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РЕЗЮМЕТА 
 

на публикациите на доц. д-р Димитър Тодоров Владев 
 

за участие в конкурс за академичната длъжност „Професор” в област на висше 

образование:  4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.4. Науки за Земята (Природна география) 

 

 

МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА 

 

ОБЩА КЛИМАТОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ1 
 

 

Учебникът предлага подробна информация за факторите, формиращи климата и 

речния отток, вътрешногодишния и многогодишния режим на климатичните елементи 

и водите на сушата и тяхното географско разпределение. Разглеждат се явленията и 

процесите в Световния океан, проблемите на климатичното и хидроложко райониране. 

Представена е съвременна трактовка на понятията, свързани с климата и водите на 

Земята. Специално внимание е отделено на съвременните изменения на климата на 

нашата планета. Описани са методите и уредите за измерване на метеорологичните и 

хидроложките елементи и явления, като се дават основни знания във връзка 

набирането, обработката и интерпретацията на данни от метеорологичните и 

хидрометрични наблюдения. Учебникът съдържа основни научни знания за онези най-

съществени закономерности, процеси и явления, които се наблюдават и извършват във 

въздушната и водната среда на нашата планета, в качеството им на конкретно 

съдържание на земната атмосфера и хидросфера и като обосновка на диалектическите 

връзки и взаимозависимости, както между самите тях, така  и между тях и останалите 

геосфери - литосферата и биосферата. Наред с това e направен опит да се набележат 

някои моменти на въздействие – положително и отрицателно, на съвременното 

човешко общество с неговата практическа дейност, върху обективните процеси и 

явления в атмосферата и хидросферата. Учебникът е предназначен за студентите от 

специалностите “География и биология”, “История и география”, “Екология и опазване 
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на околната среда” и ”География и регионална политика”,   изучавани в ШУ “Епископ 

Константин Преславски”. 

1. Тишков, Х., Д. В л а д е в, 2004, Обща климатология и хидрология, Издателство “ПИК България” АД – Варна, 

Второ издание, с.332, 485 (910), ISBN 954-577-5-9 
 

КЛИМАТОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ НА БЪЛГАРИЯ2 

 

Електронният учебник по “Климатология и хидрология на България” предлага 

информация за най-важните особености на климата и водите на Република България. 

Студентите се запознават с факторите, формиращи климата и речния отток в  България, 

с вътрешногодишния и многогодишния режим на елементите на климата и водите, 

както и тяхното пространствено разпределение, определящо климатичното и 

хидроложкото райониране на България. Разглеждат се проблемите за замърсяването и 

съответно опазването на въздуха и водите. Специално внимание се обръща на съвре-

менните промени на климата в България. Учебният материал във всяка тема е 

разпределен в подтеми. В края на темите са представени ключови думи и линкове с 

полезна информация по разгледания проблем. Предложени са и контролни въпроси, 

които обхващат основните понятия, разгледани в темата. Авторите препоръчват всеки 

читател да използва контролните въпроси, за да провери усвоените знания. Към всяка 

тема са включени задачи за самостоятелна работа. Това са практически задачи за 

затвърждаване на знанията и провокиране на разсъждения по тях, но и за нови умения, 

като работа с научен текст, анализ на статистически данни и др. Решаването им ще 

подпомогне успешното полагане на семестриалният изпит по дисциплината. Учебникът 

по “Климатология и хидрология на България”е предназначен за студентите от 

специалностите “География и биология”, “История и география”, “Екология и опазване 

на околната среда” и ”География и регионална политика”. 

2. В л а д е в, Д., Н. Ченкова. 2014, Климатология и хидрология на България (електронен учебник). Център за 
дистанционно обучение на ШУ „Епископ Константин Преславски”, с. 147, ISBN 978-619-201-056-0   
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АГРОМЕТЕОРОЛОГИЯ3 

 

Електронният учебник по “Агрометеорология” представя информация за 

агрометеорологичните фактори и оценка на климата с оглед нуждите на селското 

стопанство. Посочва се значението на агроклиматичните фактори в селскостопанското 

производство, неблагоприятните за земеделието метеорологични условия и явления, 

както и изискването на основните земеделски култури към агрометеорологичните 

условия. Изясняват се принципите на агроклиматичното райониране на страната и 

същността на агроклиматичните ресурси. Учебният материал във всяка тема е 

разпределен в подтеми. В края на всяка тема са представени ключови думи и линкове с 

полезна информация по разгледания проблем. Предложени са и контролни въпроси, 

които обхващат основните понятия, разгледани в темата. Авторите препоръчват 

използването на контролните въпроси за проверка на  усвоените знания. Към всяка 

тема са включени задачи за самостоятелна работа. Това са практически задачи за 

затвърждаване на знанията и провокиране на разсъждения по тях, но и за нови умения, 

като работа с научен текст, анализ на статистически данни и др. Решаването им ще 

подпомогне успешното полагане на семестриалният изпит по дисциплината. Учебникът 

по “Агрометеорология” е предназначен за студентите от специалностите “География и 

биология” и “Растителна защита”. 

3. В л а д е в, Д., Н. Ченкова. 2014, Агрометеорология (електронен учебник). Център за дистанционно обучение на 

ШУ Епископ Константин Преславски”, с. 139, ISBN 978-954-577-909-1 

ЕЛЕКТРОНЕН АТЛАС С КАРТИ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ 

НАКЛОНИ  ВЪВ  ВОДОСБОРНИТЕ БАСЕЙНИ 

НА РЕКИТЕ ПРОВАДИЙСКА И ГОЛЯМА КАМЧИЯ4 

(M 1:25 000) 
 

Eлектронният атлас съдържа текстова информация и 98 карти на действителните 

наклони във водосборите на реките Провадийска и Голяма Камчия в мащаб 1: 25 000. 

За основа се използват стопански топографски карти в мащаб 1:25 000, като 

изготвените чрез преки измервания, оцветени по единна скала и компютърно 

обработени карти запазват същата номенклатура.  
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Представена е подробна морфохидрографска информация за двата водосбора и точно 

проследяване на външните вододелни граници на водосборите на реките Провадийска и 

Камчия (без средното и горно течение на река Луда Камчия). Детайлно са описани 

морфометричните особености на всички речни системи, формите на съставните 

водосбори, наклоните на речните легла, релефните особености на речните долини и др. 

Стойностите на действителните наклони могат да послужат за анализ на енерго-

масопреноса (потокът от вещества и енергия) в границите на проучваните водосбори, 

тъй като очертаните пространства (ареали) отразяват приблизително еднакво влияние 

на тектонските движения, геоложката структура и денудацията. Изготвените карти на 

действителните наклони могат да се използват за различни по тематика научни и 

практико-приложни изследвания. 
 

4. В л а д е в, Д., 2018, Електронен атлас с карти на действителните наклони във  водосборните басейни на реките 

Провадийска и Голяма Камчия (M 1:25 000), Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", с. 116, 

ISBN 978-619-201-227-4 

СПЕЦИФИКА НА ГЕОГРАФСКИТЕ ПРЕДАВАНИЯ  

В БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ (1959-1995 г.)5 
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Монографията „Специфика на географските предавания в Българската 

национална телевизия” е изследване от позицията на географската наука на 

представянето на разнообразни географски знания по БНТ през периода от нейното 

създаване през 1959 година до 1995 година. След като са дадени определения за 

съдържанието на понятието „география” е извършена класификация на географските 

предавания по различни показатели - според аудиторията, часовия пояс на излъчване, 

според специфичните географски знания. Според предоставяните знания географските 

предавания са поделени на политикогеографски, природногеографски, икономически 

предавания с географски знания, екологични рубрики, научно-популярни филми с 

географско съдържание и забавни развлекателни предавания с географски знания. 

Определените като географски предавания са анализирани сравнително подробно. 

Оценена е също ролята на районните телевизионни центрове (в Пловдив, Русе, Варна, 

Благоевград) при производството на оригинални български географски предавания. 

Най-детайлно е проучено съдържанието на емблеманичното за БНТ географско 

предаване „Атлас”, излъчените научнопопулярни филми на Националното географско 

дружество на САЩ и някои други популярни географски предавания. При анализа на 

географските предавания след 1990 година е отчетена тенденция за комерсиализация на 

Телевизията и настъплението на чуждите програми, които изместват родните. Посочени 

са както положителните, така и някои от отрицателните страни на настъпилите промени. 

В заключителната част е отбелязано, че за българската нация е важно да бъде запазено 

ефирното телевизионно пространство за стойностни продукти, възпитаващи към 

природосъобразни хуманни обществено полезни дела. Формулирани са поредица от 

задачи към политическата класа в сферата на законодателството, чието решение ще 

даде възможност за подготвянето и излъчването на по-качествени географски 

предавания. Дават се също конкретни препоръки за работата в БНТ, които могат да  

направят най-старата телевизия високоефективна обществена медия. 
 

5. В л а д е в, Д., 2018, Специфика на географските предавания в Българската национална телевизия (1959-1995 г.), 

Университетско издателство "Еп. Константин Преславски" с.  211, ISBN 978-619-201-218-2 

ТЕСТОВЕ ПО ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ  ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТИ6 

 

 

 

Учебното помагало съдържа общо 15 текстови варианта, които са подготвени 

съобразно учебния материал по география на България,  изучаван в средното общо-

образователно училище. Застъпен е целият спектър от географски знания за страната – 
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географско положение, граници и големина, релеф, полезни изкопаеми, почви, климат, 

води, растителност, животински свят, природни области, защитени природни 

територии и обекти, население, селища, селско стопанство (растениевъдство и 

животновъдство), горско и ловно стопанство, енергетика, промишленост, транспорт, 

съобщения, туризъм, както и социално-икономически региони на планиране в 

България. След всеки тест са посочени верните отговори, като е включена и таблица за 

окончателна оценка на знанията. 
6. В л а д е в, Д. 2007. Тестове по география на България  за кандидатстуденти, Издателст во “Фабер” В. Търново, 

с.100, ISBN-10: 954-775-678-8; ISBN-13: 978-954-775-678-6 
 

ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ  

ТРЕНИРОВЪЧНИ ТЕСТОВИ ВАРИАНТИ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ7 

 

 
 

Учебното помагало е предназначено за кандидат-студенти, които искат да се 

явят на тестови изпит по география на България. Учебното помагало съдържа 12 

тренировъчни тестови варианта, структурирани в два компонента: 1.) тестови задачи и 

2.) задачи за проверка на практически знания и умения. Помагалото включва също и 

ключ на верните отговори. То може да се използва и от ученици, на които предстои 

явяване на матура по география и икономика. 

7. Дерменджиева, Ст., М. Пенерлиев, Р. Владева, С. Станкова, Д. В л а д е в,  Н. Ченкова 2012,   География на 

България, Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти, Издателство  “Ивис” В. Търново, с. 132, ISBN 978-

954-2968-15-3 

ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ 

ТРЕНИРОВЪЧНИ ТЕСТОВИ ВАРИАНТИ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ8 
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Учебното помагало е предназначено предимно за подготовка на кандидат- 

студенти за тестови изпит по География на България в Шуменския университет, но е 

подходящ и за кандидатстващите в други висши учебни заведения, използващи подобна 

форма на изпит. То съдържа 12 тренировъчни тестови варианта, покриващи изцяло 

учебния материал необходим за кандидатстване. Всеки тест съдържа 20 въпроса, 

структурирани в два компонента: 1) тестови задачи и 2) задачи за проверка на 

практически занятия и умения. В края на сборника има ключ на верните отговори.                                                                                                                         

Помагалото може да послужи за проверка и оценка на знанията в средното училище и 

при подготовка на ученици, на които предстои явяване на матура по география и 

икономика.  
 

8. Дерменджиева, С., М. Пенерлиев, Р. Владева, С. Станкова, Д. В л а д е в, Н. Ченкова, 2013. География на България 

- тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти. Издателство "Ивис", В. Търново, 136, ISBN 978-954-2968-57-3 

 

 

ТЕСТОВИ ВАРИАНТИ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ПО ГЕОГРАФИЯ9 
 
 

 
 

Учебното помагало Тестови варианти за кандидат-студенти по география 

включва разработени тестови варианти разделени в две групи: тестови задачи с отворен 

и закрит отговор и няколко задачи с практическа насоченост. Обхваща учебния 

материал по география на България. Посочени са тематичните единици, които 

включват тестовите задачи. Подходящ е за подготовка на кандидат- студентски изпит в 

Шуменския университет, но и във всички сродни ВУЗ с приемен изпит по География на 

България.    
   

9. Дерменджиева, С., М. Пенерлиев, С. Станкова, Д. В л а д е в, Р. Владева, Н. Ченкова, Л. Шефкъ, Ив. Георгиева. 

2014, Тестови варианти за кандидат-студенти по география, Инкома Шумен, 87 с., ISBN 978-954-452-028-1 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ СЦЕНАРИИ, 

ПРИЛАГАЩИ НОВИ ТЕХНОЛОГИИ10 

  

Ръководството е изготвено по европейски проект GEOTHNK. В него се предлага 

методология, която помага на обучаемите (ученици, студенти и обучаеми възрастни) да 

прилагат пространствено географско мислене и целенасочено да използват 

пространствени концепции по всички предмети от учебната програма и на всички 

етапи от обучението. Този подход ще им помогне да разберат интердисциплинарния 

характер на знанията за света и причинно-следствените връзки на основните 
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пространствени концепти. Предлаганата методология на работа чрез образователни 

сценарии изисква осмисляне и развиване на умения за разрешаване на проблеми в 

целеви групи. Ръководството разяснява на потребителите как да създават, обменят и 

използват многократно обучителни материали под формата на образователни сценарии. 

 
   

 
 

10.  Неделчева, С., Павлова, Н., Борисов, Б., Марчев, Д., В л а д е в, Д., Радева, В., Харизанов, К., Ръководство за 

изготвяне на образователни сценарии, прилагащи нови технологии, 2015, УИ "Епископ Константин Преславски", 

ISBN 978-619-201-069-0 http://shu.bg/sites/default/files/proekti1/GEOTHNK%20manual%20%20in%20Bulgarian.pdf 

 

 

ИСТОРИЯ НА КАТЕДРИТЕ В ШУ “ЕП. КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”11 

 

 

Монографията е посветена на 40-годишнината на Университета, която се чества 

през 2011 година. Издадена е с любезното съдействие на Общински фонд „Култура” – 

гр. Шумен. Съдържа информация за всички катедри от факултетите на ШУ „Еп. 

Константин Преславски”. 

 
 

 

11. История на катедрите в ШУ “Еп. Константин Преславски” (1971-2011), Вачкова, К (съставител), 2011. 

Университетско Издателство “Еп. Константин Преславски”, 343 с.; Д. В л а д е в - История на катедра “География”, 

с. 123-143,  ISBN 978-954-577-578-9 

 

 

 

 

http://shu.bg/sites/default/files/proekti1/GEOTHNK%20manual%20%20in%20Bulgarian.pdf
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СТУДИИ И СТАТИИ 
 

 

I. ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ТЕМИ ОТ ОБЛАСТТА 

     НА ГЕОМОРФОЛОГИЯТА И ПАЛЕОГЕОГРАФИЯТА 
 

 

СВЛАЧИЩНИ ПРОЦЕСИ В РАЙОНА НА ШУМЕНСКОТО ПЛАТО12 

В статията се представят резултатите от задълбочено проучване на причините и 

съвременната изява на свлачища в района на Шуменското плато. Специално внимание 

се отделя на ключовите фактори за активиране на свлачищни процеси - тектоника, 

литология, стратиграфски характеристики и физико-механични свойства на скалните 

комплекси, състояние на почвата, подпочвените води, климата, растителността и 

антропогенните въздействия. Предложена е подробна морфологична характеристика на 

свлачищата в района на пътните участъци Кочово-Лозево и Шумен-Дивдядово. В 

заключителната част се предлагат възможни мерки за предотвратяване и контрол на 

свлачищата. 
 

 

12. V l a d e v, D., 2014. Landslide processes in the Shumen plateau region, International Journal of Scientific Research 

IJSR, Print ISSN № 2277-8179, Volume: III, Issue: X, October-2014, Sn:195, p. 85-89,  8-A, Banas, Opp. SLU Girls Colege, 

Near Congress Bhavan, Paldi,  Ahmedabad-Gujarat. (IF = 1,8651) 
http://theglobaljournals.com/ijsr/file.php?val=October_2014_1412746912__195.pdf 
 

ГЕОМОРФОЛОЖКО РАЗВИТИЕ НА ДРАГОЕВСКА ПЛАНИНА13 

В геоморфоложкото изследване са дефинирани границите на Драгоевска планина и 

сравнително подробно са проучени морфоложките особености, геолого-тектонските и 

геофизични характеристики на планината. Морфогенезиса на Драгоевска планина е 

изяснен посредством анализ на хоризонталното и вертикалното разчленение на релефа, 

морфометрията и местоположението на денудационните повърхнини и речните тераси. 

В заключителната част, след систематизиране на научната информация, са определени 

и етапите на геоморфоложката еволюция на Драгоевска планина. 

13. V l a d e v D. 2015. Geomorphological development of Dragoevo Mountainq, Indian Jornal of Applied Research (IJAR), 

Volume: V, Issue: IX, September 2015,PRINT ISSN-2249-555X, Sn:,86, p. 24-28,  Journal DOI : 10.15373/2249555X  (IF 

= 3,6241) http://www.worldwidejournals.com/ijar/issues.php?m=September&y=2015&id=52 

 

СТРУКТУРНО-ГЕОМОРФОЛОЖКО ИЗСЛЕДВАНЕ  

НА ДОБРУДЖАНСКОТО ПЛАТО14 
 

Структурно-геоморфоложко проучване на Добруджанското плато включва  

анализ на различни характеристики на морфоструктурата: морфографски, морфо-

метрични, хидрографски, геоложки, тектонски, геодинамични и др. Проучена, 

анализирана и картографирана е значителна по количество научна информация, 

отнасяща се предимно до проявата на ендогенни земни сили. Специално внимание се 

обръща на конфигурацията на речните долини в района на платото и на заобикалящите 

платото форми на релефа. По време на теренните проучвания подробно са описани и 

картирани заравнените повърхнини, речните надзаливни и заливни тераси. Събраните и 

систематизирани научни данни позволяват да се изясни генезиса и основните етапи в 

структурно-геоморфоложкото развитие на Добруджанското плато. 
 

14. V l a d e v, D. Structural-geomorphological study of the Dobrudzha plateau, Journal SocioВrains, (online magazine) 

ISSN 2367-5721, IF 4,922 for 2016) , Fevruary, 2018. 82-89, 

 http://sociobrains.com/bg/top/issues/Issue+42%2C+February+2018/  

http://theglobaljournals.com/ijsr/file.php?val=October_2014_1412746912__195.pdf
javascript:void(0);
http://www.worldwidejournals.com/ijar/issues.php?m=September&y=2015&id=52
http://sociobrains.com/bg/top/issues/Issue+42%2C+February+2018/
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ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРОЯВАТА НА ЕРОЗИОННО-АКУМУЛАТИВНИТЕ 

ПРОЦЕСИ ПО ЮЖНИЯ СКЛОН НА ШУМЕНСКОТО ПЛАТО15 

 

Разгледани са пространствените особености и специфичните хидроклиматични 

условия на южния склон на Шуменското плато, които са важна предпоставка за 

доминираща изява и пространствена диференциация на ерозионните и акумулативните  

процеси. Специално внимание е отделено на трайните и постоянни промени на релефа, 

дължащи се на ерозията. Направена е оценка на влиянието на всички природно-

географски и антропогенни фактори. Като основни предпоставки за проявата на 

ерозионно-акумулативните процеси по южния склон на Шуменското плато са 

определени: специфичните хидроклиматични условия (по-мек умереноконтинентален 

климат със сезонно преовлажнение); наличието на платовиден релеф с големи наклони 

на склона; преобладаващи карбонатни скали, с характерен брониращ ефект на 

субхоризонталните скални пластове; доминиране на карстовата морфоскулптура; 

наличие на сиви горски почви и рендзини с повърхностно преовлажнение; 

разнообразна предимно вторична растителност с мозаечен  характер (от дървестните 

видове преобладават габър, горун и бук); засилен антропогенен натиск, свързана с 

продължително поетапно стопанско усвояване на площите, строителство и кариерен 

каменодобив. Основната зона на акумулация се намира в долната пречупка на склона, а 

като райони със засилена ерозия се очертават отделни обезлесени склонове с големи 

наклони над селата Троица, Осмар и Кочово. 
 

 

15. V l a d e v, D., R. Lazarova, Prerequisites for the appearance of erosion-acuulative processes in the South side the 

Shumen's plato, Journal SocioBrains, ISSN 2367-5721, Journal homepage: www.sociobrains.com, International scientific 

refereed online journal with impact factor, Issue 41, January 2018, 213-219, IF = 4,922 for 2016 

http://sociobrains.com/bg/top/Issue+41%2C+January+2018/  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГИС ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕЛЕФА 

       НА ГЕРЛОВСКОТО СУБСТРУКТУРНО ПОНИЖЕНИЕ16 
 

 При изследването на релефа на Герловскто субструктурно понижение са 

използвани някои от възможностите на съвременната GIS технология за изготвяне на 

набор от карти, с които се създава обобщен абстрактен модел на формите на релефа 

(или на части от тях - склонове, речни долини и др.). Този подход дава възможност за 

интеграция, анализ и синтез на научните знания от различни области на науките за 

Земята. Определени са границите на понижението, след което са изготвени карти на: 

земното покритие, действителните наклони, скалните комплекси и експозицията на 

склоновете. На тази основа е извършен подробен геоморфоложки анализ и е определена 

степента на влияние на различните фактори върху формирането на съвременния релеф. 

Картните приложения са основа за актуално прогнозиране на ерозионните, карстовите, 

свлачищните и срутищните процеси в обхвата на Герловското понижение. 

16. Lazarova, R., D. V l a d e v, Application of GIS in studying the relief of the Gerlovsko substructural decline, Journal 

SocioBrains, ISSN 2367-5721, Journal homepage: www.sociobrains.com, International scientific refereed online journal with 

impact factor, Issue 41, January 2018, 287-294,  IF = 4,922 for 2016  

 

   СВЛАЧИЩНИ ПРОЦЕСИ В ИЗТОЧНАТА ЧАСТ  

НА ФРАНГЕНСКОТО ПЛАТО17 
 

Представени са резултатите от едно задълбочено изследване на причините за 

свлачищната дейност и съвременната изява на свлачищата в източната част на  

Франгенското плато. Специално внимание е отделено на основните фактори, водещи до 

http://www.sociobrains.com/
http://sociobrains.com/bg/top/Issue+41%2C+January+2018/
http://www.sociobrains.com/
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свлачищни процеси: литоло-стратиграфските особености, физико-механичните 

свойства на скалните комплекси и почвите, наличните подземни води, тектониката, 

климата, растителността и антропогенните влияния върху формите на релефа. 

Определени са точните географски координати на 68 свлачища с техните конкретни  

морфометрични характеристики. Извършен е анализ на специфичните геоморфоложки, 

климатични (режим на валежите), геоложки, почвени, абразионни и други 

характеристики за всяко едно от свлачищата. В заключителната част са предложени 

възможни дейности за контрол и стабилизиране на свлачищата в източната част на 

Франгенското плато. 
 

17. V l a d e v, D., R. Lazarova, Landslide processes in the Eastern part of the Frangensko  plateau, Journal SocioВrains, 

(online magazine) ISSN 2367-5721 (www.sociobrains.com,  IF = 4,922 for 2016), 69-81,  

http://sociobrains.com/bg/top/issues/Issue+42%2C+February+2018/   

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕГАЛИТНИЯ КОМПЛЕКС БЕГЛИКТАШ 18 

 

В статията са представени резултатите от интердисциплинарното изследване на 

мегалитния комплекс Бегликташ, проведено от група изследователи от Шуменския 

университет. Извършено е геоложко и гефизично проучване, както и точно геодезично 

картиране на отделните съставни мегалити от скалния комплекс. Предложени са 

подробни описания на обектите. Основното заключение е, че Бегликташ е естествен 

геоложки феномен, който се отличава с уникална конструкция, която може да е била 

изкуствено консолидирана и използвана както за извършване на ритуали, така и за 

календарни цели. 
 

18. D. Kyurkchieva, E. Stoykov, S. Ivanov, B. Borisov, H. Hristov, P. Kyurkchiev, D. V l a d e v, I. Ivanova. A Study of 

Begliktash Megalithyc Complex, Science & Society, Chemistry: Bulgaria Journal of Science Education, Volume 26, Number  

2,  2017, Природните науки в образованието, 287-314.  SJR = 0,190 

 

ВЛИЯНИЕ НА РЕЛЕФА ВЪРХУ КЛИМАТА  

НА БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ19 

 

В статията са представени резултатите от проучването на влиянието на релефа 

върху климатичните особености на Българскотото Черноморско крайбрежие. Чрез 

анализа на основните климатични елементи за станциите на изследваната територия се 

установяват взаимоотношенията и взаимозависимостите между релефа и климата, 

както специфичните ефекти на формите на релефа върху топоклимата за различните 

части на Черноморското крайбрежие. 
 

19. Chenkova, N., D. V l a d e v, 2014. How topography affects the climate along the Bulgarian Black Sea coast. In: 

Acta Scientifica Naturalis, University of Shumen, volume 1/2014, рр. 202 -217, SJIF = 2.723 

 

СЪВРЕМЕННА ДИНАМИКА НА ЕРОЗИОННО-АКУМУЛАТИВНИТЕ 

ПРОЦЕСИ В ЮГОЗАПАДНАТА ЧАСТ ОТ ВОДОСБОРНИЯ  

БАСЕЙН НА ЯЗОВИР “ТИЧА20 

 

 Обект на изследване е югозападната част водосборния басейн на язовир “Тича”. 

Изяснена е ролята на ерозията като ускорен деструктивен процес, проявяващ се чрез 

линейно удълбаване и интензивно плоскостно измиване на елувиално-делувиалната 

склонова покривка в приточните речни долини. На базата на внимателен анализ на 

хидроклиматичните, почвеногеоложките условия, наклона на склоновете, затревеността 

и залесеността, както и антропогенните изменения на релефа е определена степента на 

http://www.sociobrains.com/
http://sociobrains.com/bg/top/issues/Issue+42%2C+February+2018/
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проява на ерозия. Като главна зона на акумулация е определена чашата на яз. “Тича”, 

някои широки алувиални дъна в разширенията на речните долини и покритите с плътна 

горска растителност склонове с малък наклон. Проучването на природногеографската 

структура и анализът на изготвените картите на действителните наклони в приточните 

долини дава основание да се направи комплексна оценка на динамиката на ерозионно-

акумулативните процеси, като са определени региони със засилена изява на деструкция 

и акумулация, както и места с конкретна опасност от срутища и  свлачища. Обобщаващ 

резултат на изследването е картосхема на ерозионно-акумулативните процеси в 

югозападната част от водосборния басейн на яз. “Тича”.  
 
 

20. В л а д е в, Д., 2003. Съвременна динамика на ерозионно-акумулативните процеси в югозападната част от 

водосборния басейн на яз. “Тича”, БАН, В: Списание “Проблеми на географията”, 1-2, с. 79-85 

 

ЕРОЗИОННО-АКУМУЛАТИВНИ ПРОЦЕСИ И ФОРМИ НА РЕЛЕФА В 

ЮГОИЗТОЧНАТА И ИЗТОЧНА ЧАСТ ОТ ВОДОСБОРА НА ЯЗОВИР “ТИЧА”21 

 

Ерозията в югоизточната и източна част на водосборът на яз. “Тича” се изследва 

като разрушителен процес, проявяващ се линейно в дълбочина и чрез плоскостно 

измиване на склоновете. Посредством гравитацията загубилите целостта си материали  

се пренасят и акумулират в най-ниските части на терена. В резултат на проучването на  

хидроклиматичните условия, скалите, почвите, наклона на склоновете, затревеността, 

залесеността и антропогенните влияния е определена степента на проява на ерозия и 

акумулация. Като застрашени зони със засилена ерозия са определени някои склонове с 

големи наклони и обезлесеност в долините на река Хасарлък (при с. Тушовица), река 

Елешница (около с. Бяла река, източно от Върбишки проход), река Янъдере; река  

Кубарка (на изток и югоизток от с. Нова Бяла река) и др., а като зони на акумулация се 

очертават чашата на яз. „Тича” и отделни широки заравнени участъци в речните 

долини. 
 

21. В л а д е в, Д., 2007, Ерозионно-акумулативни процеси и форми на релефа в югоизточната и източна част от 

водосбора на язовир “Тича” Год. на ШУ “Еп. К. Преславски”, т.XVII В4, Природни науки – Туризъм и регионално 

развитие и науки за Земята,  с. 79-102 

 

СЪВРЕМЕННИ ЕРОЗИОННО-АКУМУЛАТИВНИ ПРОЦЕСИ В ЗАПАДНАТА 

ЧАСТ ОТ ВОДОСБОРА НА ЯЗОВИР “ТИЧА”22 

 

Изследването на западната част от водосбора на яз. “Тича” е извършено на 

топологично ниво по съставни водосбори, като са очертани три ивици – привододелна, 

елувиално-денудационна и елувиално-акумулационна. Във всяка ивица са проучени  

собствено-гравитационните, аквално-гравитационните и гравитационно-аквалните 

процеси, както и свързаните с посочените процеси форми на релефа. Динамиката на 

ерозията и акумулацията е установена чрез анализ на взаимодействието на 

повърхностно течащите води с почвите и разкриващите се скали, като са взети под 

внимание формата на водосборите, посоката на развитие на долините, наклоните, 

залесеността и затревеността на склоновете, селскостопанската обработка на площите, 

както и редица други антропогенни въздействия върху релефа. Като застрашени зони 

със засилена ерозия са посочени териториите северно и източно от с. Чернокапци, м. 

Мектептърла (северно от село Величка), районите източно и североизточно от с. 
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Красноселци, района между с. Звездица и яз. „Ябланово”, долинния склон между селата 

Тупузово и Соколарци, долинните склонове на р. Каядере и м. Ортаборун (западно от с. 

Ябланово). Главна зона на акумулация е  чашата на яз. „Тича”. 
 
 

22. В л а д е в, Д. 2008, Съвременни ерозионно-акумулативни процеси в западната част от водосбора на язовир 

“Тича”; Год. на ШУ “Еп. К. Преславски”, т.XVIII В 3, Природни науки – Науки за Земята, с. 111-128 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА КАРТИТЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ НАКЛОНИ В 

РЕГИОНАЛНИТЕ ГЕОГРАФСКИ ПРОУЧВАНИЯ23 

 

В статията се описва методологията на изготвяне на картите на действителните 

наклони – чрез математически изчисления, последвани от картометрични измервания и 

чрез специализиран ГИС софтуер. За изходна основа при изработването на тези карти 

служат едромащабни топографски карти (най-често в М 1:25 000). Посочени са някои 

възможни грешки при изготвянето на картите на действителните наклони по 

различните способи, като е подчертано, че точността намалява при ползването на 

топографски карти с по-дребен мащаб. Практическото значение на  картите на 

действителните наклони се изразява на първо място в изключително високата им 

информативност за пространствените  геоморфоложки  системи. Обяснено е, че 

наклона на склона отразява генезисът, динамиката и възрастта на формите на релефа. 

Дадени са примери за използване на картите на действителните наклони в научните 

изследвания - при проучване на съвременните ерозионно-акумулативни процеси, при 

приложение на морфоструктурния анализ, при различни морфоскулптурни, 

ландшафтни изследвания  и др. В заключителната част е посочено, че практико-

приложна стойност на картите на действителните наклони се повишава значително при 

съвместното им използване и анализиране с едромащабни карти (за предпочитане с 

идентичен мащаб), отразяващи различни компоненти на природната среда.  

23. В л а д е в, Д., 2017, Приложение на картите на действителните наклони в регионалните географски проучвания, 

Матерiали всеукраïнськоï науково-практичноï конференцiï iз мiжнародною участю Пiвнiчне Приазов´я: проблеми 

регiонального розвитку у мiжнародному контекстi, 14-15 вересня 2017, 95-99, Мелiтопольский державний 

педагогiчний унiверситет імені „Богдана Хмельницького", Украiна, 2017 г.  

 

ЕРОЗИОННО-АКУМУЛАТИВНИ ПРОЦЕСИ И ФОРМИ НА РЕЛЕФА В 

СЕВЕРОЗАПАДНАТА ЧАСТ ОТ ВОДОСБОРА НА ЯЗОВИР “ТИЧА”24 

 

Представеното изследване се основава на необходимостта от максимално точна  

оценка на последиците от ерозията и определяне стойността на акумулацията 

(количествата твърд отток) в проучвания район (водосборите на реките Палиска, 

Ивановска, Гюнедере и Вардунско дере с обща площ 183,1299 км2), като се отделя 

особено внимание на часта, достигаща до чашата на язовир “Тича”. Динамиката на 

ерозията и акумулацията в тази северозападната част от водосбора на яз. “Тича” е 

установена чрез анализ на взаимодействието на повърхностно течащите води с  

разкриващите се на повърхността скали и почвена покривка, като се отчитат и редица 

други фактори - залесеността и затревеността на склоновете, селскостопанската 

обработка на площите, формата на речните долини и водосборите, наклоните на 

склоновете и антропогенните въздействия върху формите на релефа. Като райони с 

ускорена ерозия са определени южните склонове на Преславска планина - северно от 

селата Черковна, Копрец и Търновца, териториите северно и северозападно от село 

Преселец, склоновете южно от пътя между Долно и Горно Новково. Главни зони на 
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акумулация са чашата на яз. “Тича” и вътрешните за съставните водосбори язовири – 

“Вардун”, “Дъбрава”, “Иваново”, “Методиево”, “Кабакчията”, “Преселец”, “Московец”, 

“Копрец”. Зони на акумулация са също някои широки алувиални дъна и заливни тераси.  
 

24. В л а д е в, Д. 2012, Ерозионно-акумулативни процеси и форми на релефа в северозападната част от водосбора на 

язовир “Тича”, Международна конференция “Географски науки и образование” 19-20 окт. 2012,  с. 115-125.  

 

ГЕОМОРФОЛОГИЯ НА ДОБРИНСКОТО ПЛАТО25 

 

В представеното геоморфоложкото проучване са изследвани и анализирани  

морфоложките и морфоструктурните особености на Добринското плато. Специално 

внимание е отделено на конфигурацията на речно-долинната мрежа, развитието на 

речните тераси и заравнените повърхнини. Анализът на тези елементи позволи да се 

направят изводи за изявата на ендогенните и екзогенните процеси в района на платото, 

както и да се определят основните етапи в развитието на Добринското плато: неогенски 

(на сарматска ерозия и абразия), плиоплейстоценски (младоплиоценски), кватернерен и 

съвременен. 

25. В л а д е в, Д. 2012, Геоморфология на Добринското плато, В: Сборник с научни трудове Национална 

конференция с международно участие “40 години Шуменски университет 1971-2011 г” с.130-139 

 

ГЕОМОРФОЛОГИЯ НА ФИСЕКА26 

 

Геоморфоложкото изследване на куполната височина Фисека включва подробна 

морфолологична характеристика (морфографска, хидрографска, действителни наклони, 

хоризонтално, вертикално разчленение и др.), анализ на геолого-тектонските данни 

(тектоника, литостратиграфия, съвременни вертикални движения), геофизичните 

особености (геофизични полета и преходи, гравитационни аномалии) и някои 

отличителни геоморфоложки характеристики (липса на заравнени повърхнини и 

тераси, вътрешно структурно-ерозионно възвишение, всечени долове и суходолия). Въз 

основа на изготвените карти, профили и анализ на научни данни и информация от 

теренното проучване е изяснен генезиса и са определени основните етапи в 

геоморфоложкото развитие на височината Фисека. 
   

26. Лазарова, Р.,  Д. В л а д е в.  2012, Геоморфология на Фисека, В: Сборник с научни трудове Национална 

конференция с международно участие “40 години Шуменски университет 1971-2011 г” с.176-184 

 

ГЕОМОРФОЛОГИЯ НА ШУМЕНСКОТО ПЛАТО 27 

 

В статията се разглеждат основните морфохидрографски, геоложки и 

геоморфоложки особености на формите на релефа в района на Шуменското плато. 

Информацията от теренните проучвания, научните публикации и изготвените карти на 

хоризонталното и вертикално разчленение на релефа, са основа за изготвянето на 

сравнително подробна геоморфоложка карта на района на Шуменското плато. В 

заключителната част, обобщавайки наличната информация, е определена еволюцията 

на изследваното Шуменско плато, като са отделени следните основни етапи на 

геоморфоложко развитие: донеогенски, неогенски, плиоплейстоценски, кватернерен и 

съвременен.  

27. V l a d e v, D.,  R. Lazarova, 2012,  Geomorphology of the Shumen plateau, Collection  from the International  scientific-

practical conference  „Protected  karst territories monitoring and  management”, 2012, Bulgarian аcademy of  sciences, 

National  institute of Geophysics, Geodesy and Geografy   ISBN 978-954-9531-17-6 ,  p. 35-42 
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MИНЕРАЛИТЕ И КРИСТАЛИТЕ  – НЕУВЯХВАЩИ ЦВЕТЯ НА ПРИРОДАТА28 

 

       Статията е посветена на българина Илия Иванов Делев - един от най-известните в 

света колекционери на минерали и кристали, починал на 91-годишна възраст във 

Франция (роден през 1921 г. в с. Ивански, Шуменска област, живял и работил в 

Бразилия). В статията минералите и кристалите се разглеждат като продукт на 

естествен природен енергомасопренос, т.е. представляват материализирана 

(изкристализирала) енергия. Предложени са определения на понятията “минерал” и 

“кристал” в широк и в тесен смисъл на думата. Специално внимание е отделено на 

някои основни физични, химични, структурни и други характеристики на минералите и 

кристалите. Посочени са най-големите находища и най-популярните класификации на 

минералите и кристалите в света, и в България.     

28. V l a d e v, D. 2012. Minerals and Crystals – the Unfading Flowers of Nature, Annual of Konstantin Preslavsky 

University of Shumen, Vol.XXI B4, Faculty of natural scinces, Earth sciences, p. 34-43 

 

СТРУКТУРНО-ГЕОМОРФОЛОЖКО ИЗСЛЕДВАНЕ  

НА ТРАПИШКОТО ПОНИЖЕНИЕ29 

 

В статията се представят различни структурно-геоморфоложки особености на 

Tрапишкото понижение. Определени са границите и основните параметри на видимата 

част от морфоструктурата: площ на хипсометричните пояси, наклон на склоновите 

повърхнини, конфигурация на хидрографската мрежа, както и стойностите на 

хоризонталното и вертикалното разчленение на релефа. Извършен е анализ на геолого-

тектонските (скални комплекси, тектонски нарушения и др.) и геофизичните 

(геофизични полета, преходи, гравитационни аномалии и др.) данни за района, а по 

време на теренните изследвания са картирани различни елементи на формите на 

релефа: ерозионни склонове, заравнени повърхнини и речни тераси. В заключителната 

част на проучването е направен обобщителен структурно-геоморфоложки анализ, като  

Трапишкото понижение се определя като негативна, асиметрична, слабоизразена на 

повърхността, с малка видими размери, морфоструктура.  

29. В л а д е в, Д., 2004, Структурно-геоморфоложко изследване на Трапишкото понижение, В: Сборник с научни 

трудове Природни науки – 2004, с. 283-288. 
  

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГИС ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ РЕЛЕФА  

НА ШУМЕНСКОТО ПЛАТО 30 

 

Статията представя част от възможностите на съвременната ГИС технология за 

изготвяне на набор от карти, с които може да създаде абстрактен модел на формите на 

релефа с техните основни характеристики. Отчетено е, че за подготовката на различни 

модели са необходими интердисциплинарни знания от областта на информатиката и 

географията и съответния хардуер и софтуер (компютърни програми за ГИС). На тази 

основа, спазвайки определен алгоритъм е изготвен набор от карти, финалната част на 

които е дигитален 2,5-D модел на релефа на Шуменското плато. 
 

30. Lazarova R, D. V l a d e v, 2015, Title of the paper: "Application of GIS in studying the relief of the Shumen׳s 

plateau",”;Четвърта международна научна конференция "Балканите - език, история, култура" 18-20 октомври 2013, с. 

465-474 ,  Издателство „Ивис”, ISSN 1314-4065 
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ПАМУКЧИЙСКО СТРУКТУРНО-ДЕНУДАЦИОННО ПОНИЖЕНИЕ31 

 

Обект на изследването е малкото по размери, вътрешно за платото Стана, 

Памукчийско структурно-денудационно понижение. Целта на изследването е свързана 

с изясняването на морфогенезата на Памукчийското понижение. Подробно са проучени 

морфоложките, геоложките, тектонските и геофизичните особености на понижението. 

Специално внимание е отделено на реперните денудационни повърхнини, а поради 

значителната денудация не се разкриват надзаливни речни тераси. В заключителната 

част на изследването на базата на събрания и анализиран фактически материал от 

различни трудове, теренните проучвания и изготвените карти са определени етапите на 

геоморфоложка еволюция на понижението. 
  

31. В л а д е в, Д. 2013, Памукчийско структурно-денудационно понижение, Втора международна научна 

конференция “Географски науки и образование” 1-2 ноември, 2013 г. Университетско издателство “Еп. К. 

Преславски”, с. 78-82 

 

  СТРУКТУРНО-ГЕОМОРФОЛОЖКО ПРОУЧВАНЕ НА МАДАРСКОТО ПЛАТО32 
 

При проучването на морфоструктурното развитие на платото Мадара са 

анализирани различни характеристики на формите на релефа - морфографски, морфо-

метрични, литолого-стратиграфски, тектонски и др. Изследвана, анализирана и 

картографирана е значителна по количество научна информация, отнасяща се 

предимно до проявата на ендогенни земни сили. Специално внимание е отделено на  

конфигурацията на платото, речните долини и заобикалящите платото форми на 

релефа. По време на теренните проучвания подробно са описани и картирани 

заравнените повърхнини и склоновите участъци с подножието. Събраните и 

систематизирани научни данни позволяват да се изясни генезиса и основните етапи в 

структурно-геоморфоложкото развитие на Мадарското плато. 
 

32. В л а д е в, Д., 2015, Структурно-геоморфоложко проучване на Мадарското плато,Трета международна научна 

конференция „Географски науки и образование” 12 септември 2014, 31-36, ISSN 285-287-978-619-201-012-6, 

Copyright Center „K. Preslavsky” University 

 

ЕРОЗИОННО-АКУМУЛАТИВНИ ПРОЦЕСИ 

В РАЙОНА НА ДРАГОЕВСКА ПЛАНИНА33
 

 

Изследва се проявата на ерозионно-акумулативните процеси в района на 

Драгоевска планина. Проучването е осъществено с помощта на следните методи: 

анализ на научни публикации, експедиционнополеви изследвания, статистическа 

обработка на данни и картографски метод. На топологично ниво са изследвани  

склоновите повърхнини, подножието на планината и вътрешните водосбори. Очертани 

са три характерни  ивици - привододелна, склонова-денудационна и алувиално-

денудационна. Проучени са съвременните морфогенетични процеси свързаните с тях 

форми на релефа. Ерозията се разглежда като ускорен разрушителен процес, проявяващ 

се чрез линейно задълбаване и интензивно измиване на склоновете. В резултат на 

проучването е определена степента на разрушаване и моделиране на части от 

планината. Като застрашени от ерозия са идентифицирани предимно северните 

склонове на планината и някои малки водосбори, характеризиращи се със стръмни 

обезлесени склонове. 
 

33. В л а д е в, Д. 2014, Ерозионно-акумулативни процеси в района на Драгоевска планина, Трета международна 

научна конференция „Географски науки и образование” 12 септември 2014, с. 37-45, ISSN 285-287-978-619-201-012-

6, Copyright Center „K. Preslavsky” University 
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МОРФОСТРУКТУРНО ПРОУЧВАНЕ НА ЛИЛЯКСКОТО ПЛАТО34 

 

В статията подробно се представят и анализират основните морфоструктурни 

характеристики на Лилякското плато. Проучена е тектониката, литостратиграфските 

комплекси, геофизичните характеристики, денудационните и склоновите повърхнини, 

конфигурацията на хидрографската мрежа и речните тераси. Анализът на всички 

компоненти дава основание да се определи водещата роля на ендогенните процеси за 

формирането на Лилякската позитивна морфоструктура. Като резултат на проучването 

са определени и основните етапи в морфоструктурното развитие на Лилякското плато.  

34. В л а д е в, Д. 2015, Морфоструктурно проучване на Лилякското плато, IV международна конференция 

„Географски науки и образование” 30-31 Х. 2015 г., с. 35-40, ISBN 978-619-201-105-5  

 

СТРУКТУРНА ГЕОМОРФОЛОГИЯ НА ЛИСА ПЛАНИНА35 

 

Морфоструктурното развитие на Лиса планина е изяснено чрез последователен 

анализ на морфоложките характеристики на района – конфигурация и параметри на 

планината, хоризонтално и вертикално разчленение, действителни наклони и състояние 

на речнодолинната мрежа. Последователно са проучени също тектониката, видовете 

скални комплекси и тяхното залягане, геофизичните характеристики (регионалното 

гравитационно поле, гравитационни минимуми и др.), денудационните и склоновите 

повърхнини. Използвани са и данни от космически снимки на района. Синтезът на 

проучването е изготвената геоморфоложка карта на района на Лиса планина, като са 

определени и етапите в структурно-геоморфоложкото развитие на планината: 

горнокредно-палеогенски, миоценски, плиоплейстоценски и кватернерен. 

35. В л а д е в, Д. 2015, Структурна геоморфология на Лиса планина, IV международна конференция „Географски 

науки и образование” 30-31 Х. 2015 г., с. 30-34, ISBN 978-619-201-105-5   

 

ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОЖКИ И ГЕОФИЗИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА 

ИЗТОЧНИ РОДОПИ НА ИЗТОК ОТ МОМЧИЛГРАДСКОТО ПОНИЖЕНИЕ36 

 

  В представеното изследване се разглеждат геолого-геоморфоложките, 

геофизичните, палеогеоморфоложките и съвременните морфоструктурни особености на 

района на Източните Родопи в участъка на юг от река Арда и на изток от 

Момчилградското вулканотектонско понижение. Измереното магнитното поле в 

туфити в мегалитния комплекс „Харман кая” и туфозионни пясъчници и конгломерати 

в мегалитния комплекс “Ковил” не се различава съществено от измерванията в 

контролните точки. Следователно, изброените скални формации не влияят съществено 

при формирането на местното магнитно поле. Отчетените по-високи стойности на 

радиоактивност в мегалитните  комплекси вероятно се дължат на наличието на лабилни 

зони с разломи и вулкански скали, отличаващи се с естествена по-висока 

радиоактивност. Окончателният анализ разкрива, че откритите мегалити в тази част от 

територията на България са естествено природно образование, а не дело на древна 

цивилизация. Наред с изследваните части на палеовулканите са посочени и етапите на 

геоморфоложко развитие на района. 

36. Д. В л а д е в, Д. Кюркчиева, Хр. Христов, П. Кюркчиев, 2015, Геолого-геоморфоложки и геофизични особености 

на Източни Родопи на изток от Момчилградското понижение, Сборник доклади от Национална научна конференция 

„Интердисциплинарно изследване на мегалити“, с. 221-231, ISBN 978-619-201-066-9 
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ХАРМАН КАЯ – СВЕТИЛИЩЕ И ПРИРОДЕН ФЕНОМЕН37 

 

Представени са резултатите от подробното проучване на скалния комплекс 

„Харман кая”. Актуалността на изследването е свързана с твърдението на археолози, че 

различни наребрявания и улей в скалите са резултат от антропогенна дейност. 
Големият Харман представлява почти хоризонтален скален район с форма на капка 

(сърце), заобиколена от всички посоки с вертикални каменни стени, с изключение на 

т.нар. "вход" от север. Проучената площадка е разделена от централна бразда, 

ориентиран север-юг, който се пресича от почти концентрични дъги на разстояние. 

Изследван е и т.нар. Малък Харман, който е разположен на 50 m югозападно. Очевидни 

следи от обработка на скалите от човешка дейност в комплекса "Харман Кая" са: (а) 

вертикална плоча с релефно изображение, изработена от естествена или изкуствено 

издълбана ниша; б) четири дълбоки резервоара (шарапани) между Големия и Малкия 

Харман; в) правоъгълна "стая (около 4 х 5 m) с две запазени каменни стени (западна и 

северна); г) огромен воден резервоар (1,5 х 7 х 3 m). Допълнителните физични 

измервания показват, че магнитното поле в комплекса не се различава от това в 

контролните точки, докато гама фона в комплекса надвишава 1,5 пъти този в района. 

Изводите са, че „Харман кая” е преди всичко природен феномен. Поради сравнително 

ниската устойчивост на вулканично-седиментни скали и малкия наклон север-юг, 

природната вода се оттича еднопосочно и с времето ерозията е оформила централна и 

още няколко по малки скални бразди. Древните обитатели на района, използвайки 

природните дадености са създали уникален комплекс чрез допълнително третиране на 

скалите. Остава неизяснен въпросът за времето на изграждане и предназначението на 

светилището.  

37. Д. Кюркчиева, Пл. Михайлов, Д. В л а д е в, Д. Василева, Б. Борисов, Е. Стойков, С. Иванов, Хр. Христов, П. 

Кюркчиев, 2015, Харман кая – светилище и природен феномен, Сборник доклади от Национална научна 

конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити“, с. 199-214, ISBN 978-619-201-066-9  

 

КУЛТОВ КОМПЛЕКС КОВИЛ38 

В статията са представят резултатите от изследването на скалния комплекс 

Ковил. В резултат на подробно полево геоложко и геоморфоложко проучване на района 

са набелязани интересни скални обекти - жертвеници, улеи, шарапани, долмени, скални 

ниши, скални колони и др. Морфоложкото описание на обектите, снимките и 

геофизичните измервания са допълнени от геодезични измервания. Измереното 

магнитното поле в туфозионни пясъчници и конгломерати в мегалитния комплекс 

“Ковил” не се различава съществено от измерванията в контролните точки. 

Структурните елементи на обектите са измерени с двучестотен GPS приемник в 

достатъчен брой точки, като са определени: местоположение, форма и размер на обекта 

(с точност до 2 сm.). Изготвени са подробни: хипсометрична карта, картосхема на 

скалните комплекси, геодезични карти и др. 

38. Д. Василева, Д. Кюркчиева, Д. В л а д е в, Пл. Михайлов, Евг. Стойков, С. Иванов, Б. Борисов, Хр. Христов, П. 

Кюркчиев, 2015, Култов комплекс Ковил, Сборник доклади от Национална научна конференция 

„Интердисциплинарно изследване на мегалити“, с. 178-198, ISBN 978-619-201-066-9 

 

ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОЖКА ХАРАКТЕРИСТИКА  

НА МЕГАЛИТНИЯ КОМПЛЕКС БЕГЛИКТАШ39 

 

В доклада са представени резултатите от изследването на геоложките и 

геоморфоложки особености на района на мегалитния комплекс Беглик Таш. 

Извършена е морфографска характеристика (представени са хипсометрични данни, 

параметри, наклони, хоризонтално и вертикално разчленение), като са очертани 
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границите на района (разположен в югоизточната периферия на Медноридската 

морфоструктура). Описани са разкриващите се скали - кватернерни континентални 

(алувиални и езерно-блатни) и морски (пясъци и глини) наслаги, неогенски морски 

седименти и горнокредни вулканогенно-седиментни, интрузивни и субвулкански 

(дайкови) скали. От геоложка гледна точка мегалитното тракийско светилище 

“Бегликташ” представлява струпване от разкрити на повърхността сиенитни блокове с 

различни форма и размери, които са част от Росенския палеовулкан. Някои скални 

блокове са полегнали и леко изместени (вероятно при земетресения). Общата 

геоморфоложка характеристика на реперните повърхнини (денудационни нива, речни 

и морски тераси) е представена синтезирано в геоморфоложка карта. Формулирани са 

изводи, най-важния от които е, че разкритите на повърхността мегалити, са 

образувани на място (in situ), в резултат на сферичното изветряне по направление на 

първично съществуващи в сиенитните скали пукнатини. 
 

39. В л а д е в, Д. 2015. Геолого-геоморфоложка характеристика на мегалитния комплекс Бегликташ, Сборник 

доклади от Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити“, с. 98-106, ISBN 978-

619-201-066-9,  

 

СРУТИЩНИ ПРОЦЕСИ В РАЙОНА НА ПЕЩЕРАТА „НИМФИТЕ”40 

 

Подробно се изследва зоната на пещерата "Нимфи", разположена в западната 

периферия на Мадарското плато. Това е район, който се посещава много често от 

туристи, като за него е характерна активната проява на съвременните морфогенетични 

процеси. Колувиалните наслаги в проучвания район включват откъсната и преместена 

под действието на силата на тежестта разнокъсова груба скална маса, която се натрупва 

в основата на стръмните склонове. Особено опасни са срутищата, срутишните валове и 

каменопадите в проучвания район, тъй като скалните материали падат и се натрупват 

непосредствено до и върху туристическите пътеки. Проучени са почти всички 

потенциално опасни места в района - срутища, срутишни валове, една срутищно-

свлачищна тераса (широка до 1-1,5 кm) и част от шлейф, с дължина до около 100 m. С 

най-внушителни размери е голям вертикален скален блок, разцепен (ширина на отвора  

3-5 m) от повърхността си до видимата основа на платото. Предложени са поредица от 

мероприятия, реализирането на които може да се намали съществено риска от 

проучените опасности.  
 

40. Д. В л а д е в, Б. Стоянов, Е. Стоянов, Д. Кюркчиева,  Срутищни процеси в района на пещерата „Нимфите” 

(Мадарско плато), Сборник доклади V межд. конференция „Географски науки и образование” 4-5 ХI. 2016 г. с. 172-

177, ISBN 978-619-201-172-7 

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЮЖНИЯ ДЯЛ НА ПЛАТОТО БЕЛИНТАШ41 

 

Докладът представя резултатите от прилагането на дистанционна технология за 

изследване на южната част на платото Белинташ. Едновременното прилагане на 

дистанционни и традиционни, наземни методи изследване, позволи да се проучат 

изключително подробно микролитите и морфоскулптурите в района. Проучването на 

мегалита с дрон и точното заснимане помогна да се открият нови артефакти и скални  

образувания, разположени на недостъпни места. 
 

41. Д. Кюркчиева, Д. В л а д е в, Б. Стоянов, Е. Стоянов, П. Михайлов, Е.Стойков, С. Иванов, Б. Борисов, Н. 

Архангелова, Изследване на Южния дял на платото Белинташ, Сборник доклади V международна конференция 

„Географски науки и образование” 4-5 ХI. 2016 г., с.74-81, ISBN 978-619-201-172-7 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА СРЕДНИЯ ДЯЛ НА ПЛАТОТО БЕЛИНТАШ42 

 

Проучването на средната част на платото Белинташ илюстрира предимствата на 

едновременното прилагане на дистанционни и наземни интердисциплинарни методи за 

изследване на мегалити. Получените дигитални продукти позволявят да се прецизира 

проучването на всички интересни артефакти и морфоскулптури, като освен точното 

описание се определят размерите им. Обектите са заснети с дрон и картирани. 
 

42. Д. Кюркчиева, Д. В л а д е в, Б. Стоянов, Е. Стоянов, П. Михайлов, Е.Стойков, С. Иванов, Б. Борисов, Н. 

Архангелова, Изследване на Средния дял на платото Белинташ, Сборник доклади  V международна конференция 

„Географски науки и образование” 4-5 ХI. 2016 г.  с. 178-183,  ISBN 978-619-201-172-7 

  

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЕВЕРНИЯ ДЯЛ НА ПЛАТОТО БЕЛИНТАШ43 

 

Докладът представя резултатите от прилагането на дистанционна технология за 

изследване на северния дял на платото Белинташ.  Едновременно с това са използвани 

и  други наземни интердисциплинарни методи – геоморфоложко описание и картиране 

на микролити и морфоскулптури, геоложки анализ на скалите, геофизични  измервания 

и археологически описания. На тази основа са открити и проучени неизвестни до сега 

артефакти, разположени на недостъпни места. Откриха се по-големи стойности на гама 

фон и магнитно поле в цялата област, в сравнение със съседните райони. Основното 

заключение е, че Белинташ е естествен скален феномен с интересни морфоскулптури. 

Дооформянето на някои от тях несъмнено е дело на човешка дейност, като в 

последствие тези места са използвани за ритуални и други цели. 

43. Д. Кюркчиева, Д. В л а д е в, Б. Стоянов, Е. Стоянов, П. Михайлов, Е.Стойков, С. Иванов, Б. Борисов, Н. 

Архангелова, Изследване на Северния дял на платото Белинташ, Сборник доклади  V международна конференция 

„Географски науки и образование” 4-5 ХI. 2016 г., с. 184-190, ISBN 978-619-201-172-7 
  

НЕВИДИМОТО ЛИЦЕ НА ИНКАЯ44 

 

Представено е интердисциплинарно проучване на природния скален феномен 

Инкая, разположен в северната част на Родопите на около 35 кm югоизточно от 

Асеновград. Инкая представлява монолитна червеникава на цвят скала с височина 27  m, 

дължина 50  m, ширина 17  m. На места цветът се променя до тъмнозелен или черен. 

Освен наземните методи на изследване – геоморфоложки геодезически, физически 

(измерване на магнитно поле и радиоактивност) и астрономически, при тази 

експедиция бе използвано и аерофотографично заснемане на обекта с дрон, 

позволяващо построяване на 3D модели и детаилно изследване на отделните интересни 

структури на комплекса. Открити и описани са нови артефакти. Измерените стойности 

на гама фон и магнитно поле в цялата област са по-високи от тези в граничните райони. 

Направен е подробен морфоскулптурен анализ на по-интересните за археолозите 

скални образувания.  

44. Д. Кюркчиева, Д. В л а д е в, Б. Стоянов, Е. Стоянов, П. Михайлов, Е.Стойков, С. Иванов, Б. Борисов, Н. 

Архангелова, Невидимото лице на Инкая, Сборник доклади V международна конференция „Географски науки и 

образование” 4-5 ХI. 2016 г., с. 191-198, ISBN 978-619-201-172-7 

 

КАРАДЖОВ КАМЪК ОТ ПТИЧИ ПОГЛЕД45 

 

Представено е проучване на геоложки феномен – огромен овален заклещен в 

естествен тесен скален улей камък (т.нар. Караджов камък), намиращ се в най-

югоизточната част на рида Градище (в Родопите), на около 3-4 км южно от село 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8
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Мостово. При проучването на местността Караджов камък, поради отвесните стени и 

непристъпни терени, основно е изполван дистанционен метод на изследване чрез 

въздушно заснемане с квадрокоптер DJI Phantom 3 Professional и камера Sony EXMOR. 

Изнършено е подробно геоморфоложко описание на скалния масив, склоновете, 

пещерите и подножието. Установи се за почти всички, интересни за археолозите скални 

форми, че са естествено възникнали в резултат от специфичното изветряне на скалите. 

Чрез фотограметричен способ и ГИС-картографиране се са получени следните цифрови 

продукти: Цифров модел (Фиг.16) на релефа (DEM - Digital Elevation Model); 

полигониален пространствен TIN модел (Triangulated Irregular Network); орторектифи-

цирани изображения (ортофото) на планово заснети области. 
   

45. Б. Стоянов, Е. Стоянов, Д. В л а д е в, Д. Кюркчиева , Караджов камък от птичи поглед, Сборник доклади  V 

международна конференция „Географски науки и образование” 4-5 ХI. 2016 г., с.199-206, ISBN 978-619-201-172-7 

 

ДИСТАНЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ЗАПАДНИЯ  

СКЛОН НА МАДАРСКОТО ПЛАТО46 

 

С помощта на съвременни технологии е направено обстойно дистанционно 

изследване на част от западния склон на Мадарско плато. След обработката на 

въздушните снимки е получен високоточен модел на релефа и ортофотомозайка, по 

която са направени множество измервания, анализи и оценки. От получените резултати 

и може да се направи заключението, че са налице няколко отцепени, но засега 

устойчиви скални блокове, които представляват потенциална опасност за 

преминаващите туристи.  Необходим е мониторинг на протичащите в района срутищни 

процеси, които може да се осъществи чрез поставяне на датчици в пукнатините с 

дистанционно наблюдение и свързването им със система за ранно оповестяване. 

Изграденият пространствен модел може да се използва в мониторинга като се 

съпоставя със следващи модели, получени при използване на същата технология.  

46. Б. Стоянов, Е. Стоянов, Д. В л а д е в, Д. Кюркчиева, Дистанционно изследване на част от западния склон на 

Мадарското плато, Сборник доклади V межд. конференция „Географски науки и образование” 4-5 ХI. 2016 г., с. 65-

69, ISBN 978-619-201-172-7 

 

ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОЖКИ ОСОБЕНОСТИ НА РАЙОНА НА 

МЕГАЛИТНИЯ КОМПЛЕКС "БЕЛИНТАШ"47 

 

Статията е посветена на природния мегалитен комплекс „Белинташ” (площ 2,3 

ха.), които се намира на територията на Западнородопската планинска област. 

Проучени са морфоложките, морфоструктурните, тектонските и литостратиграфските 

особеностите на района на платото. Изготвена е хипсометрична карта и картосхема на 

скалните комплекси в района на платото Белинташ. Специално внимание е отделено на 

физичните характеристики на скалните комплекси и тяхната устойчивост на 

атмосферните процеси. Комплексното проучване дава възможност да се отделят 

няколко етапа в геоморфоложко развитие на района – предмладомиоценски, пред-

староплиоценски, предмладоплиоценски, следмладоплиоценски и холоценски. 
 

47. В л а д е в, Д., Геолого-геоморфоложки особености на района на мегалитния комплекс "Белинташ", Сборник 

доклади V международна конференция „Географски науки и образование” 4-5 ХI. 2016 г.,с. 70-73, ISBN 978-619-201-

172-7 
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СТРУТКУРНО-ГЕОМОРФОЛОЖКО ДИСТАНЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА 

ШУМЕНСКО-СМЯДОВСКОТО СУБСТРУКТУРНО ПОНИЖЕНИЕ С 

ПОМОЩТА НА КОСМИЧЕСКИ СНИМКИ48 

 

В логическа последователност е извършена дешифровка на дребно и средно-

мащабни космически снимки (в мащаби 1:1 000 000 и 1:200 000.) на района на 

Шуменско-Смядовското субструктурно понижнение. Отделени са линеаменти от 

различен порядък и издължени кръгообразни позитивни и негативни мморфоструктури. 

Верифицирането на получената информация е извършено през втория етап на 

изследване, при който е извършено съпоставяне на резултатите от дешифровките на 

космически снимки със специализираните теренни изследвания на района. 

Анализирани са литостратиграфските, тектонските и геофизични характерни 

особености на района на субструктурното понижение. На тази основа, както и чрез 

измервания по едромащабни топографски карти са определени морфоложките 

особености и границите на Шуменско-Смядовското субструктурно понижнение.   
 

48. В л а д е в, Д., Р. Лазарова. Струткурно-геоморфоложко дистанционно изследване на Шуменско-Смядовското 

субструктурно понижение с помощта на космически снимки, Proceedings of National conference with international 

participation natural sciences - 2017, Varna,  с. 135-140. 

 

II. ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И  

    РИСКОВИТЕ ХИДРОКЛИМАТИЧНИ  ПРОЦЕСИ И ЯВЛЕНИЯ 

    

КЛИМАТЪТ НА СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА 

ПРОЯВАТА НА НЕБЛАГОПРИЯТНИ И ОПАСНИ (РИСКОВИ) ЯВЛЕНИЯ49 

 

Районът на Североизточна България се отличава със специфични климатични 

условия, които са предпоставка за проявата на редица неблагоприятни и опасни за 

населението и стопанската дейност на хората природни явления. В представения труд 

се анализира генезиса на тези явления и преобладаващото местоположение на 

неблагоприятните и опасни метеорологични, климатични и хидроложки явления в 

Североизточна България. 
 

49. V l a d e v, D., N. Chenkova The climate of Northeastern Bulgaria as a prerequisite for the occurrence of adverse and 

hazardous (risk) phenomena, International Journals of Physical and Social Sciences (IJPSS – 2249-5894) IF: 6.644, January 

2018,Volume 8, Issue 1 pp. 20-31 

 

ПOTЕНЦИАЛНО ОПАСНИ ДЕНОНОЩНИ ИЗВАЛЯВАНИЯ В РАЙОНА НА 

РЕКА ПРОВАДИЙСКА В КРАЯ НА ХХ И НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК 50 

 

Екстремните извалявания и ускореното снеготопене са от първостепенно 

значение за образуването на високи речни нива, като при някои случаи се достига до 

напускане на водата от речното корито и реализирането на наводнения. Представени са  

резултати  от потенциално опасни 24-часови извалявания в района на долината на река 

Провадийската, станали в края на 20-ти и началото на 21-ви век. Специално внимание е 

отделено на морфометричните параметри и конфигурацията на речната мрежа на река 

Провадийска. На тази основа са определени райони, в които има по-голяма вероятност 

за формиране на високи речни вълни, непосредствено след интензивно снеготопене или  

обложни извалявания. 
 

50. V l a d e v, D. Potentially dangerous 24-hour rainfall in the Рrovadiyska valley system at the end of the 20 th and early 21st 

Centuries, In: Acta Scientifica Naturalis, 2367-5144 (E), Vol 5, No 1, pages 96-101, Former Annual of Konstantin 

Preslavsky University - Chemistry, Physics, Biology, Geography, Journal homepage: http://www.spisanie.shu.bg DOI 

10.2478/asn-2018-0013 https://www.degruyter.com/view/j/asn.2017.5.issue-1/asn-2018-0013/asn-2018-0013.xml  

http://www.spisanie.shu.bg/
https://www.degruyter.com/view/j/asn.2017.5.issue-1/asn-2018-0013/asn-2018-0013.xml
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ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ ПО СЕВЕРОИЗТОЧНОТО БЪЛГАРСКО 

ЧЕРНОМОРИЕ И ТЯХНАТА РОЛЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА 51 

 

В статията се разглеждат природногеографските особености на района на 

Североизточното Черноморско крайбрежие на Република България, като подробно са 

анализирани възможностите за развитие на туристическа дейност, както по самото 

крайбрежие така и в редица защитени територии: Природен парк „Златни пясъци”, 

биосферните резервати „Камчия” и „Калиакра”, защитения обект „Побитите камъни” и 

др. Отчетено е, че се провежда специална програма за възстановяване на природната 

среда по Българското Черноморие. 
  

51. Stankova, S., M. Penerliev, N. Chenkova, D. V l a d e v, T. Krastev, The protected territories on the north-eastern 

Bulgarian Black Sea Coast and their part in the alte rnative tourism development,International conference: Geographical 

environment and cross-border cooperation within the lower basin of the Danube, 2-5. oct. 2008, Craiova-Orşova, Ro 

mania:University of Craiova, Geographical phorum, Geographical studies and environment protection research, №7, 2008, 

p.157-166 

 

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ НА СЕВЕРОИЗТОЧНА 

БЪЛГАРИЯ И НЕГОВОТО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ТРАНСГРАНИЧНОТО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО С РУМЪНИЯ52 

 

В статията се разглеждат в логичен порядък разнообразните ресурси и 

съвременното социално-икономическото развитие на региона на Североизточна 

България. При изпълнение на директивите на Европейския съюз за регионално 

развитие по-голямата част от Североизточна България се обособява като отделен 

регион за планиране и развитие. Този район включва областите Варна, Добрич, Шумен 

и Силистра. Докладът анализира основните икономически отрасли, транспортната 

инфраструктура и други особености на региона, свързани с по-нататъшното 

активизиране и задълбочаване на сътрудничеството с румънските контактни 

еврорегиони - Мунтения и Югоизточния регион за развитие. 
 

52. M. Penerliev, D. V l a d e v, Sv. Stankova, N. Chenkova, T. Krastev, Sosial-economic potential of north-eastern Bulgaria 

and its meaning for the trans-boundary cooperation with Romania, International conference: Geographical environment and 

cross-border cooperation within the lower basin of the Danube, 2-5. oct. 2008, Craiova-Orşova, Romania:University of 

Craiova, Geographical phorum, Geographical studies and environment protection research, №7, 2008, p. 260-267 

 http://connection.ebscohost.com/c/articles/36658961/socialeconomic-potential-north-eastern-bulgaria-importance-cross-

border-cooperation-romania 
 

 

EXTREME PRECIPITATION IN THE PROVADIYSKA RIVER BASIN 

(NORTHEASTERN BULGARIA) FOR THE PERIOD 1994-200853 

 

Екстремните валежи, които падат на малка площ, често водят до бързо 

увеличаване на  водните количества в реките и суходолията. Ефектът от високите 

вълни е наводняване на земеделски земи, причиняване на проблеми в транспорта и 

инфраструктурата, ускоряване на ерозията, активиране на свлачища и т.н. Тенденцията 

на увеличаване на броя на щетите, причинени от природни бедствия, поставя въпроса 

за превенция на тези явления, чрез система на разнообразни мероприятия. Поредицата 

от подобни събития с опасни валежи, които засегнаха Балканите, по-специално 

България през 2005 и 2007 г., показват, че е необходимо допълнително проучване на 

такива явления, за да могат те да бъдат прогнозирани по-точно. В предложения труд са 

представени резултатите от проучване на екстремните валежи за 15-годишен период в 

http://connection.ebscohost.com/c/articles/36658961/socialeconomic-potential-north-eastern-bulgaria-importance-cross-border-cooperation-romania
http://connection.ebscohost.com/c/articles/36658961/socialeconomic-potential-north-eastern-bulgaria-importance-cross-border-cooperation-romania
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избрани станции, разположени равномерно във водосбора на река Провадийска. 

Отделени са 5 дневни категории валежи, които са анализирани както следва: (A) 0.0-4.9 

mm; (В) 5.0-14.9 mm; (С1) 15,0-29,9 mm;  (С2) 30,0-59,9 mm и порои (D) 60,0 mm и по-

високи. Увеличаването на валежите от групите C2 и D дори в отделни станции срещу 

възникващата тенденция към суша в страната би увеличило риска от локални 

наводнения, увеличена ерозия на почвата и активиране на свлачища в водосборния 

район. Превантивните мерки, които могат да се предприемат за защита на авариите 

след интензивни валежи, са: редовно почистване на речните корита, правилно 

управление на язовирите и избягване на строителството на сгради, съоръжения, 

промишлени, селскостопански и други сгради в заливните тераси в речните долини. 
 

53. Chenkova, N., D. V l a d e v, 2016. Extreme precipitation in the Provadiyska river basin (Northeastern Bulgaria) for the 

period 1994-2008. In: Abstract Book from Fourth Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian Conference “Geographical 

Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube”, Association of Professional Geographers 

and Regionalists, September 15-17, Vidin-Bulgaria, Tip-top press, ISBN 978-954-723-179-5, p.53   

http://forumgeografic.ro/wp-content/uploads/Abstract_Book_Vidin_2016.pdf 

 

ЕКСТРЕМНО ВАЛЕЖНИ МЕСЕЦИ В СЕВЕРОИЗТОЧНА  

БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1961-2010 г.54 

 

В статията се представя изследване на екстремните валежи в Североизточна 

България за периода 1961-1964 г.. Това са извалявания, които често предизвикат 

формирането на високи речни нива, а оттам следва и излизане на реките от техните 

корита и проявата на наводнения. В статията са представени резултатите от такъв 

анализ на екстремни извалявания за проучвания период. 
 

54. Ченкова, Н., Д. В л а д е в. 2016. Екстремно валежни месеци в Североизточна България през периода 1961-2010 г. 

В: Сборник доклади от научна конференция "Географски аспекти на планирането и използването на територията в 

условията на глобални промени", гр. Вършец, ISBN 978-619-90446-1-2, с. 51-55 

 

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ И ФАКТОРИ НА КЛИМАТА, ПРЕДОПРЕДЕЛЯЩИ 

ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЗИМНА ПШЕНИЦА В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ55 

 

В представения материал се анализират основните фактори, предопределящи 

климата в СИ България - слънчевата радиация, атмосферна циркулация, постилащата 

повърхнина (релеф, почви, растителност, водни пространства) и антропогенна дейност. 

Последователно са анализирани елементите на климата - температура на въздуха и 

почвата, влажност, мъгла, облаци, валежи и ветрове. На тази основа, като се знаят най-

важните почвено-климатични изисквания за оптимално развитие на зимната пшеница, 

се очертани ареали, в които има възможно най-благоприятни условия за отглеждане на 

зимна пшеница и получаване на най-високи добиви. 
 

55. В л а д е в, Д., Н. Ченкова. Основни елементи и фактори на климата, предопределящи отглеждането на зимна 

пшеница в Североизточна България, 30 години катедра “География” във Великотърновски университет ”Св.Св. 

Кирил и Методий”, Доклади, 2014, 47-52 с.  

 

СРАВНИТЕЛНА КЛИМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

НА СУВОРОВО И АЙТОС56 

 

В статията се представят регионалните различия в климата между две български 

станции, намиращи се приблизително на един меридиан, но отделени от верижната 

орографска бариера – Източна Стара планина. За всяка от станциите е направен анализ 

на комплекса от взаимносвързани климатични фактори - природногеографски, 

http://forumgeografic.ro/wp-content/uploads/Abstract_Book_Vidin_2016.pdf
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радиационни, циркулационни и антропогенни, след което е извършена подробна 

сравнителна характеристика на основните климатични елементи. Формулирани са девет 

извода за основните характеристики и различия на местния климат в двете станции.  
 

56. В л а д е в, Д. Сравнителна климатична характеристика на Суворово и Айтос, Сборник доклади V международна 

конференция „Географски науки и образование” 4-5 ХI. 2016 г.,с. 207-212, ISBN 978-619-201-172-7 

 

 

 

НАВОДНЕНИЯТА ВЪВ ВОДОСБОРНИЯ БАСЕЙН НА РЕКА БЕЛИ ЛОМ  

ПРЕЗ ПЕРИОДА 2005-2007 г.57 

 

Представени са резултатите от изследване на наводненията във водосбора на 

река Бели Лом през периода 2005-2007 година, предвид последиците от тях придобили 

характер на природно бедствие. Анализът е извършен чрез разкриване на хронологията 

и локализацията на наводненията във водосборът на реката. Внимателно е проучен  

комплексът от фактори, които обуславят проявата на наводненията. Анализирани са 

климатичните, морфохидрографските, геоморфоложките, почвено-растителните и 

социално-икономическите фактори, имащи отношение към наводненията. Направена е 

оценка на мероприятията предприети от отговорните институции за намаляване риска 

от наводнения, както и ефекта от тях. В заключение са предложени научнообосновани 

изводи и препоръки за превенция на риска от наводнения във водосборния басеин на 

река Бели Лом. 

57. Ченкова, Н., Д. В л а д е в. 2016. Наводненията във водосборния басейн на река Бели Лом през периода 2005-2007 

г. - фактори, мероприятия, препоръки. В: Сборник от научна конференция "България, българите и Европа - мит, 

история, съвремие", т. ІХ, Унив. изд-во "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, ISBN 978-619-208-066-2, с. 273- 

III. ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОГРАФИЯ 
 

 

ПРОЕКТ “GEOTHNK”– СЕМАНТИЧНИ ПЪТИЩА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ  

НА ПРОСТРАНСТВЕНО МИСЛЕНЕ58 

 

Предложени са основните концепции и идеи на този нов за българската 

образователна среда проект на Европейския съюз, наречен GEOTHNK. Проектът се 

фокусира основно върху образованието в природните науки  и математиката. 

Пространственото мислене е иновативен подход, базиран на IТ технологиите и 

отворената съвместна образователна среда. Представени са примери (линкове) в 

методологично отношение, които дават представа точно как се осъществява  тази 

интердисциплинарна организация, водеща до семантичност на познанието. 
 

58. Marchev D., Pavlova N., Radeva V., Nedelcheva S., Borisov B., V l a d e v D., Milev A., Harizanov K., 2015, „The 

project “GEOTHNK” – semantic pathways for building a spatially-thinking society”, SocioBrains - INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL, ISSUE 8, APRIL 2015, p. 24-29, ISSN 2367-5721, SJIF = 4,308 for 2015 

(http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/24_29_The_project_GEOTHNK_semantic_pathways_for_bu
ilding_a_spatially_thinking_society.pdf) 
 

 „GEOTHINK” ПАРАДИГМИ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ В 

ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ59 

 

Представена е работата на екипа от учени от Шуменския университет по проекта 

GEOTHNK конкретно във висшето учебно заведение. Посочени са дейностите на 

преподавателите-учени в развитието на идеите на Международния проект в национален 

http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/24_29_The_project_GEOTHNK_semantic_pathways_for_building_a_spatially_thinking_society.pdf
http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/24_29_The_project_GEOTHNK_semantic_pathways_for_building_a_spatially_thinking_society.pdf
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план, съобразени със спецификата на българската образователна система и 

възможности. Представени са конкретни резултати по проекта. 
  

59. Marchev, D., Pavlova, N., Nedelcheva, S., V l a d e v, D., Radeva, V., Borisov, B., Harizanov, K., GEOTHINK paradigm 

in students’ education at Shumen University рр. 5-16 GEOSPATIAL THINKING: Educating the Future Spatial Citizens,  

Marinos Kavouras Sofoklis Sotiriou (Eds.), 178 p., http://www.geothnk.eu/images/Proceedings_of_the_ GEOTHNK_ 

Project_Closing_Conference.pdf 

 

 

ПРОЕКТ “GEOTHNK” – ЦЕЛИ И ВЪЗМОЖНОСТИ60 
 

Описани са основните характеристики на проекта “Семантични пътища за 

изграждане на общество с пространствено мислене /"GEOTHNK"/ и възможностите, 

които той предоставя за ученици, студенти, обучители от научни организации, учители 

и възрастни обучаеми. Посочен е уебсайтът на проекта, който служи като основен 

инструмент за разпространение на знания и умения за интерактивно обучение. 

GEOTHNK осигурява решения с отворен интерфейс и възможност да се подготвят 

модели за обучение за различни общности посетители. 
 

60. D. V l a d e v,  D. Marchev, N. Pavlova, S. Nedelcheva, V. Radeva, B. Borisov, A. Milev, K. Harizanov, Geothink  

Project – goals and opportunities, Proceedings of the Third International Scientific Conference "Geographical Sciences and 

Education", Shumen, September 12, 2014, p. 293-296, ISSN 285-287-978-619-201-012-6, Copyright Center „K. Preslavsky” 

University 

 

 

 ПРОЕКТ “GEOTHINK” –  СЕМАНТИЧНИ ПЪТИЩА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ОБЩЕСТВО С ПРОСТРАНСТВЕНО МИСЛЕНЕ”61 

 

  В статията са представени основните понятия и идеи на нов европейски проект, 

наречен GEOTHNK. Той е насочен към обучението по природни науки и математика на 

ученици и студенти от всички възрасти. Проектът има за основа информационните 

компютърни технологии (ИКТ), които да се използват като отворена, съвместна 

образователна среда. Идеята е да се предложи методологически подход, който допуска 

интердисциплинарна организация и семантична връзка на знанията от различните 

дисциплини. 
 

61. Marchev D., Pavlova N., Radeva V., Nedelcheva S., Borisov B., Vladev D., Milev A., Harizanov K., 2014, „The project 

“Geothink” – semantic pathways for building a spatially-thinking society”, Publications of the Astronomical Society of 

Bulgaria http://astro.shu-bg.net/pasb/index_files/Papers/2014/Marchev_2014.pdf   
 

 

ГЕОГРАФСКИТЕ ПРОГРАМИ В БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА  

ТЕЛЕВИЗИЯ И ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОГРАФИЯ62 

 

Синтезирано са представени възможностите на телевизионните програми за 

предоставяне на допълнителни знания по география, които могат да подпомогнат 

процеса на обучение в училище. Посочени са типовете предавания с най-голяма 

гледаемост, предлагащи конкретни любопитни знания в областта на природната и 

социалноикономическата география. Изброени са някои телевизионни програми и 

рубрики в които се предлага географска информация. Специално внимание е отделено 

на няколко емблематични за БНТ географски рубрики.      
 

62. В л а д е в, Д., 1999, Географските програми в Българската Национална Телевизия и обучението по 

география,Сп.Обучението по география, 5-6, с.42-47.   

 

 

 

 

http://www.geothnk.eu/images/Proceedings_of_the_%20GEOTHNK_Project_Closing_Conference.pdf
http://www.geothnk.eu/images/Proceedings_of_the_%20GEOTHNK_Project_Closing_Conference.pdf
http://astro.shu-bg.net/pasb/index_files/Papers/2014/Marchev_2014.pdf
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ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО  

НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОГРАФИЯ В ШУ63 

  

Статията е посветена на двадесетгодишния юбилей от възстановяването на 

обучението по география. Проследена е дългогодишната дейност на преподавателите 

от катедрата, свързана с обучението по география, провеждането на практики, 

конференции, публични лекции на известни географи, семинари и редица други 

мероприятия. Придставена е общата публикационна активност и тематичните 

направления в които работят учените-географи от катедрата. 
  

63. В л а д е в, Д. 2011, Двадесет години от възстановяването на обучението по география в ШУ “Еп. К. Преславски”, 

В: Списание “ГЕОграфия21׳” бр. 3, 2011, VI  (LIV), с. 38-41. 

 

ГЕОГРАФИЯТА В ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - ПЪТЯТ ПРЕЗ ВРЕМЕТО64 

 

Представена е подробно историята на обучението по география на студенти в 

Шуменския университет от 1964 година до 2016 година. От 1964 година до 1971 година 

в гр. Шумен работи филиал на СУ „Св. Климент Охридски”, в който преподават най-

добрите учени-географи по това време – проф. Ангел Велчев, проф. Божидар 

Маврудчиев, проф. Игнат Пенков, проф. Милан Георгиев, проф. Петър Петров и доцент 

Мартин Гловня. През 1973 година специалността „География с турски език” е закрита и 

18 години във ВПИ – гр. Шумен не се подготвят учителски кадри по география. От 

1991 година обучението по география е възстановено (от проф. Велико Великов и проф. 

Делчо Каменов), като първоначално се основава специалност „Биология и география”. 

Обучението по география продължава в следващите 25 години. Открити са  

специалностите „История и география” и „География и регионална политика”, както и 

редица магистърски и една докторска програма по „Методика на обучението по 

география”.   
  

64. В л а д е в, Д., Географията в Шуменския университет - пътят през времето, Сборник доклади V международна 

конференция „Географски науки и образование”4-5 ХI. 2016 г.,с. 8-14, ISBN 978-619-201-172-7 
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