РЕЗЮМЕТА НА ПУБЛИКАЦИИТЕ
на д-р Веселин Пенчев Петков
за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент”
в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.4 Науки за Земята (Социална и икономическа география)
обявен в ДВ. бр.20 от 10.03.2020 г.
(публикациите не повтарят представените за придобиване на
образователна и научна степен „доктор”)
*Номерата на резюметата отговарят на номерата в списъка с публикации.
1. Петков. В., Културен туризъм, туристи, дестинации в България, изд. Инкома
Шумен, 2020, 130 стр.
Монографията „Културен туризъм, туристи, дестинации в България”, изцяло
изследват проблеми на туристическият отрасъл. Монографията разглежда проблемите
на този стопански отрасъл през призмата на пространствено–времевите вектори на
неговото функциониране. Използването на типично географски методи, подходи и
прийоми (в частност от културната география) в туристическата индустрия дават
повече основания за успех при планирането, управлението и прогнозирането на
туристическите места. Изследват се тенденции, влияещи върху поведението на
туристите, направен е социокултурен профил на туристите. В първа част теоретичната
част като се дават основни понятия и дефиниции свързани с културния туризъм. Втора
част се показва общия профил на туристите и също така социокултурния профил на
туристите практикуващи културен туризъм в област Шумен. В трета част се разглеждат
популярни и не толкова популярни дестинации в България.
2. Петков. В1., М. Пенерлиев, География на населението, селищата и регионите
в България, изд. Инкома Шумен, 2020,
В монографията „География на населението, селищата и регионите в България”,
състояща се от три части. В отделни раздели в първа част се разглеждат проблеми на
населението и селищата в България. Втора част разглежда процесите на райониране и
категориите райони в географското пространство на страната. Трета част-анализ на
някои проблеми в региони
и подходи за решаването им (обезлюдяване,
презастрояване, стопански упадък). В раздела за географията на населението и
селищата акцент се поставя върху актуални демографски показатели за страната и по
региони.
3. Penerliev, Milen y Petkov, Veselin. The Bulgarian Natural and Cultural Heritage
under the aegis of UNESCO. Organization and functionality. Revista Inclusiones
Vol: 6 num Especial (2019): 29-42. Santiago, Chile, (indexing: Web of Science)
Статията разглежда функционалната и йерархична структура на обектите под егидата
на ЮНЕСКО в България и ги категоризира по отделни списъци в зависимост от
генезиса, развитието и функционирането им. Акцентът е поставен върху обектите,
които са част от списъка на световното (природно и културно) наследство с
„изключителна универсална стойност“. Направен е задълбочен анализ на избраните
обекти по отношение на географското местоположение и взаимодействието с
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конкретната зона на тяхното местоположение. Сайтовете също са анализирани по
отношение на туризма и посещаемостта, както и тенденциите в развитието им като
туристически дестинации. В края статията се фокусира върху възможностите за
повишаване на туристическата привлекателност на определени обекти на ЮНЕСКО за
световно наследство в България.
4. Penerliev. M., V. Petkov, Sustainable tourism development in rural areas of
Bulgaria , Quaestus Journal, Nom.4, anul III, 2014, p. 106-114, Timisoara,
Romania (indexing: RePec, EconPapers, DOAJ);
Докладът разглежда възможностите за устойчиво развитие на туризма в селските
райони на България. Във времена на демографска криза българските села значително
намаляват туристическия потенциал. Обезлюдяването лишава страната от важни
етнографски, фолклорни и битови характеристики. Докладът разглежда възможността
за подобряване на някои от тези процеси, както и възможностите за еко сертификация в
рамките на селския туризъм в страната. Устойчивият туризъм може да се развие само
след редица мерки, в които участва цялото ни общество.
5. Penerliev. M., L. Shefka, V. Petkov, Museums as a conceptual model for the
development of culture tourism, Acta Scientifica Naturalis, vol. 1, 2014, p.271-284
(SJR 2.733).
В настоящата статия се разглеждат серия от принципи, даващи основните насоки за
развитието на музеите като туристически ресурси. Прави се опит за прилагането им в
български условия, показвайки възможностите за развитие на музеите в национален и
регионален аспект. Характеризират се основните тенденции в развитието на културния
туризъм в България и се търси мястото на музеите в него.
6. Penerliev. M., V., Petkov, Current Scientific and Educational Problems of Social
Geography in Bulgaria, International Journal of Emerging Science and
Engineering™ (IJESE), Volume-3 Issue 11, September 2015, India, (indexing:
Google scholar, DOAJ, Index Copernicus, Worldcat, Crossref, Mendeley, lattice
Science)
В статията са разгледани по-важните проблеми, които стоят пред социалната география
за разрешаване им в България. Разгледани са проблеми и техните образователни
аспекти. Маркирани са само част от проблемите на социалната география. Те се
акцентират върху тяхното социално значение.
7. Penerliev, M., V. Petkov, Via Diagonalis as a model for interactive geographical
journeys, SocioBrains (online magazine), ISSUE 32, 2017, April, (Scientific
Journal Impact Factor – 5,5336 for 2017; Eurasian Scientific Journal Index –
1.357 for 2017)
В доклада се прави опит за пространствено определяне специалните обекти в
културния коридор Via Diagonalis. Те се третират като обекти на полеви географски
пътувания. Акцентът е върху интерактивния потенциал на територията и нейния
потенциал като образователен ресурс. За това предложение са дефинирани някои
характеристики на географските пътувания и географския характер на процеса на
моделиране, както и методологичната база на интерактивната география в контекста на
културния коридор. Маркирани са основните сайтове с интерактивна, образователна,
научна информация и географска стойност.

8. Penerliev, M. V. Petkov, Bulgarian villages - an authentic "arena" for conducting
academic settlement studies, Grandes problematicas do Europeu, maio,
University of Porto, Portugal, 2018, (CD edition), (indexing: Google scholar)
Докладът разглежда селата в България като място за провеждане на географски полеви
проучвания и изследвания за студенти по география на Шуменския университет,
България. Посочени са основните методи на теренните изследвания, целта и основните
параметри. Обезлюдените села са основната изследователска цел на подобни
географски практики, предвид заплахата от забрава на историите на селищата, личните
впечатления от местното възрастно население и избледняването на семейната памет в
тези места. В доклада са очертани най-застрашените елементи от местния начин на
живот (обичаи, архитектура, миграционни процеси и социални дейности). Описани са
основните резултати от проучени селищни изследвания в различни селски райони на
България. Основните констатации показват, че демографското застаряване е
повсеместен процес; съществува риск от забрава на обичаите, които някога са били
важни за местните хора и в този смисъл от "обедняване" на българската етнографска
памет и литература. Настоящите проблемни теми като закриването на училищата бяха
обсъдени в доклада, докато в същото време по-големите села бяха дадени като
положителен пример. Не на последно място, ролята на такива изследвания за
практическото обучение на студентите по география, както и за насърчаване на техния
патриотичен дух, техния опит в планирането и провеждането на собствени изследвания
в процеса на професионална реализация също са взети под внимание.
9. Petkov. V. Socio-cultural features of cultural tourism in Bulgaria, Grandes
problematicas do Europeu, Maio, University of Porto, Portugal, 2018, (CD
edition), (indexing: Google scholar)
В развитието на туристическия отрасъл (в т.ч. и културният туризъм) влияние оказват
различни социо-културни особености както на средата, така и на туристическия
контингент. В настоящия материал ще се разгледа едната страна на от маркираните
социо-културни аспекти – тази на туристическия контингент. Развитието на определен
вид туризъм в дадено пространство е детерминиран от средата, върху който се развива.
Той от своя страна е продукт от взаимодействието на природната среда с културният
продукт на обществото, което е живяло в (върху) нея. То е отпечатало своите социални
и културни особености и специфики. Формирал е т.нар. културен ландшафт.
10. Petkov, V. The culinary tourism - prerequisites for development in Bulgaria, ,
SocioBrains (online magazine), Issue 54, 2019, February, p. 492-495, (Scientific
Journal Impact Factor – 5,985 for 2019, Cosmos Impact Factor – 3,938 for 2018,
Eurasian Scientific Journal Index – 2,446 for 2019, Scholar Article Impact
Factor)
Докладът разглежда възможностите за развитие на кулинарния туризъм като част от
кулинарните регионални традиции на териториите. Прави се опит за свързване на този
вид туризъм с тематичния обхват на културния туризъм. Търси се връзката помежду им
като производни един от друг.
11. Petkov, V., Geography of conflict in Europe - genesis and modern events,
SocioBrains (online magazine), Issue 67, 2020, March, p. 123-129, (Scientific
Journal Impact Factor – 5,985 for 2019, Scholar Article Impact Factor)
Конфликтът е състояние на несъгласие, причинено от различни потребности, ценности
или интереси между хората. От географска гледна точка това е най-често срещаното

противоречие във възгледите за използването на конкретен ресурс. В съвременната
структура на географските науки се формира нов клон на социалната география, а
именно „География на конфликтите“.Често, както стана ясно, конфликтите в крайна
сметка прекрояват границите на цели региони. Втората основна категория в
конфликтната география е „идентичност“. Социална, културна, религиозна и т.н.
идентичността стои в генезиса на определен конфликт.
12. Penerliev, M., V. Petkov, COVID - 19: Initial geographical analysis, sociobrains
(online magazine), Issue 68, 2020, April, p. 55-66, (Scientific Journal Impact
Factor – 5,985 for 2019, Scholar Article Impact Factor)
Статията разглежда географските аспекти на новата пандемия. Териториалните
времеви диапазони се характеризират с елементи на Covid-19. Това са общият брой
пациенти, смъртността, среднодневният брой пациенти и др. Подчертават се някои
географски модели, засягащи разпространението на инфекцията. България се
характеризира в териториално отношение и развитието на инфекцията в периода от 8
до 26 март.
13. Penerliev M, Veselin Petkov, Geodemographic Aspects of Covid-19, Espaço e

Economia (Online), 18/2020, Rio de Janeiro, Brazil,
Материалът има за цел да постави някои основни проблеми пред пандемичното
развитие на covid-19 от геодемографска гледна точка. По настоящем пандемията
„върлува” все още с голяма сила в голяма част от Европа и Северна Америка. По тази
причина се използват и анализират междинни статистически, но официални данни.
Разглеждат се някои взаимовръзки между населението с неговите „демографски
структури” като пол, възраст, средна гъстота, общ брой и т.н. във връзка с тенденциите
при пространственото разпространение на коронавируса. Предложените изводи също
могат да се променят в хода на пандемията от covid-19. Те са актуални към момента за
приключване на този материал (15 април 2020 г.)
14. Petkov, V., Penerliev, M., Cultural аnd culinary tourism – a tool for cultural
identity //International Scientific Forum, "The cultural corridors of South-East
Europe: cultural tourism without boundaries", 15-19 Оctober 2015, Trogir,
Hrvatska, p.178-183,
Доклада разглежда възможности за развитие на културният туризъм в съчетание с
кулинарните регионални традиции на териториите. Посочени са примери за възможни
взаимодействия на ниво етнографски и административни региони. Показана е ползата
от подобни синергични действия за засилване ролята на регионите с оглед културната и
идентичност и запазване на местните традиции и култура.

15. Petkov, V., M. Penerliev, The place of the Shumen region in the hierarchical
structure of the tourism sector (on the basis of cultural tourism), //International
Scientific Conference, "Cultural corridor western transbalkan road – cultural
tourism without boundaries", 29.09.2016 – 3.10.2016, Meteora – Lefkada,
Greece,
Статията разглежда йерархичната структура на регионализацията на туристическия
сектор и се опитва да идентифицира позицията на област Шумен в нея. Културният и
познавателният туризъм - като преобладаващите видове, са послужили за основа на
изследването. Анализирани са някои социално-икономически показатели и е направена

сравнителна характеристика на различните идеи (приети за включване на Шумен в
туристическата регионализация). Обсъжданите LoCuS-и са анализирани като форма на
концентрация и специализация в туристическите ресурси. И накрая, беше направено
предложение за формирането на област Шумен като туристически микрорайон,
подкрепено със съответните факти и доказателства.
16. Penerliev, M., V. Petkov, The souvenir industry – its role for the tourism
business), Confrence The cultural corridors of Southeastern Europe: cultural
tourism without boundaries, Santorini, Greece-2018, – CD
Продажбата на сувенири е важна допълнителна туристическа дейност в повечето
туристически центрове. Разглеждането му като част от допълнителните туристически
дейности е в контекста на производството и търговията с подобни продукти, които
осигуряват допълнителни икономически приходи за туристическите дестинации и
местните общности, докато ролята му за туризъм също се оценява в статията. Разкрити
са предпочитанията на чуждестранните туристи в България по отношение на местните
сувенири. Тези предпочитания до голяма степен предопределят продуктовата
ориентация на тази допълваща туристическа индустрия.
17. Penerliev, M. V. Petkov, V. Miteva, Imagined geographies and cultural tourism similarities and opportunities, Confrence The cultural corridors of Southeastern
Europe: cultural tourism without boundaries, Santorini, Greece-2018
Документът разглежда една приложима и модерна концепция в географската наука,
прилагана най-вече в културната география. Той разглежда възможността за
„превеждане“ на тази концепция в туристическата индустрия. Тази концепция е
известна като "въображаеми (въображаеми) географии". Може да послужи за по-добро
разбиране на туристическите обекти, дестинации или райони - тяхното правилно и
устойчиво управление по отношение на наличните туристически ресурси.
18. Penerliev, M. V. Petkov, Geography of consumption, cultural geography, culinary
tourism - relationships and correlations,
Second International Scientific
Conference “Challenges of tourism and business logistics in the 21st century”
(ISCTBL 2019), September 13, 2019, Stip, R.N. Macedonia,
Културната география е нов, модерен отрасъл в географията. Въпреки че
първоначалната и поява е била в началото на 20 век, днес тя изследва нови проблеми.
Един от тях е консумацията. Тази статия разглежда тези изследвания през последното
десетилетие. Разглежда се географското използване на два аспекта: недостиг на
суровини и храни (ограничено потребление) и тяхното изобилие (прекомерна употреба
и отрицателно въздействие).
19. Петков, В., Етнодемографска палитра на Странджа планина //Сб.
Международна конференция „Географски науки и образование”, изд. ШУ,
октомври 2012, с. 217-221,
Странджа планина във всяка литература, география, регионални изследвания и други
описания, представени като мистична, етнографска изолирана, естествено очарователна
и привлекателна зона за пътуване. Бяха посетени редица села, географски, културни и
исторически обекти и интересни райони, свързани с нематериалното културно
наследство на планината. В резултат на това пътуване са повдигнати въпроси, на които
са търсени отговори и някои от тях са представени в този доклад. Основната му цел е
да разкрие етническите и демографските характеристики на Странджа, която се корени,

както и народното и етнографското наследство на района, което е от национално
значение.
20. Петков, В., К. Войнов, Демографска ситуация в общините по поречието на
река Голяма Камчия (между язовирите Тича и Цонево), Сб. Пътувания из
България /резултати от теренни географски практики и научни
експедиции/, ШУ, 2012, с.54-65,
В настоящата статия се характеризира демографската ситуация по общини по
поречието на река Голяма Камчия. Характеризирани са по важни демографски
показатели.
21. Пенерлиев, М., В. Петков, , Научна експедиция „Приморска Добруджа –
2011” // Сб. Пътувания из България /резултати от теренни географски
практики и научни експедиции/, ШУ, 2012, с.24-39,
Съвременното състояние на селищата в Добруджа е в унисон с общото негативно
развитие на селската мрежа в България. През месец септември 2011 година беше
проведена научна експедиция „Приморска Добруджа”. Бяха проучени повече от 20
населени места, и в настоящия материал се описват специфични характеристики.
22. Пенерлиев, М., В. Петков, Съвременно състояние на селищата по горното
поречие на река Луда Камчия /неочаквани резултати/ // Сб. Пътувания из
България /резултати от теренни географски практики и научни
експедиции/, ШУ, 2012, с.66-75;
В настоящата статия са разгледани три общини и 19 селища. По предварителна
информация беше анализирана демографската ситуация в тях. Изненадващо бе, че в
определен период от време населението на тези селища се покачва драстично.
23. Петков, В., М. Пенерлиев, Беласица и българските селища // Сб. Пътувания
из България – 2012/2014 – резултати от теренни географски практики и
научни експедиции, Шумен, 2014, с. 45-53
В представения материал се прави кратък очерк на планината Беласица с прилежащите
и селища. Характеризира се население живеещо в планината със запазен традиционен
поминък. В този регион е едно от малкото места в България, в който се произвежда
сусамово масло.
24. Пенерлиев, М., М. Касчиева, В.Петков, Угаснали огнища, сп. ГЕО, бр.4,
май, 2014 г.
Запустели с обрасли бурени дворове разбити, изоставени… Такива са множество
училища в България. Тихо и пусто е, детски глъч в междучасията е само въображаемо
ехо от миналото между зеещите врати и изпочупени прозорци.
25. Станчева, Н., В. Петков, Село Професор Иширково – география и
ежедневието на хората // Сб. Пътувания из България – 2012/2014 –
резултати от теренни географски практики и научни експедиции, Шумен,
2014, с. 7-16,
На около 20 km от дунавския град Силистра се намира добруджанското село Професор
Иширково. Разположено в красива долина селото е добре уредено, благоустроено и с
кипящ живот. Интерес за нас е, че това село носи името на български виден географ, а
също така и едно от населените места в България в които има румънски преселници.
Характеризиран е специфичен бит, фолклор и обичаи.

26. Петков, В., Български маршрути в Северна Добруджа, // Сб. Пътувания из
България – 2012/2014 – резултати от теренни географски практики и
научни експедиции, Шумен, 2014, , с. 60-67
В настоящия доклад се разглеждат различни обекти, паметници манастири и др. в
които все още не са изцяло заличени българските символи и дух в северна Добруджа. В
резултат а теренни изследвания бяха посетени региони с „български светини” и
анализирани през контекста на българското културно географско пространство.
27. Петков, В., Водната енергия и биогоривата – алтернатива на
традиционните енергийни източници //Сб. Междууниверситетски
студентски научен семинар „Географски хоризонти”, изд. на ШУ, 2014, стр.
52-58,
През последното десетилетие все повече се говори за заместване на традиционните
енергийни източници. В настоящата статия ще бъдат разгледани два от видовете
алтернативни енергийно източника-енергия от ВЕЦ и биогоривата.
28. Петков, В. Културни маршрути в Приморска Добруджа // Сб. Мартенски
студентски четения, том 1-2 (сборник материали от I, II, III, IV студентски
научни конференции), ВТУ, 2015 (електронно издание); стр. 305-312,
В настоящата статия се разглеждат културно-географски и културно-исторически
обекти в територията на Приморска Добруджа. Това е една територия с обхват от
общините на Каварна, Балчик и Шабла. В исторически план това е територия със
засилена историческа динамика, особено през изминалия XX век. По тази причина в
обсега и се отбелязват обекти както от Древността, така и от времето на румънската
окупация на Добруджа. Естествено българският национален характер на територията е
запазен и изложен в редица експозиции и експонати. Този интересен „туристически
микс” от културно-познавателни обекти се разглежда в този материал. Прави се опит за
изграждане на туристически маршрут с реална икономическа стойност. Ще се разгледа
и етнографската палитра, през която преминават културните маршрути.
29. Пенерлиев, М., М. Маринова, В. Петков, Съвременно състояние на
образователната инфраструктура в селските територии // Сб. Селските
територии в област Шумен (съвременни проблеми и тенденции), изд. ШУ,
с.51-65, 2015,
В настоящата статия се разглежда съвременна образователна инфраструктура в
селските територии в област Шумен. Направен е анализ на образователни заведения
разделени по видове, среден брой деца в детски градини, среден брой деца на един
учител в общините.
30. Пенерлиев. М., В. Петков, Д. Димитров, Географски анализи при
изследване на населението и изборните процеси /на примера на селищата по
река Камчия/, // Сб. Информационни ресурси по природна география
2016г.// - електронно издание,
Този материал е провокиран от проведените в страната избори през октомври 2015 год.
Анализираме ги от гледна точка на демографските процеси в селата и по-скоро на
миграционните такива. Целта е да покажем географията като една приложна наука
дори и в сферата на изборните анализи.

31. Пенерлиев. М., В. Петков, Териториална организация на настанителната
база за туризъм в област Добрич //сб. със статии по случай 65 годишнината
на проф. д-р Иван Марков, изд. Фабер, В. Търново, 2017//,
Настанителната база за туризъм е един от елементите на туристическия отрасъл. Заедно
с анализа на туристическите ресурси и туристическите потоци, той оформя трите
функционални елемента на тази стопанска дейност. Изследването му е важно както от
гледна точка на местната, така и националната икономика. Анализирани са показатели
до ниво общини със съответният пространствен анализ.
32. Димитров, Ст., М. Пенерлиев, В., Петков, Съвременно проявление на
демографската криза в Добруджа ( на примера на община Генерал Тошево),
Сб. доклади от XV Национална Научна конференция с международно
участие „Природни науки 2017 /29.09-1.10.2017г., стр. 125-130
Докладът анализира негативното проявление на демографските процеси на територията
на Добруджа. Използват се актуални статистически данни за общините в Генерал
Тошево. Намаляването на населението, особено в селските райони, е широко
разпространено. В резултат на анализа са посочени констатациите за изследваната
територия в демографски аспект.
33. Петков. В., Ст. Тодоров, Клъстерите като възможност за пространствено
географско райониране, сб. V национална студентска конференция с
участието на ученици „От атома до космоса”, 12-14 май 2017 г., стр. 99-102,
В настоящия доклад се разглеждат клъстерите като възможност за пространствено
географско райониране. Характеризират се основни въпроси при създаването на
туристически клъстер. Дава се пример за туристически клъстер.
34. Петков. В., К. Николов, Т. Костадинова, Ев. Драганова, Селищата в
Ивайловградско - Етнографски музей на "открито", сб. Пътувания из
България, изд. УИ "Еп. К. Преславски" Шумен, 2018, с. 62-69
В настоящия материал се разглеждат редица селища в Ивайловградско. Направена е
характеристика от стопанска гледна точка за минал период. Разгледани са бита,
поминъка, архитектурата на местното население. Обърнато е внимание на
автентичното албанско население характерно за тази част на региона.
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