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УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОСОБИЯ 

1.1. Младенов, Ч., И. Владев, Р. Владева. Обща геодемография, Университетско 

издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2003, 283 с., ISBN 954-577-

179-8 

Учебникът е предназначен за студенти по специалност „Туризъм” при 

Шуменския университет, но може да се използва от студенти и за курса „География на 

населението”, който се чете в други университети, както и като методологическо 

помагало за учители по география. Поради широкообхватния си характер може да се 

използва в качеството си на учебно помагало за студенти в университети със сходни 

научни специалности. Актуалността на съвременните геодемографски проблеми 

представлява интерес за широк кръг научни работници и специалисти в областта на 

географията, икономиката, демографията, социологията, историята и др.  

Структурата и съдържанието на учебника са разпределени в 6 учебно-методични 

глави, като към всяка една има и разработени практически задачи, тестове и контролни 

въпроси. Учебникът е илюстриран със съответните нагледни материали, много 

таблици, литература и кратък терминологичен речник. Във всяка тема се акцентира на 

методологията, актуалните проблеми и тенденции в развитието на населението и 

неговите структури общо за света, континенти, региони и страни. Това придава на 

учебника подчертана приложна, научно-познавателна и енциклопедична стойност.  

В първа глава. Геодемографията като наука се обосновава нейния предмет, 

съдържание, място и връзка с други науки, задачи, методология и методи за изследване. 

В глава втора. Брой, динамика и териториално разпределение на населението се 

анализират основните хипотези за произхода на човека, данните от основните 

източници за броя и структурите на населението, основните показатели, които измерват 

изменението в броя на населението, закономерностите между отделните фактори, 

промяната в броя на населението и неговото териториално разпределение.  
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В трета глава. Естествено възпроизводство на населението се изясняват 

общите понятия за възпроизводство на населението, анализира се влиянието на 

отделните групи фактори върху възпроизводствените процеси – брачност и 

бракоразводимост, раждаемост, смъртност и естествен прираст, разкриват се причините 

за различията в стойностите на съвременните възпроизводствени процеси в отделните 

континенти и страни. 

В четвърта глава. Миграции на населението се изяснява същността и 

значението на миграциите, тяхното положително и отрицателно влияние върху 

социално-икономическото и демографско развитие на отделните региони и страни, 

анализират се видовете миграции, техните особености и начин на реализиране, 

мотивите и факторите, които влияят върху миграционните потоци, показателите за 

характеризиране на миграциите, миграционните движения в исторически и 

териториален аспект. 

  В пета глава. Структури на населението се анализират половата, 

възрастовата, брачната, образователна, расова, етнолингвистична, религиозна и 

селищна структура и се доказват логическите закономерности между тях, отчита се 

влиянието на структурите върху останалите демографски показатели и демографската 

политика в отделните региони и страни. 

В шеста глава. Трудов потенциал на населението и работна сила. Трудови 

ресурси и заетост на населението се изясняват и характеризират категориите трудов 

потенциал, икономически активно, икономически неактивно население, работна сила, 

коефициент на заетост, коефициент на безработица, разкриват се различията в половата 

структура на икономически активното население в света и в отделните страни и 

региони, отрасловата структура на заетостта на населението в отделните групи страни. 

 

1.2. Младенов, Ч, И. Владев. География на страни от Европейския съюз, 

Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2005, 334 с., 

ISBN 954-577-294-8 

Учебникът е предназначен за студенти от специалностите „География и 

биология”, „История и география” и „Туризъм” при Шуменския увиверситет, но може 

да се използва от студенти и преподаватели от сродни научни специалности в други 

висши училища и на всички, които се интересуват от спецификата на съвременните 

интеграционни процеси, които протичат в континента Европа. Общообразователният 

характер на учебника го прави необходим и ценен за научните работници и 

специалисти в областта на регионалната география и туризма, както и за отделни лица с 

интереси в тази научна област.  

Структурата и съдържанието на учебника са разпределени в 6 глави, като към 

всяка една има контролни въпроси и задачи. Учебникът е илюстриран с нагледни 

материали, таблици, литература и названията на държавите на някои европейски езици. 

Приложен е терминологичен речник, който улеснява и подпомага студентите при 

осмисляне на съдържанието. В учебника са обхванати водещите по степен на социално-

икономическо развитие страни в ЕС, които се явяват представители на 5 региона: 

Централна Европа (Германия и Австрия), Източна Европа (Полша и Унгария), Южна 

Европа (Италия, Испания и Гърция), Западна Европа (Великобритания и Франция) и 

Северна Европа (Швеция и Финландия). 

В първа глава. Същност на Европейския съюз са анализирани възникването, 

развитието, целите и органите на управление на ЕС, регионалната политика, както и 

природноресурсния и демографски потенциал, разкриващ голямото разнообразие на 

тази регионална международна организация с най-висока степен на интегриране в 

Европа. 
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Във всяка тема от останалите глави (II, III, IV, V и VI) се акцентира на 

географското положение, границите, големината на територията, природноресурсния 

потенциал, държавното и административно-политическото устройство, актуалните 

проблеми и тенденции в развитието на населението и неговите структури, 

характеристика на разпределението на производството в секторен и териториален 

разрез, формираните икономически райони. Изхождайки от общата стратегия на ЕС и 

на целевите пространствени системи за транснационално регионално сътрудничество 

са посочени регионите за планиране в отделните страни. Проявен е стремеж при 

изучаването на всяка страна да се акцентира върху туристическите обекти и центрове в 

отделните икономически райони.  

 

1.3. Димитров, Е., И. Владев, М. Стоянова. География на Балканските страни, 

Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2006, 359 с., 

ISBN 978-954-577-415-7  

Учебникът е предназначен за студенти от специалностите „География и 

биология”, „История и география” и „Туризъм” при Шуменския увиверситет, но може 

да се използва от студенти и преподаватели от сродни научни специалности в други 

висши училища и на всички, които се интересуват от спецификата на съвременните 

природни, демографски, политически и стопански процеси, протичащи в страните от 

Балканския полуостров. Общообразователният характер на учебника го прави 

необходим и ценен и за научните работници и специалисти работещи в областта на 

регионалната география, икономиката и туризма, както и отделни лица с интереси в 

тази научна област. Това придава на учебника подчертана приложна и научно-

познавателна стойност. 

Структурата и съдържанието на учебника са разпределени в 2 глави, като са 

включени таблици, литература и названията на балканските държави на някои 

европейски езици. 

В първа глава. Географска характеристика на Балканския полуостров е 

направена обща географска характеристика на Балканския полуостров. Отделено е 

място на географското положение, границите, големината, природните и демографски 

ресурси, както и на същността и характерните особености на стопанството на 

балканските страни през различните исторически епохи. 

Във всяка тема от втора глава. Балкански страни са разгледани отделните 

балкански държави, като се акцентира на географското положение, границите, 

големината на територията, природните условия и ресурси, населението и 

демографските процеси, държавното и административно-политическо устройство. 

Анализира се разпределението на производството в секторен и териториален аспект, 

характеризират се формираните географски региони. Обхванати са всички балкански 

страни (без България), които са разгледани по посочения алгоритъм.  

 

1.4. Стоянова, М., И. Владев. Турзмът в балканските страни, Университетско 

издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2007, 395 с., ISBN 978-954-

577-419-5   

 Учебникът е предназначен за студенти от специалност „Туризъм” при 

Шуменския увиверситет, но може да се използва от студенти и преподаватели от 

сродни научни специалности в други висши училища и от всички, които се интересуват 

от спецификата на туристическите ресурси на страните от Балканския полуостров. 

Структурата и съдържанието на учебника е разпределено в 6 учебно-методични 

глави, като към всяка една има контролни въпроси и практически задачи. Учебникът е 
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илюстриран със съответни нагледни материали, таблици, литература и названията на 

балканските държави на някои европейски езици.  

В първа глава. Обща географска характеристика на Балканския полуостров е 

отделено място на географското положение, границите, териториалния обхват, 

природните условия и ресурси и демографските особености за развитието на туризма, 

както и значението на туризма като стопански отрасъл в обслужващия сектор на 

балканските страни.  

В останалите глави (II, III, IV, V и VI) акцентът е поставен върху анализа на 

природните и антропогенни туристически ресурси на всички балкански страни (без 

България), систематизирани по туристически райони. Разгледаните десет балкански 

страни в зависимост от географското си положение са групирани в 5 региона: страни от 

северната част (Румъния), северозападната част (Словения и Хърватия), от западната 

част (Босна и Херцеговина, Черна гора и Албания), страни от централната част (Сърбия 

и Македония) и страни от южната част (Гърция и Турция). 

  

СТАТИИ В НАУЧНИ СПИСАНИЯ 

2.1. Владев, И. Родното селище – основен обект на училищното географско 

образование.//Обучението по география, С.,1998, № 4-6, с. 94 – 97, ІSSN-0204-6849 

В статията е предложен актуализиран вариант на алгоритъм за изучаване на 

селище, който може да се използва в обучението по география на България. В процеса 

на демократизиращото се общество е особено важно училището да осигури широко и 

творческо развитие на способностите на всеки ученик, за да може той да се реализира 

пълноценно в живота. Ето защо преимуществено трябва да се използват тези 

направления на науката география, които максимално се приближават към ежедневната 

практика на хората и се интегрират с други дисциплини. Възможности за това 

предоставя географията на селищата. Проучването на родното селище е важно за 

учениците и съдейства за развитие на техните практически и интелектуални 

способности и за възпитание в патриотизъм. Активната творческа дейност и добрата 

предварителна подготовка, съобразени с предложения алгоритъм дават възможност да 

се организира познавателна дейност на различни равнища – да изследват, анализират, 

сравняват, обобщават, прогнозират и изразяват собствено мнение.   

 

2.2. Владева, Р., И. Владев. За равнището на научното и методическо 

осигуряване при изучаване на социално-икономическата география на 

България.//Обучението по география, С., 1999, № 5-6, с. 37 – 41, ІSSN-0204-6849  

В статията чрез приложения метод контент-анализ се изследват социално-

икономическите понятия в определени раздели по география в Х клас, за да се установи 

дали учебниците предоставят предпоставки за тяхното задълбочено осмисляне в 

качеството им на носители на научното познание. Избраните критерии за измерване на 

равнището на научно осигуряване е структурата на учебното съдържание и участието 

на социално-икономическите понятия в него, изразено чрез брой, честота на 

използване, начин на въвеждане и място на употреба. Посочват се определени 

препоръки за засилване на вътрешнопредметните връзки между природогеографските и 

социално-икономическите понятия; за намаляване на информационната претовареност 

чрез увеличаване на честотата на прилагане на общите понятия за сметка на 

единичните; за увеличаване на практическа насоченост на географското учебно 

съдържание.  

  

2.3. Владев, И. Състояние, динамика и проблеми на трудовия пазар в община 

Шумен.//Население, 2000, № 1, с. 54-66, ІSSN 0205-0617 
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Статията има за цел да очертае общата картина на особеностите, динамиката и 

мерките за подобряване на състоянието на трудовия пазар в община Шумен. На базата 

на статистическа информация се анализира изменението на заетостта и безработицата 

за периода 1995 – 1999 г., като са използвани данни от Бюрото по труда в гр. Шумен. 

Посочват се причините за тенденцията към намаляване на заетите лица. Поради 

специфичните особености на показателите за измерване състоянието на безработицата, 

регистрираните лица са разграничени по социална осигуреност, пол, възраст, професия 

и образование. При съпоставяне на предлагането и търсенето на работна сила се 

наблюдава запазване на трайно незаетите места. В резултат от повишаване броя на 

безработните и намаляване броя на свободните работни места, натискът върху пазара 

на труда се увеличава. Чрез прилагане на активни и пасивни мерки за регулиране на 

заетостта и безработицата на регионално ниво се реализира политиката на трудовия 

пазар. Посочват се стопански и демографски процеси, влияещи върху състоянието и 

динамиката на пазара на труда в община Шумен. 

  

2.4. Vladev, I., R. Vladeva. Problems of unemployment in the rural municipalities of 

Hitrino and Venetz in the conditions of transition.//Problems of geography, С., 2001, № 1-2, 

pp. 64 – 68, ІSSN 0204-7209 

Извършена е характеристика на специфичните черти, анализ на динамиката на 

безработицата, както и мерките за нейното подобряване в селските общини Хитрино и 

Венец, включени в Шуменска област. На базата на статистическа информация за 

периода 1995 – 1999 г. е анализирана промяната на параметрите на безработицата. 

Регистрираните безработни са поделени по социално положение, пол, възраст, 

професия и степен на образование. Разгледани са икономическите и демографските 

процеси, които влияят върху параметрите на безработицата в двете общини. 

  

2.5. Владев, И. Брой и динамика на населението в селата на Шуменска 

община.//Научни трудове Педагогически колеж, Добрич, том III D, Университетско 

издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2003, с. 230 – 233, ІSSN 1312-

2347   

Статията има за цел да изследва броя и динамиката на населението в селата на 

Шуменска община за периода 1992 – 2001 г. Доказва се, че демографските процеси в 

селата на Шуменска община следват посоката на развитие, характерна за цялата страна 

– устойчиви тенденции на влошаване параметрите на демографската ситуация в тях, 

очертани от намаляване броя на населението, влошаване на възрастовата структура, 

увеличаване на общата смъртност. След 1946 г. участието на селското население в 

демографското нарастване на община Шумен почти отпада. Темпът на прираст на 

населението в селата има отрицателен знак, като особено бързия спад на населението 

през периода 1992 – 2001 г., съчетан със силно влошената демографска ситуация и 

свързаната с нея демографска криза предвещават още по-голямо намаляване на броя на 

жителите в селата. 

  

2.6. Владев, И., Р. Владева. Община Шумен – обща географска характеристика.// 

Обучението по география, С., 2003, № 2-3, с. 77 – 87, ISSN-0204-6849 

Настоящето изследване има за цел да очертае историческото развитие, 

управлението на човешките ресурси, съвременното състояние на основните показатели 

за стопанските субекти и стратегическите цели и приоритети в бъдещото развитие на 

община Шумен. 
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2.7. Мичев, Н., И. Владев, Р. Владева. Демографски потенциал на Шуменска 

област – развитие, регионални особености и проблеми.//Годишник на Шуменски 

университет, т. ХІХ В 5, Природни науки, Университетско издателство „Епископ 

Константин Преславски”, Шумен, 2003, с. 295 – 308, ІSSN 1311-834Х 

В настоящето изследване се акцентира на количествените параметри, 

достигнатото равнище и териториални особености на демографския потенциал на 

Шуменска област. Обосновават се причините и етапността във формирането на 

областта, като природногеографска и стопанскогеографска единица, установяват се, 

анализират се и прогнозират тенденциите в количествените изменения на броя, 

динамиката и териториалното разпределение на населението. На изследване и анлиз са 

подложени броя и динамиката на населението; разпределение на населението по 

градове, села, обособени по равнище на населеност територии и изодистанционни 

пояси; средна гъстота и поляризация на демографския потенциал. Използвани са 

предимно статистическия и картографски метод, теренните наблюдения и комплексния 

географски анализ. Всички процеси и явления се разглеждат в исторически и 

пространствен аспект. 

  

2.8. Vladev, I., M. Stoyanova, The demographic picture of the EU in the process of 

globalization.//Ekonomske teme: Globalna ekonomija kao determinanta unapredenja 

poslovnih performansi, Nis, Univerzitet u Nisu, Ekonomski fakultet, godina izlazenja XLIV, 

br. 1-2, 2006., str. 147-155, YU ІSSN 0353-8648 

Изследването има за цел да характеризира демографската ситуация на страните 

членки на ЕС в процеса на глобализация. Тя е от голямо значение за всеки една страна, 

чиято територия и население се справя не само с демографски, но със социално-

икономически проблеми в процеса на глобализация. Целта на стратегията е да опише 

демографската ситуация на страните членки в ЕС, като се анализират следните 

демографски показатели – брой, териториално разпределение, степен на урбанизация, 

възпроизводство на населението, миграция. Развитието на урбанизацията е в резултат 

на по-високото ниво на социално-икономическо развитие и на процеса на 

глобализация, но също така е свързано и със следните проблеми – социални, 

икономически, демографски, екологични, здравни, инфраструктурни и др. Това е така 

защото предприетите действия за решаването им са обект на определена демографска 

политика от правителствата на страните членки.  

 

2.9. Стоянова, М., И. Владев. Развитие на туризма като стопански отрасъл в 

обслужващия сектор на Балканските страни.//Problems and prospects of cooperation 

between countries of South-Eastern Europe within context of Black sea economic cooperation 

and Guam, Collection of Scientific Works, Part II, Donetsk National University, D. Tsenov 

Academy of Economics, Svishtov-Donetsk, 2006, pp. 659 – 663, ІSSN 1990-9187 

Статията има за цел да докаже значението на туризма за Балканските страни не 

само в сферата на обслужването, но и в техните пазарни икономики. Обосновава се 

съждението, че туризмът е сложна социално-икономическа система, която включва 

туристическа индустрия, туристически продукт и туристическа политика. Доказва се, 

че видовете туризъм са предизвикали формиране на национална туристическа политика 

на отделните балкански страни с цел да се запазят националните интереси за 

развитието на туризма и в бъдеще е необходимо провеждането на целенасочена 

туристическа политика от всички балкански страни с главна цел създаването на единен 

балкански туристически пазар. 
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2.10. Владев, И., М. Стоянова, Вл. Власков. Особености и тенденции в 

локализацията на туристическите обекти в индустриалния регион Бавария.//Годишник 

на Шуменски университет, т. XVIII B 4, Природни науки, Университетско издателство 

„Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2008, с. 139 – 159, ІSSN 1311-834Х  

Изследването има за цел да разкрие особеностите и тенденциите в 

локализацията на туристическите обекти разположени в типичен индустриален регион 

в Германия – Бавария. На сравнителен анализ се подлагат Бавария и останалите 

региони за планиране в Германия, чрез изследване на количествените изменения на 

броя и териториалното разпределение на населението, неговата възрастова и 

образователна структура, трудова заетост и безработица, както и БВП и БВП на човек 

от населението. Извършва се характеристика на създадената туристическа база и 

инфраструктура в най-значимите туристически обекти в Бавария, която съчетана с 

високия жизнен стандарт на населението, позволява туризмът да се превърне във важен 

доходоносен отрасъл на стопанството й. 

  

2.11. S. Dokova, E. Keremidarska, D. Ivanova, M. Stoyanova, I. Vladev, St. Vasileva. 

Bulgarian Northern Coast cultural heritage trough the development of travel routes.//Acta 

Scientifica Naturalis, Vol. 1/2015, pp. 291 – 302, ІSSN 2367-5144 

Настоящата разработка акцентира върху възможностите и перспективите за 

развитието на културния туризъм и свързаните с него маршрутни пътувания по 

северното черноморско крайбрежие. Целта е да се популяризират българските 

черноморски фарове по северното черноморско крайбрежие като се разширява ролята 

им до туристически и културни атракции. Това ще обогати функционирането на 

българските фарове като национални културни паметници, ще запази функциите им 

като част от светлинната навигационна система, както и ще приобщи подрастващите 

към българската морска идея. Предложените 2 културни маршрута обхващат 

туристически обекти разположени на територията на Варненска и Добричка област. 

Ядрото, около което са съставени културните маршрути са фаровете по 

добруджанското, северното и централно черноморско крайбрежие, представени в 

тяхната историческа и културна среда. Обиколните културно-познавателни маршрути 

включват още историко-археологически и архитектурни туристически ресурси. 

Посочва се видът на културно-познавателния маршрут, разработена програма и 

калкулация на пътуването, както и характеристика на обектите, включени в 

туристическия пакет.  

 

2.12. Владев, И., М. Стоянова. Популяризиране и съхраняване на паметниците 

на културното и природно наследство в Североизточна България под егидата на 

ЮНЕСКО.//Студентска научна сесия „Туризъм”, Университетско издателство 

„Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016, с. 105 – 127, ІSSN 1314-7722 

В статията се анализират паметниците на световното културно и природно 

наследство, включени в списъка на ЮНЕСКО в Североизточна България. Това са 

туристически обекти с най-голямо международно и национално значение, което 

обуславя необходимостта от тяхното по-стойностно представяне на международния 

туристически пазар. Доказва се безспорната туристическа значимост на този регион за 

България чрез съсредоточаването тук на 4 български обекта под егидата на ЮНЕСКО – 

Мадарски конник, Ивановски скални църкви, Свещарска тракийска гробница и 

Биосферен резерват „Сребърна”. Анализът на паметниците на световното културно и 

природно наследство доказва, че тези четири обекта отговарят на изискванията на 

ЮНЕСКО и са важна част от културно-историческото и природно наследство на тази 

територия, а в съвременните икономически условия се явяват и като фактор за нейното 
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икономическо развитие. Поради това държавата, местните власти и обществото имат 

интерес да съхраняват и развиват тези територии. В този план най-важната задача е 

безспорно опазването на паметниците за да може те ефективно да се използват за 

туристически цели.  

  

2.13. Vladev, I. Modify in the employment of the human resources in gravitation zone 

to Shumen city – main centre of gravity//Jornal Homepage: www.SocioBrains.com. ISSUE 

36, August 2017, pp. 8 – 18, ІSSN 2367-5721 

В изследването е направен опит за представяне на неблагоприятните 

демографски и социално-икономически процеси на територията на общините Шумен, 

Н. Пазар, Каспичан и В. Преслав през периода 1992 – 2011 г., които се отразяват 

негативно върху компонентите на работната сила – дисбаланс между търсене и 

предлагане на работна сила със съответно качество и количество. Предлагането 

превишава многократно нейното търсене и се наблюдава значителен спад на заетостта. 

При анализа на заетостта в 4-те общини в качеството на най-важни аналитични 

показатели се използват заети лица по икономически сектори и пол, по класове 

професии и по статус в заетостта. Изясняват се причините за териториалните различия 

в разпределението на заетите лица. Посочени са препоръки за преодоляване на 

установените проблеми, оказващи влияние върху състоянието и динамиката на пазара 

на труда.   

 

2.14. Vladev, I. Spatial aspects of the unemployment in gravitation zone to Shumen 

city – main centre of gravity//Jornal Homepage: www.SocioBrains.com. ISSUE 38, October 

2017, pp. 108 – 123, ІSSN 2367-5721 

Актуалността на засегнатата проблематика е свързана с необходимостта, че в 

обособената зона на гравитация с център гр. Шумен досега не са осъществени 

комплексни и интегрирани изследвания на пространствените аспекти на безработицата. 

В статията е направен опит за представяне на различни характерни черти на 

безработицата като сериозен социално-икономически проблем по населени места в 

изследваната територия през периода 1992 – 2011 г. При анализа на безработицата се 

използват показателите безработни лица, коефициент на безработица, регистрирани 

безработни лица. Изясняват се причините за териториалните различия в 

разпределението на безработните лица. Посочени са препоръки за преодоляване на 

установените проблеми, за да се повиши ефективността на провежданата политика на 

пазара на труда и стабилизиране на заетостта.  

  

2.15. Владев, И., Н. Илиева. Прогноза на населението в зоната на гравитация на 

град Шумен до 2050 г. (първа част).//Проблеми на географията, С., 2017, представена за 

печат (служебна бележка от 09.10.2017 г.) 

 В тази първа част от една по-обширна публикация, е приложен алгоритъм за 

определяне на териториалния обхват на зоната на гравитация на гр. Шумен, който може 

да бъде използван и адаптиран за други областни центрове с отчитане на спецификата и 

особеностите на територията им. В резултат на приложената методика, включваща 

определяне на гравитационната сила на влияние на гр. Шумен, потенциала на влияние 

на гр. Шумен към останалите градове и потенциала на влияние на съседните градове 

върху гр. Шумен е определен териториалния обхват на зоната на гравитация. Тя 

включва града-център и градовете Нови Пазар, Велики Преслав, Каспичан и Плиска, 

заедно с административната територия на която те изпълняват ролята на центрове на 

общини. В нея попадат 64 населени места, от които 5 града и 59 села. Цялата зона на 

гравитация се обособява като обширна ивица по протежение на главната транспортна 

http://www.sociobrains.com/
http://www.sociobrains.com/
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ос на региона. Мястото на гр. Шумен, като център на обособената зона на гравитация 

се определя както от броя на населението му, така и от наличието на неговия 

хинтерланд като реално условие за развитие на пространствените и функционални 

връзки с всички попадащи селища. Направена е характеристика на географското 

положение на зоната на гравитация на гр. Шумен, разбирано като пространство, върху 

което са разположени стопански свързани територии. 

 

ДОКЛАДИ ОТ НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ И СТАТИИ В СБОРНИЦИ 

3.1. Владев, И. Географска характеристика на Шумен през погледа на чешки 

изследователи и пътешественици от XIX век.//Сб. „Чехи в България и българи в Чехия 

(Етносоциални и културноантропологични модели)”, Университетско издателство 

„Епископ Константин Преславски”, Шумен, 1998, с. 301 – 308, ІSBN 954-577-048-1 

Изследването има за цел да потвърди някои от верните постановки, свързани с 

географската характеристика на гр. Шумен от чешки пътешественици и изследователи, 

посетили, живели и творили в нашата страна. Доказва се значителния принос на К. 

Иречек и братя Шкорпил за географското проучване на гр. Шумен и характеризиране 

на специфичния му облик през последната четвърт на XIX в. Докато Х. и К. Шкорпил 

обръщат по-голямо внимание на природната среда, то К. Иречек акцентира върху 

демографското, стопанското и културно-историческото състояние и развитие на града.   

    

3.2. Владев, И., Р. Владева. Опит за разкриване мястото на географията в 

Шуменския университет.//Сб. Юбилейна научна конференция 25 години Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 1999, с. 174 – 180, ISBN 954-

577-069-4 

Доказана е ролята на географията в Шуменския университет чрез разкриване на 

традициите в университетското географско образование, датиращо от 1964 година, и на 

съвременните тенденции в териториалната структура на студентите, изучаващи 

география. На базата на богат статистически материал, представен в 4 таблици, една 

стълбчеста диаграма и една картограма за петгодишен период са изведени тенденциите 

в териториалната структура на студентите по география на ниво области и общини, на 

базата на данни за месторождението и на мястото на завършено средно образование. Тя 

показва по-висока концентрация в североизточните, северните централни и  

югоизточни части на страната. Посочва се, че с право Шумен се обособява като трети 

„географски център“ в България след София и Велико Търново.   

 

3.3. Владев, И. Особености в броя, динамиката и движението на населението в 

градското ядро Нови Пазар – Каспичан.// Сб. Международна научна сесия 50 години 

БАН, Географски институт, София, 2000, с. 298 – 306, ISBN 954-9649-05-9 

Изследването има за цел да разкрие особеностите и проблемите в демографското 

развитие на градското ядро Нови пазар – Каспичан чрез изследване броя, динамиката и 

движението на населението в него. Формираното градско ядро можем да отнесем към 

зоните на локална икономическа гравитация. То се явява система от териториално 

сближени селища, между които съществуват пространствени, транспортни и 

обслужващи връзки. Оптимизирането на териториалната организация на селищата в 

градското ядро трябва да се осъществява на базата на интеграционните процеси между 

отделните населени места и ефективно функционираща инфраструктура между тях. 

 

3.4. Владев, И., Р. Владева. Особености и проблеми на трудовия пазар в 

селските общини на Шуменска област.//Сб. Трудовата заетост и социалната политика в 

условията на евроинтеграцията, Свищов, 2000, с. 354 – 357, ISBN 954-23-0031-Х 
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Изследвано е функционирането на трудовия пазр в селските общини Венец, 

Никола Козлево и Хитрино, с акцент върху негативните процеси свързани с 

нарастващата в тях безработица. На базата на статистическа информация за периода 

1995 – 1999 г. е анализирана промяната на параметрите на безработицата чрез 

изследване на количествените и качествени характеристики на показателите: брой на 

регистрираните безработни, равнище на безработица и на структурите по пол, възраст, 

професия и образование. Извършена е характеристика на динамиката, проблемите и 

мерките за подобряване състоянието на безработицата в разглежданите три общини с 

центрове села, които се отнасят към категорията на изостаналите селски региони.  

 

3.5. Владев, И., Р. Владева. Изследванията на професор Димитър Яранов в 

областта на географията на населението и селищата.//Сб. Научна конференция с 

международно участие в памет на проф. д-р Димитър Яранов, С., 2002, с.111 – 116, 

ISBN 954-9531-11-2 

В изследването е направен опит за разкриване приноса на проф. Д. Яранов при 

изучаване проблемите на населението и селищата. Използваният метод е анализ на 

съдържанието (контент анализ), за да се установи степента на научност, съвременно 

звучене и принос в географията на населението и селищата. Проучени са 11 статии и 

части от студии, в които са засегнати въпроси свързани с населението и селищата в 

България, Беломорска Тракия, Приморска Македония и Средиземноморските земи. 

Доказва се, че демографските проучвания на проф. Д. Яранов са значими, имат 

актуално звучене и днес и могат да служат като пример за патриотизъм, ерудиция и 

висок научен потенциал. 

 

3.6. Владев, И., Р. Владева. Индекс на човешко развитие на България и 

Балканските страни – отправна точка в процеса на евроинтеграция.//Сб. Регионално 

икономическо сътрудничество и интеграция на страните от Югоизточна Европа, 

Свищов, 2002, т. 2, с. 109 – 113, ISBN 954-23-0114-6 

Изследван е и анализиран показателят Индекс на човешко развитие (ИЧР), който 

позволява по-комплексно и точно да се оцени разнообразието в качеството на живот на 

хората и страните на планетата земя. На базата на сравнителен анализ на динамиката на 

ИЧР в Балканските страни и страните членки на ЕС за периода 1997 – 2001 г. се 

доказват открояващите се различия между тях, които са отражение на значително по-

ниския стандарт на живот, неблагоприятно демографско развитие, засилена емиграция, 

висока безработица, слаб интерес от страна на чуждестранни инвеститори, 

нестабилност в икономическото развитие, дефицит в търговските баланси и нарастващ 

външен дълг.    

   

3.7. Vladeva, R., I. Vladev. Challenges to Bulgaria in the integrate process with 

European union on the base of the human development index.//Strategies and challenges in 

the process of accession to the European union, Svishtov, 2003, pp. 79 – 83, ISBN 954-23-

0157-Х 

Целта на статията е да очертае основните предизвикателства пред България в 

процеса на присъединяване към ЕС и да посочи алтернативи за преодоляването им. 

Част от тях се установят и анализират на базата на комплексния показател – индекс на 

човешко развитие (ИЧР). Мотивът за неговото изследване е свързан с факта, че той 

отчита особеностите на националния човешки капитал и качеството на живота на 

хората. Чрез него се измерва степента на човешко развитие по три основни компонента: 

дълголетие, измерено със средната очаквана продължителност на предстоящия живот; 

образованост, измерена като комбинация на грамотност при възрастното население и 
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средното количество на годините за обучение; жизнен стандарт, измерен чрез БВП на 

човек от населението. Сравнителният анализ на ИЧР за страните членки на ЕС и 

България за периода 1998 – 2002 г. ясно показва, че страната ни изостава в намирането 

на свой път на устойчив икономически растеж, като продължава започнатите 

структурни, институционални и социални реформи. 

  

3.8. Мичев, Н., И. Владев. Демографски преход и демографска криза в 

България.// Сб. Природни науки, География. Юбилейна научна конференция посветена 

на 30-годишнината от основаването на Шуменския университет, Университетско 

издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2003., с. 190 – 194, ISBN  954-

577-139-9 

Целта на статията е да се проследи демографския преход и проявата на 

демографската криза в България. Обосновава се, че годините от средата на 20-те до 

края на ХХ в. заемат важно място в демографското развитие, защото през този кратък 

исторически период започва, и в основни линии завършва демографският преход в 

страната. В регионален, а през последното десетилетие и в национален план, се поставя 

началото на демографската криза, която обхваща както селското, така и градското 

население и няма изгледи да бъде преодоляна в близко бъдеще. Демографският преход 

се приема за закономерен и неизбежен процес със специфични особености на 

протичане, съобразно конкретните географски особености на страната, а демографската 

криза – като остра промяна в демографското развитие със силно изявени негативни 

количествени и качествени последици по отношение на възпроизводството, опазването 

и рационалното използване на населението и трудовите ресурси. Лансира се идеята за 

спешно организиране и провеждане на научнообоснована целенасочена демографска 

политика на широка демографска основа с отчитане интересите на държавата и 

българската нация.  

   

3.9. Владев, И., Р. Владева. По някои въпроси относно преброяването на 

населението в България през 2001 година (на примера на Шуменска област).//Сб. 

Природни науки, География. Юбилейна научна конференция посветена на 30-

годишнината от основаването на Шуменския университет, Университетско издателство 

“Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2003., с. 244 – 250, ISBN  954-577-139-9 

В статията се анализира първото за XXI в. и 16-то по ред преброяване на 

населението в България, което се извърши от 1 до 14 март 2001 г. Посочват се 

основните черти и характерни особености на съвременните преброявания, органите и 

изпълнителите, които го извършват, организацията на преброяването, основните обекти 

на преброяване – население, жилищен фонд, земеделски стопанства, съпътстващи 

репрезентативни наблюдения. Оформят се изводи и препоръки за подобряване 

организацията на преброяванията на населението, подборът на преброителите и 

съдържанието на въпросите в преброителната карта.  

  

3.10. Владева, Р., И. Владев. Състояние и проблеми на училищната мрежа и 

образователното равнище в Шуменска област.//Сб. Природни науки 2003, 

Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2003, с. 189 –

192, ISBN  954-577-161-5 

Описва се съвременното състояние на училищната мрежа и особеностите на 

образователната структура в Шуменска област за периода 1992 – 2001 г. Анализират се 

показатели като: общ брой училища, закрити училища, брой училища на населено 

място, брой учащи се спрямо общия брой на населението по общини и общо за 

областта. Разкрива се динамиката на образователната структура и се извеждат 
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проблемите и тенденциите, свързани със състоянието на училищната мрежа и 

образователното равнище в областта. Посочва се необходимостта от изработване на 

целесъобразна концепция за развитие на образователното дело и комплекс от мерки за 

ефективно използване на съществуващата учебна база, коригиране на училищната 

мрежа в структурата на началното и основно образование, усъвършенстване на 

номенклатурата от профили и специалности с оглед потребността от специалисти в 

областта за подобряване на образователното равнище.  

  

3.11. Владева, Р., И. Владев. Ценностите в обучението по география на базата на 

учебното съдържание за население и селища.//Сб. Първа Балканска конференция: 

Образованието-глобална идентичност и културно разнообразие, Ст. Загора, 2003, т. 3, с. 

109 – 115, ISBN 954-314-005-7  

Целта на статията е да се откроят част от тези ценности, които са свързани с 

учебното съдържание за население и селища и играят важна роля в процеса на 

обучението по география. Приложеният метод е анкетиране на ученици от ХІІ клас, 

които са завършили обучението си по задължителна подготовка на учебния предмет 

„География и икономика” /от VІ до Х клас/ и изучават интегралния курс „Свят и 

личност”. Анкетата включва пет въпроса свързани с диагностика на отношението към 

ценностите в условията на поликултурен и многообразен свят и приложението им в 

обучението по география, като ценностите са обединени в 4 групи съобразно 

използвания модел на Б. Хил, и са конкретизирани във връзка със спецификата на 

географските знания, умения и компетентности. Изводите въз основа на резултатите от 

анкетата сочат, че основните ценности, свързани с учебното съдържание за население и 

селища са ориентирани към областите: природа, перспективи за живот, индивидуалност 

и общество; тяхното конкретизиране и прилагане в учебния процес допринася за 

засилване на толерантността към човешките различия; за съпричастност към 

решаването на сложни демографски проблеми свързани с нарушаване на човешките 

права; за изявяване на лична отговорност към утвърждаване на общочовешките 

ценности и изграждане на обща европейска и национална идентичност. 

 

3.12. Владев, И., Типология на страните от Европейския регион на базата на 

индекса на човешко развитие.//Сб. „Природни науки – 2004”, Университетско 

издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2004, с. 316 – 321, ІSBN 954-

577-218-2  

На базата на сравнителния анализ чрез интегралния показател Индекс на 

човешко развитие (ИЧР) се извършва типологизация на страните от европейския 

регион. Очертават се 3 типа страни: с високи, средни и ниски стойности на ИЧР. 

Проследява се динамиката на ИЧР за периода 2000 – 2003 г. и се отделят страни с темп 

на сумарно нарастване (висок, среден и нисък), с темп на застой и с темп на сумарно 

намаляване на стойностите на ИЧР. Установяват се закономерности и се формулират 

изводи за основните компоненти на индекса на човешко развитие, както и стратегиите 

и предизвикателствата пред които са изправени европейските страни.  

 

3.13. Владев, И., Р. Владева. Условия за развитие на земеделието в община 

Никола Козлево в процеса на интегриране към Европейския съюз.// Сб. 

„Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския 

съюз”, т. I, Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов, 2004, с. 47 – 53, ІSBN 954-23-

0206-1 

Извършен е анализ на съвременните условия за развитие на земеделието в 

община Никола Козлево чрез изследване на нейния природноресурсен и демографски 



ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” 

КАТЕДРА „ГЕОГРАФИЯ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТУРИЗЪМ“ 

 

 

Резюмета на научните публикации предложени за рецензиране за участие в конкурс за заемане на 

академична длъжност доцент на д-р Ивайло Любомиров Владев 
 

потенциал. Изборът на тази община е свързан с факта, че тя е типична селска община, 

най-малка по население от десетте съставни общини на Шуменска област, девета по 

големина на територията и отличаваща се с ниска степен на развитие на 

икономическата база и на поддържащата я техническа инфраструктура, с най-високо 

равнище на безработица и с пъстър етнически състав. Ограничаването на демографския 

потенциал е тясно свързано с влошаването на качествения състав на населението, което 

води до опасност от пълна депопулация на значителна част от територията. Открояват 

се проблеми и се посочват пътища за тяхното решаване. 

  

3.14. I. Vladev, M. Stoyanova M. Size, Dynamics and Territorial Distribution of 

Population in Nikola Kozlevo Commune (Republic of Bulgaria).//Colocviul Naţional de  

geografia populaţiei ᶊi asezᾶrilor umane. Editura MIRTON Timiᶊoara, 2005, рp. 156 – 161, 

ІSBN: 973-661-657-6  

 Извършен е анализ на броя, динамика и териториално разпределение на 

населението в община Никола Козлево за периода 1992 – 2001 г. Разкриват се 

специфичните проблеми и тенденции в демографското развитие на населението в 

типична селска община, която е разположена в Сеероизточна България и включва 11 

населени места. Изводите са базирани на статистически данни, които са представени в 

табличен вид и фигури и показват драстичното намаляване на репродуктивността на 

населението и демогрфския потенциал. Решаването на тези проблеми в резултат на 

негативната динамика и териториалното разпределение на населението би могло да се 

реализира чрез социално-икономически процеси на стабилация. 

   

3.15. Стоянова, М., И. Владев, Усъвършенстване на продукта на културния 

туризъм при присъединяване на България към ЕС.//Сб. Юбилейна конференция с 

международно участие „Трансформиране и преструктуриране на отраслите при 

присъединяване към ЕС”, Академично издателство „Ценов”, Свищов, 2006, с. 360 – 

365, ІSBN-13:978-954-23-0316-9 

Посочени и анализирани са по-важните разработени продукти за културен 

туризъм, чрез които се оползотворява потенциала от културно-исторически дадености 

на територията на България. Това ще спомогне да се изяви спецификата на културния 

туризъм с общите корени, силните взаимни влияния и забележителни културно-

исторически ценности, като успоредно с това той може да допринесе значително за 

разтварянето, взаимното опознаване и културната интеграция между страните от 

Балканския регион, в духа на Регионалния проект „Културни коридори на Югоизточна 

Европа”. Правят се изводи и констатации от гледна точка на териториалното развитие 

на туризма и усъвършенстване на продукта на културния туризъм в процеса на 

присъединяване на България в ЕС. 

  

3.16. Владев, И. Анализ на пазарните позиции на туристическия пазар в 

дестинация Перу.//Сб. доклади от Международна научна конференция „Глобализъм, 

регионализъм и сигурност”, 19-21.09.2013, УОБ Равда, Издателски комплекс – УНСС, 

София, 2014, с. 383 – 390, ISBN 978-954-644-564-3 

Извършен е анализ на основните елементи на туристическия пазар – 

туристическо търсене и туристическо предлагане. За измерване на ефективността в 

туризма в Перу са използвани следните показатели: за обем на туристопотока и за 

развитие на международния туризъм. Туристическият пазар на страната може да се 

разглежда като рецептивен, тъй като условията и ресурсите на Перу създават 

възможности за задоволяване на туристическите потребности и реализация на 

туристическото потребление. За изследвания период 2008 – 2012 г. се наблюдава 
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постоянен ръст, както в международните туристически пристигания (темпът на прираст 

е 10%), така и в международните туристически постъпления (увеличението на 

приходите от чуждестранна валута е 9,8%). Основавайки се на критериите съвкупно 

търсене и предлагане международният туристически пазар на Перу може да се 

определи като ваканционен туристически пазар на дълготрайни пътувания. Извършено 

е сегментиране на туристическия пазар по различни критерии и показатели, очертан е 

профила на международния турист в Перу. Посочени са силните и слабите страни на 

перуанския туристически пазар.  

 

3.17. Владев, И. Състояние и перспективи на териториалната организация на 

туризма в Русия.//Сб. Юбилейна международна научна конференция „50 години 

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Секция Стопански факултет, 

Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2014, с. 313 – 320, 

ISBN 978-954-524-970-9  

Извършен е анализ на съвременното състояние на териториалната организация 

на туризма в Русия и се очертават перспективите пред нея. От теоретико-

методологична гледна точка се характеризират понятията туристическо райониране, 

туристически район, туристическо пространство, туристическа зона, туристически 

центрове, туристически маршрути. Анализирана е схемата на райониране на Русия за 

целите на туризма, включваща 5 туристически зони, 22 туристически района и 8 

подрайона, като за всеки туристически район са посочени туристическите центрове, 

туристически маршрути предоставяни на туристите и основни видове туризъм.   

   

3.18. Докова, С., Е. Керемидарска, И. Владев, М. Стоянова. Ефективно 

използване и съхраняване на културното и природно наследство в Североизточна 

България чрез разработване на туристически маршрути, обхващащи комплексно 

обектите, включени в списъка на ЮНЕСКО.//Сб. 30 години катедра „География” във 

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2014, с. 406 – 

410, ISBN 978-954-2968-96-2  

Мотивите за разработване на предложената тематика се коренят в недоброто 

познаване и подценяване на културните и природни дадености, съсредоточени на 

територията на Шуменска, Разградска, Русенска и Силистренска области, както и в 

недостатъчното разнообразие и обхватност на предлаганите на пазара туристически 

маршрути. Територията на Североизточна България е отворена към Черно море и света. 

Тя е земя осеяна с многобройни следи на отминали епохи, илюстрирана с уникални 

знаци на човешката култура. В този регион освен богатото културно наследство има и 

плодородна земя, човешки капитал, добре развита инфраструктура и туристически 

имидж. От деветте български обекта в Списъка на ЮНЕСКО , четири са разположени в 

този регион, което доказва неговата туристическа значимост. Регионът е от 

стратегическо значение за развитието на вътрешния културен туризъм, а що се отнася 

до международния туризъм, тази възможност може да се реализира чрез 

разнообразяване на съществуващия туристически пазар, насърчавайки движението на 

туристите от морето към вътрешността, и в меридионална посока: Силистра – Русе – 

Разград – Шумен, организирайки туристически екскурзии по определен маршрут за 

туристи, пребиваващи с интегрирани туристически пакети крайбрежие – вътрешност. 

Разработен е тематичен туристически маршрут обхващащ комплексно 4-те обекта на 

световното културно и природно наследство в Североизточна България, с разработена 

програма, калкулация на пътуването и характеристика на обектите, включени в 

туристическия пакет.  
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3.19. Владев, И., М. Стоянова. Ефективно използване и съхраняване на 

културното наследство в Приморска Странджа чрез разработване на туристически 

маршути.//Сб. България в европейската култура, наука, образование, религия, част 2, 

Четвърта национална конференция по история, археология и културен туризъм 

„Пътуване към България”, Университетско издателство „Епископ Константин 

Преславски”, Шумен, 2015, с. 360 – 374, ISBN 978-619-201-050-8 

Целта на настоящето изследване е да се стимулира едно ефективно съвместно 

използване на богатото културно наследство в Приморска Странджа чрез разработване 

на атрактивни туристически маршрути. Изборът на даден културен маршрут за всеки 

турист е базата, върху която се създава разнообразието на туристическата оферта, 

превръщайки го в обещание за високо качество на територията, която се посещава. 

Разработените 3 културни маршрута: „Нестинарството – магията на древността”,  

„Странджа – пазител на народността” и „Приморска Странджа – традиции и 

съвременност” са с различна степен на интерес и с различна продължителност. Във 

всеки се посочва видът на културно-познавателния маршрут, разработена е програма на 

пътуването, калкулация на пътуването и характеристика на обектите, включени в 

туристическия пакет. Предложените културни туристически маршрути са еднозначен 

показател за изобилието от антропогенни туристически ресурси и готовността на 

Приморска Странджа да посрещне туристическите потоци.  

 

3.20. Владев, И. Значение на паметниците на световното културно и природно 

наследство в България като туристически ресурси.//Сб. Четвърта международна 

конференция „Географски науки и образование”, Университетско издателство 

„Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2015, с. 253 – 260, ISBN 978-619-201-105-5 

Целта на настоящето изследване е да докаже мястото на България в Европейската 

и световна природна и културна съкровищница чрез анализ на статистически 

показатели на паметниците на световното културно и природно наследство включени в 

списъка на ЮНЕСКО и тяхното значение като туристически ресурси с изключителна 

универсална стойност. Българските обекти, обявени за световно културно и природно 

наследство са общо 9 на брой. От тях, седем са културни паметници и два природни. Те 

са с най-голяма международна известност и туристическа атрактивност и представляват 

изключителни културни и природни феномени, които разкриват нови възможности за 

развитието на туризма в нашата страна. За да се открои значението на България и 

мястото на отделните страни в Европейската природна и културна съкровищница се 

анализират показателите: относителен дял на паметниците в тях, гъстотата на 

паметниците на 1000 кв. км., броят паметници на 1 млн. д. от населението и среден 

брой паметници.  

 

3.21. Владев, И. Тенденции в динамиката на броя на населението в социално-

икономическите териториални системи Шумен, Нови пазар, Каспичан, Велики 

Преслав.//Сб. География и приятели в чест на 60 годишнината на проф. д-р Веселин 

Бояджиев и на 35 години преподавателска работа в СУ „Св. св. Климент Охридски”, 

Парадигма, София, 2016, с. 246 – 254, ISBN 978-954-326-273-1   

 Статията има за цел да очертае общата картина на пространствените особености 

в развитието на броя на населението в общините Шумен, Нови пазар, Каспичан и 

Велики Преслав за периода от последните три преброявания на населението през 1992 

г., 2001 г. и 2011 г., да характеризира динамиката на броя на населението и да определи 

възникналите геодемографски проблеми в регионален аспект. За първи път след 1992 г. 

нарастването и темповете на изменение на населението в анализираните общини 

придобиха отрицателни стойности в резултат на регресивния тип възпроизводство. 
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Този факт се засилва от комбинирания ефект на нарстващия отрицателен естествен 

прираст и поддържането на значителни емиграционни потоци. Извършен е  задълбочен 

анализ на пространствените особености по отношение на темповете на изменение на 

населението по категории населени места в общините Шумен, Н. Пазар, Каспичан и В. 

Преслав за периода 1992 – 2011 г. Правят се изводи и се очертават тенденции. 

 

 
                                   *от общия списък с публикации са извадени тези, които: 

- са посочени в автореферата по темата на докторантурата  – 3 бр.; 

                                                   - други публикации за сведение – 17 бр. 
 

26.10.2017 г.                Подпис: 

гр. Шумен       (д-р  И. Владев) 

 
 


