните райони в България, (2010), Сборник от доклади 

на Научна конференция на тема:„География и регионално развитие", Географски 

институт, БАН, София, p.525-529 

 Представя се проблематиката на периферните и тяхното взаимодействие с 

централните райони. Поставя се и въпроса за приобщаването им към централните 

райони. Разглежда се и проблема за обезлюдяването и превръщането на периферни 

части в „мъртви” територии. Акцентира се върху създаването на особен вид 

„обществена среда” в периферни райони, която да способства за формиране на 

специфична потенциално иновативна среда. Поставя се и въпроса за участие в проекти 

отговарящи на европейските стандарти и по- целесъобразно използване на средствата 

по мерките залегнали в Националния план за развитие на селските райони 2007-2013г 

 

42. Развитие и изменения центральных районов на внешней периферии 

Республики Болгарии, (2010) Материалы международной научно практической 

конференции „Проблемы непрерывного образования – Проектирования, 

управление, функционирование”, Липецкий государственный педагогический 

университет, р. 204-220 

Със "свиването" на социално-икономическото развитие в периферията на Р 

България за периода 1994-2006г. се оказва , че във външната периферия на страната 

специално общините по Дунавския бряг "силните" централни райони, които 

пространствено формират ядра и агломерационни ареали се "свиват", тъй като 

социално-икономическото им равнище на развитие спада и техните икономически 

импулси и влияние намаляват значително. 

Съгласно и дефиницията за централни райони на Фридман, че това са социално-

икономически райони- развиващи се територии с внасяне на иновации, то през 

последните години в анализираните общини по Дунавската ос на развитие този подход 

на индустриално иновационно развитие изостава и резултатите са на лице. 

Оказва се , че със средно равнище на развитие са всички градски общини, а селските и 

тези с център много малък град са в групата на изоставащите общини. Само община 

Козлодуй благодарение на развитието на ядрената енергетика остава в групата на 

развитите общини. 

Общините Видин, Долна Митрополия, Русе въпреки че са средно развити 

общини за последния период на анализа и имат спад в развитието си в сравнение на 

предходни периоди, могат да се причислят към централните територии, както и община 

Силистра, която също е в групата на средно развитите общини , но има възход в в 

социално-икономическото си развитие и също формира централен район в 

периферията. От централния район Иваново- Русе- Сливо поле, община Сливо поле 

отпада, а община Иваново е на път да отпадне поради равнището на социално-

икономическото си развитие. 

Съгласно Националната стратегическа референтна рамка 2006-2015г. и 

Оперативната програма" Развитие на конкурентноспособността и българската 

икономика" приоритетът "Насърчаване на предприемачеството, изграждане на 

благоприятна бизнес среда и добро управление" цели подобряване потенциала на 

предприятията чрез прилагане на проекти в областта на въвеждане на нови технологии, 



разработването на нови продукти и тяхното пласиране на пазара. Това ще бъде 

постигнато чрез комбинирани грантови схеми, включващи директна инвестиционна 

подкрепа, обучение на персонала и възможност за ползване на консултантски услуги. 

Приоритетно ще бъде подпомагано въвеждането на технологии за покриване 

изискванията на ЕС и хармонизираните стандарти, с цел да се подобрят възможностите 

за износ на продукцията. Стратегията отдава важно значение и на алтернативни форми 

на финансиране на малки и средни предприятия като фондове за микрокредитиране, 

гаранционни и фондове за рисков капитал. Приоритетно ще бъде стимулирано и 

партньорството между предприятията чрез подпомагане създаването на клъстери и 

разнообразни бизнес мрежи. 

Приоритетът 4 "Подкрепа на балансирано териториално развитие" фокусира 

върху мобилизиране на местния потенциал за растеж и заетост. Специално място с 

отделено на ролята на градовете като двигатели на растежа. В тях е съсредоточен 

физическия и човешки капитал, който е в състояние да стимулира растежа на тези 

райони. Това в бъдеще ще даде тласък в икономическото развитие и ще засили 

възможностите за балансираност и растеж на индустриалните центрове и ново 

разширяване на централните райони във външната периферия на Р. България. 
 

 
                                                 
 


