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Климатът влияе съществено върху човека и неговата дейност в области като 

земеделието, енергетиката, строителството, туризма. От една страна, той е 

биоклиматичната среда, която въздейства многостранно върху човешкия организъм – 

физично, химично, термофизиологично, биотропно, психоемоционално и пр., 

определяйки степента на пригодност за провеждане на определени видове дейности. От 

друга, климатът е ресурс, вкл. биоклиматичен, който се използва директно за 

реализиране на определена дейност. Приложението на климатичния потенциал на 

определена територия към настоящия етап се изследва в три основни направления – 

като агроклиматичен, енергиен и като биоресурс. 

При прегледа на специализираната литература най-често климатът и неговият 

биоклиматичен потенциал са определяни като източници на ресурси за развитие на 

рекреационно-туристическата и климато-терапевтичната/профилактичната дейност. 

По-конкретно биоклиматичният потенциал на определена територия е ресурс за 

соларни (провеждане на хелиопроцедури), криогенни (зимни видове спорт и 

процедури), въздушни (аеропроцедури в райони, наситени с благотворно въздействащи 

частици — фитонциди, йони, морски частици и др.), аеросветлинни или визуални 

(напр. северни сияния и други атрактивни атмосферни явления), физиологични 

(профилактиктично-терапевтична стимулация/рестрикция на някои процеси в 

човешкия организъм, напр. метаболитните) и други дейности. 

На съвременния етап от своето развитие туризмът е достигнал такова ниво, че от 

стопанска дейност се е превърнал в обществено значимо явление, има многообразни 

потребители с разностранни интереси. За туриста е важно какво ще бъде времето в 

периода на неговия престой в съответната дестинация. За пълнотата на анализа е 

необходимо не само да се представи общата климатична обстановка, но и да се 

определи въздействието на климата върху човешкия организъм. Това е една от 

причините тематиката за биоклимата и определянето на биокомфорта в определен 

туристически район, дестинация, туристически център да е актуална и да предизвиква 

интерес. В контекста на предстоящото брандиране и изготвяне на управленски 

програми за туристическите райони на Република България (първото официално 

туристическо райониране) тематиката е изключително актуална. Разбира се, трябва да 

се подчертае, че комфортните климатични условия на конкретна територия са сред 

основните фактори на околната среда, които определят природно-ресурсния потенциал 

не само за развитие на туризма, а обезпечават цялостната жизнена дейност на хората 



 

там. Това обстоятелство поставя биоклимата сред актуалните теми за разглеждане и в 

контекста на глобалните климатични колебания. 

Изследванията върху биоклимата датират още от втората половина на XIX в. За 

първи път руският фармаколог и токсиколог А. А. Лихачов измерва количеството 

топлина, което отдава тялото на човек, по калориметричен път. В този период започват 

и системните наблюдения на влиянието на слънчевата радиация върху туристите, които 

посещават курортите в Швейцарските Алпи. 

Системните изследвания върху биоклимата обаче започват през XX в., когато се 

разработват теоретичните и методическите концепции. През 1923 г. група учени от 

Американското общество на инженерите по отопление и вентилация определят 

понятието ефективна температура, което се изразява в определяне количествената 

връзка между атмосферните условия и усещането за топлина от човека. След това 

редица руски (съветски) учени усъвършенстват метода, като въвеждат отчитането и на 

други фактори – слънчевата радиация, облеклото и т.н. – М. Е. Маршак, П. Г. 

Мезерницки, В. А. Яковенко, А. Б. Айзенщат и др. 

През 30–40-те год. на ХХ в. принос в биоклиматологията имат немските учени и 

най-вече биоклиматологът К. Бютнер, който изследва топлообмена между човека и 

околната среда, като провежда експерименти в лабораторни условия. 

На принципа, залегнал в основата на метода на физическото тяло, където се 

отчита топлинното обременяване на човешкия организъм от факторите на външната 

среда, възниква цяла школа. Отчитането се извършва посредством топлинните загуби 

от едно физическо тяло, оставено под непосредственото влияние на климатичните 

фактори. Съществуват различни варианти и модификации в тази школа, която е широко 

възприета в немско- и англоговорящите страни. Английският хигиенист Хил въвежда и 

инструменталното измерване (кататометър) в лабораторни условия. Към тази школа 

принадлежат Dorno, Matzke, Hanneberger, Bider, Bedford, Wernei, Hill и др. 

По разработването на методи за класифициране на времето работят Е. Е. 

Фьодоров, Л. А. Чубуков, Е. М. Иличов, Русанов и др. 

През втората половина на XX в. изследванията на биоклимата и климатичния 

комфорт разширяват своя обхват. А. Адолф (1949) изследва реакциите на човешкия 

организъм в условията на горещ и сух климат; С. Робинзон (1949) – при топъл и влажен 

климат, а в условията на студен климат – О. Едхолм и А. Бартън (1957). Военни 

научно-изследователски лаборатории към армията на САЩ и Канада провеждат 

биоклиматични изпитания в полеви условия на територията на Аляска и Канада, в 

Долината на смъртта и на други места. 

През 1961 г. на Втория конгрес на биометеоролозите в Брюксел се уточняват 

основните теоретични постановки на биометеорологията като наука. По същото време 

се създава и Международното биометеорологично общество. В края на ХХ в. 

значителни изследвания в областта правят учени от САЩ, Русия (бивш СССР) и други 

страни. 

В България в областта на биометеорологията се работи още от 60-те години на XX 

в. Учени като В. Маринов, Ив. Ангелов, С. Стаматов и др. със своите изследвания 

допринасят за развитието й като наука. Особено важен е приносът в изследването на 

климата в България като туристически и рекреационен ресурс на Харлампи Тишков, 

който въз основа на комплексно-климатичния анализ по Фьодоров и Чубуков 

характеризира цялостно климата на туристическите курорти, климатичния потенциал 

на планините и туристическите ресурси в страната. Принос в областта на методиката и 

изследването на биоклимата в началото на XXI в. има Зоя Матеева от Националния 

институт по геофизика, геодезия и география към БАН, която изучава биоклимата в 



 

отделни райони на страната – Родопите, по Черноморието и др. В тази област работят и 

специалистите от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН. 

Настоящата монография – „Теоретико-концептуални аспекти на биоклиматичния 

туристически потенциал в Република България― – разглежда и изследва климата и 

биоклимата съобразно създадената вече традиция.  

Обект на изследване е територията на Република България, в частност – 

туристическите райони, а като пример са взети Дунав и Стара планина. 

Предмет на изследването е биоклиматичният туристически потенциал. 

Проучени са отделните климатични елементи и комплексите от тях, което разкрива 

наличието на определени локални варианти на биоклиматичния потенциал. 

Авторът си поставя като основна цел да изследва биоклиматичните особености на 

територията на Република България и на туристическите райони, прилагайки различни 

методи, които разкриват комфортните/дискомфортите условия за развиване на 

туристическа дейност. 

В процеса на реализиране на поставената цел в монографията са решени редица 

основни задачи: 

1) характеризирани са основните фактори, които определят климата и биоклимата 

в Република България; 

2) характеризирани са климатичните области в Република България; 

3) събрана, обработена и синтезирана е основна база от данни за климатичните 

елементи – основа на изследването; 

4) анализирани са подходите и методите за изследване на биоклимата; 

5) ранжирани са биоклиматичните индекси, определена е тяхната информативност 

и са подбрани тези, използвани в изследването; 

6) създадена е база от биоклиматични данни, получени въз основа на 

изчисленията за съответните биоклиматични индекси; 

7) установени са режимът и пространственото разпределение на избрани 

биоклиматични индекси за територията на Република България; установена е и 

степента на комфорт/дискомфорт; 

8) приложен е модел за определяне на биоклиматичния туристически потенциал 

на туристическите райони, както и степента на комфорт/дисимфорт (като пример са 

взети туристическите райони Дунав и Стара планина); 

9) приложени в туристическите райони са индекси за оценка условията на 

овлажняване и степента на континенталност, както и комплексно-климатичният анализ 

по Фьодоров и Чубуков (като пример са взети туристическите райони Дунав и Стара 

планина); 

10) установени са хронологичните колебания на основни климатични елементи в 

туристическите райони Дунав и Стара планина и въздействието им върху 

биоклиматичния туристически потенциал и климатичния комфорт. 

Методите, използвани в настоящото изследване, се определят от поставената цел 

и съответните задачи за решаване и могат да бъдат представени в следните групи: 1) 

статистико-математически; 2) сравнително-аналитични; 3) картографски; 4) 

експериментално-полеви; 5) комплексно-климатични. 

Прилагането на статистико-математическиге методи е обусловено от 

необходимостта наличната метеорологична информация да бъде обработена и да се 

получат статистически еднородни климатични редици. За хомогенизация на 

статистическите редове са използвани методът на разликите и методът на отношенията. 

При възстановяване на месечните и годишните метеорологични данни са приложени 

графичният метод, методът на аналогията, както и посочените методи на разликите и 



 

отношенията. Изчислявани са статистически параметри, като норма (средни), 

средноквадратично отклонение, коефициент на вариации, средна грешка и др. При 

колебанията на отделните елементи за установяване значимостта на различията е 

приложен методът на Стюден – Т-тест. Използван е сравнително-аналитичният 

анализ, за да се очертаят най-съществените прилики и разлики в териториалното 

разпределение на режимните характеристики на биоклиматичните индекси. 

Необходимостта от пространствено представяне на резултатите от изследването 

налага използването на картографския метод, приложен за териториалното представяне 

на някои от основните климатични елементи: температура на въздуха, както и за 

представяне на климатичните райони. При оформяне на картите е извършена 

съответната генерализация. При териториалното представяне на температурата на 

въздуха изолиниите върху картите са изчертани по метода на интерполацията, а 

картите са подложени на допълнителна компютърна обработка с програмите АrsWiew 

и Paint, където са приложени графичният и методът на качествения фон. Графичният 

метод е използван и при създаване на диаграмите. 

За определяне на биоклиматичния туристически потенциал и климатичния 

комфорт/дискомфорт са използвани методът на физическото тяло и на ефективните 

температури и индекси. 

От комплексно-климатичните коефициенти и индекси са приложени следните: 

1. Ефективна температура, ЕТ (по Мисенард); 

2. Еквивалентно-ефективната температура, ЕЕТ (по Мисенард); 

3. Нормална еквивалентно-ефективна температура, НЕЕТ (по Бутиева); 

4. Радиационно-еквивалентно-ефективна температура, РЕЕТ (по Шлейховски, 

получена по формула за сближаване от Бутиева); 

5. Биологична активна температура, БАТ (получена по формула за сближаване от 

Бутиева); 

6. Индекси на суровост на времето по Бодман и Арнолди; 

7. Индекс на ветрово охлаждане на Сайпъл и Пасел; 

8. Коефициент на континенталност на Горчински и Хромов; 

9. Коефиценти за определяне условията на овлажняване на Иванов. 

В настоящото изследване е приложен и т.нар. метод на комплексно-климатичния 

анализ, разработен от руските учени Фьодоров и Чубуков. Изборът на този метод 

авторът смята за особено подходящ при характеризиране на биоклиматичния 

туристически потенциал на туристическите райони. На тази основа е приложена 

методиката, предложена от Х. Тишков, за оценка на рекреационите климатични 

условия чрез определяне на термичния потенциал, рекреационно- климатичния 

потенциал и комплексния рекреационно-климатичен потенциал на туристическите 

райони Дунав и Стара планина. 

В монографията в по-малка степен са застъпени методи от групата на 

експериментално-полевите. Тяхното прилагане е свързано предимно с теренната работа 

по темата. Най-често е използван методът на наблюдението, прилаган при установяване 

последствията от някои неблагоприятни метеорологични явления. Съчетан с други 

методи, като анкетния, той дава добри резултати при възстановяване на обстановката, 

при която са протекли определени явления. 

Изследванията в монографията се базират на данните от наблюденията, 

извършени в метеорологичните и климатичните станции, разположени по цялата 

територията на Република България. Техният брой e от 52 до 65 за различните 

биоклиматични индекси в страната и 17–18 за туристическите райони Дунав и Стара 

планина, което представлява добро териториално покритие и осигурява обективност на 



 

изследването. Известни затруднения създава липсата на данни от някои станции във 

високопланинската част на региона, защото след 1990 г. те не функционират (на хижа 

Мазалат, връх Столетов и др.). По тази причина данните, получени за 

високопланинския пояс, са приети като ориентировъчни. 

Световната метеорологична организация (Climat Change, 2001) възприема като 

достоверен „класически― период от 30 години при статистическо описание на 

климатичните елементи. За разкриване на биоклиматичния туристически потенциал се 

препоръчва климатичните редици да са с период от 50 години. В монографията са 

спазени тези препоръки и характеристиката на повечето климатични елементи е 

направена с основен период от 50 години – 1931–1980 г. (за вятъра – 1931–1970). 

Избран е именно този период, поради наличието на достатъчно данни за основните 

климатични елементи, от една страна, а от друга – периодът позволява да се направи 

обективна, достоверна характеристика на „историята― на климата, в нашия случай на 

биоклимата. Не на последно място е причината, че повечето изследвания върху климата 

на Република България се основават на данни със сходен или еднакъв с предпочетения 

период. С това монографичното изследване става част от общия изследователски 

процес на климата и биоклимата в Република България. 

В монографията са включени данни от други публикации на автора, от 

климатични справочници, метеорологични годишници, месечници, от бюлетини на 

НИМХ и от Интернет, като в някои случаи тези данни са удължавани и редуцирани (от 

автора) за повечето елементи до 1980 г. Относно колебанията на температурата на 

въздуха, отнесени към основния период, са формирани 30-годишни редици (от автора) 

за периода 1971–2000 и 1981–2010 г. 

За вятъра многогодишната средна скорост може да се определи от сравнително 

къса редица от 7–10-годишен период5. При него климатичните редици са за периодите 

1931–1970 и 1992–2001 г. 

За прилагане на комплексно-климатичния анализ е необходимо формирането на 

данни за период, не по-малък от 10 години. В изследването са използвани данни за 

период от 17 години (1953–1970) от 31 станции, разположени на територията на 

туристически райони Дунав и Стара планина, предпоставка за достоверен анализ, 

отговарящ на изискванията за използване на метода. 

Монографията се ограничава в предлагането на модел за изследване на 

климатичния комфор/дискомфорт. Биоклиматичният потенциал на туристическите 

райони е представен с пример от две области. Климатичните колебания се ограничават 

до климатичните елементи, температурата на въздуха и вятъра. Прогнозата на 

климатичния комфорт и колебанието на биоиндексите са демонстрирани от ограничен 

брой индекси и станции. 

В Първа глава са разгледани теоретичните постановки на изследването. 

Обърнато е внимание на факторите, които формират климата и биоклимата, на 

походите и методите за изследване на биоклимата и климатичния комфорт. Изтъкнато 

е, че характеризирането на климата и биоклимата и на влиянието им върху туризма и 

туристите преминава през два основни етапа. На първо място се характеризира 

фоновият климат, като се анализират данните за климатичните елементи (температура 

на въздуха, влажност, вятър и т.н.). Установява се характерът на климата в 

определената територия, въз основа на което през втория етап се прилагат различни 

подходи и методи, за да се оценят рекреационният и биоклиматичният потенциал и да 

се изясни физиологичното въздействие на климатичните елементи и комплекси. 

Обосновано е подхода който е приложен в изследването а именно доказали своята 

ефективност  биоклиматичните индекси – показателите за субективно възприемане от 



 

човека на състоянието на комфорт/дискомфорт.  Посочено е, че при характеристиката 

на туристическите райони е приложен и методът на комплексно-климатичния анализ, 

разработен от руските учени Фьодоров и Чубуков. В главата подробно са разгледани 

биоклиматичните показатели които са косвени индикатори за оценка на въздействието 

върху човека на топлинното състояние на околната среда. Чрез тях се определя 

диапазонът на стойностите на климатичните елементи, при които човек се чувства 

комфортно или дискомфортно.Подчертано е , че зоната на комфорт е различна за 

отделния индивид и за това повечето скали са разработени на основа на „средния 

човек―, т.е. за практически здрав човек. Посочена е най-често прилаганата 

класификация за групиране на биоиндексите:  

1. Температурно-влагови показатели. 

2. Температурно-ветрови индекси (индекси на студения стрес). 

3. Температурно-влаго-ветрови индекси (за човек на сянка). 

4. Температурно-влаго-ветрови индекси с отчитане на слънчевата радиация. 

5. Индекси за определяне степента континенталност. 

и е представена оценка на тяхната информатимност. 

Във Втора глава е характеризиран биоклиматичният потенциал в Република 

България, определена е степента на комфорт и дискомфорт чрез режима и 

пространственото разпределение на избрани биоклиматични индекси: 1. Ефективна 

температура, ЕТ (по Мисенард); 

2. Еквивалентно-ефективната температура, ЕЕТ (по Мисенард); 

3. Нормална еквивалентно-ефективна температура, НЕЕТ (по Бутиева); 

4. Радиационно-еквивалентно-ефективна температура, РЕЕТ (по Шлейховски, 

получена по формула за сближаване от Бутиева); 

5. Биологична активна температура, БАТ (получена по формула за сближаване от 

Бутиева); 

6. Индекси на суровост на времето по Бодман и Арнолди; 

7. Индекс на ветрово охлаждане на Сайпъл и Пасел; 

Трета глава е посветена на туристическите райони в Република България. 

Представен е биоклиматичният туристически потенциал на  пример на туристическите 

район Дунав и Стара планина. 

Климатичните колебания са разгледани в Четвърта глава, където 

хронологичните колебания на температурата на въздуха и вятъра са изследвани за 

територията на туристическите райони Дунав и Стара планина и тяхното влияние върху 

биклиматичния комфорт. 

В заключение са направени някои изводи и обобщения: 

• Годишните стойности на ефективната температура (ЕТ) са в диапазона на 

комфорта или доближаващи се до комфорта. Установяват се териториални различия, 

които обобособяват на територията на Република България четири района: 

– низинен и равнинно-хълмист, където ЕТ е с най-високи стойности; 

– на високите котловинни полета, вътрешнопланинските котловини и ниските 

планини, където преобладава комфортното топлинно натоварване; 

– на средновисоките планини и планинските територии, където условията са 

хладни; 

– на високите планиниски върхове и била с отрицателна или близка до 

отрицателната ЕТ. 

През зимата условията са подкомфортни, а лятото за по-голямата част от 

територията на страната е комфортен сезон. Пролетта и есента имат преходен характер. 



 

• Стойностите на еквивалентно-ефективната температура (ЕЕТ) през май 

определят условията в страната като подкомфортни. През юни, юли и август в по-

голямата част от територията на България условията са комфортни. Не се установяват 

надкомфортни условия. 

• Нормалната еквивалентно-ефективна температура (НЕЕТ) през май формира 

два района – на комфортното и на подкомфортното топлинно въздействие. 

През юни значителна част от територията на България е в зоната на комфортните 

условия, а през юли и август се установяват надкомфортни, прегряващи топлинни 

условия. През лятото най-благоприятни са условията по Черноморското крайбрежие, в 

ниския и средновисокия планински пояс. 

• От групата ефективните температури най-обективна информация при 

определяне топлинните условия през топлата част от година та дават биологично 

активната температура (БАТ) и радиациононно-еквивалентно-ефективната 

температура (РЕЕТ). 

Данните за РЕЕТ посочват значителни различия през месеците май, юни, юли 

август и септември. През май, юни и септември се проявят умерено топлото комфортно 

време, хладният подкомфорт и студеният дископфорт. През юли се обособяват два 

района – на хладния подкомфорт и на умерено топлия комфорт. Август е с най-високи 

стойности на РЕЕТ и само в планинските територии и по най-високите върхове и била 

остава зоната на студения дискомфорт. Стойности на РЕЕТ в диапазона на топлинния 

дискомфорт не се констатират. 

Топлинното въздействие, оценено с индекса БАТ, през май обособява три 

района – на студения дискомфорт, на топлинния комфорт и на надкомфортните 

топлинни условия. През лятото преобладават топлинният дискомфорт, а в 

средновисокия хипсометричен пояс стойностите на БАТ са в диапазона на комфорта. 

• Условията през зимата, оценени с индекса на ветрово изстудяване на Сайпъл и 

Пасел (SP), определят декември като дискомфортен, с изключение на долните течения 

на реките Срума и Места. През януари и февруари в планинските територии условията 

са много студени. Март се оказва зимен месец и топлинните му условия са в границите 

на студения дискомфорт. Изключения са териториите на Санданско-Петричко, 

Гоцеделчевско, Пазарджишко-Пловдивското, където условията не са зимни. 

• Условната температура по метода на Арнолди потвърждава изводите, 

направени въз основа на индекса SP. Този биоиндекс обаче дава по-голяма възможност 

за териториална диференциация както за по-дълъг период от време (месеци, години), 

така и за дневния режим. Подходящ е и за центрове, разположени в планинската част 

на страната, и за останалите територии. 

Поради засилване ролята на вятъра като фактор, препоръчително е за по-голяма 

обективност да се използва комбинирано с други индекси, напр. индекси за 

дискомфорт, ефективна температура, индекс на Сайпъл и Пасел, на Хил, индекс WCTI 

и др. 

Приложената методика за топлинно съпротивление на облеклото в български 

условия дава добри резултати за територии, оценени с повече от 3 бала. • Оценката за 

„суровост на времето“ по метода на Бодман дава основание да се обособят три 

района: 

– на малко суровите зимни условия; 

– на умерено суровите зимни условия (Черноморски). 

– на суровите и много суровите зимни условия (високопланински). 



 

Зимата като цяло е сурова, но заедно с това на територията на България не се 

проявяват жестокото и крайно суровото време. Потвърждава се изводът, че за месеци 

от преходните сезони индексът не е информативен и не дава добри резултати. 

• В туристически район Дунав според ЕТ се установяват комфортни условия през 

април, май, юни, юли, август, септември и октомври. През останалите месеците 

доминира студеният дискомфорт. Не се отчитат отрицателни стойности на ЕТ. 

Условията са подкомфортно прохладни и хладни. ЕЕТ определя април като 

дискомфортен и прохладен. През май юни, юли и август условията са комфортни. 

НЕЕТ през летните месеци е с надкомфортни стойности. РЕЕТ от май до септември е в 

диапазона на комфорта. През отделните месеци се констатират интересни различия. 

През май условията са комфортни в диапазона на умерено топлото със стойности на 

РЕЕТ от 22,8°С (Исперих) до 25,9°С (Свищов). През юни в Източна Дунавска равнина 

(с изключение на придунавските низини) РЕЕТ остава в диапозана на умерено топлото, 

комфортно време. В останалите територии условията са комфортно топли. Комфортно 

топли са условията и през юли и август, но вече в целия туристически регион. През 

септември стойностите на РЕЕТ се променят и в района те са в рамките на 21,7°С–27°С, 

умерено топло. В Западна и Източна Дунавска равнина стойностите на БАТ са в 

диапазона на надкомфортните условия. В останалата част от района БАТ е в границите 

на комфорта. Стойностите на БАТ през май, септември и летните месеци определят 

времето в района като надкомфортно. Индексът на ветрово изтудяване (охлаждане) на 

Сайпъл и Пасел в Западна и Средна Дунавска равнина през януари е 1 бал, условията са 

хладни. В източната част на Дунавската равнина условията са студени. Индексът за 

„суровост на времето― по Арнолди (условна температура) определя условията през 

януари като умерено студени, а топлинното съпротивление на облеклото е 3–3,4 кло. 

Препоръчва се на туристите да използват зимно облекло. Интерес представлява фактът, 

че през март все още в източните части на района условията се оценяват като зимни с 

1 бал. Същевременно през март се отчитат и първите оценки на топлинното 

съпротивление на облеклото под 2,6 кло. 

• В туристически район Стара планина през зимата условията са подкомфортни. 

ЕТ е най-ниска през януари и варира в широк диапазон: от -7°С до 0,2°С, хладен 

подкомфорт. Това обстоятелство дава основание да се обособят два подрайона – на 

хладния и умерен дискомфорт и на студения дискомфорт. През пролетта се установяват 

разнообразни условия, а ЕТ се движи в широки граници. През лятото условията са 

комфорти, с изключение на най-високия хипсометричен пояс, където е подкомфортно 

прохладно. През есента октомври е месецът с най-разнообразни температурни условия. 

ЕЕТ през април се движи в широки граници, но условията са покомфортни. 

Отрицателни стойности на ЕЕТ през май се отчитат само във високия планински пояс. 

През лятото ЕЕТ е в два температурни диапазона – комфортен и подкомфортен. В 

средния и високия пояс на Стара планина условията са подкомфортни, а в останалите 

територии – комфортни. НЕЕТ през април определя условията на цялата територия на 

региона като подкомфортни, а в най-високите части на планината температурите са 

отрицателни. През май в Предбалкана условията са комфортни, а в Стара планина – 

подкомфортни. През летните месеци в старопланинската част на района условията 

остават подкомфортни, изключение прави Източна Стара планина, където условията са 

комфортни. В Предбалкана като цяло условията през юли и август са надкомфортни. 

През лятото стойностите на РЕЕТ определят условията на старопланинското било и 

високите върхове като подкомфортни в диапазона „много хладно― (връх Ботев) до 

„хладно― (Петрохан, хижа Вежен). През летните месеци и септември само във високия 

планински пояс на Стара планина стойностите на БАТ са в диапазона на комфорта. В 



 

останалата част от територията на района условията са дискомфортни. През януари в 

туристическия район условията са хладни и студени. Хладните условия са характерни 

за Предбалката, а студените – за старопланинската част. По старопланинското било и 

най-високо издигната част на Стара планина условията са много студени и жестоко 

студени. 

Трябва да се обърне внимание на обстоятелството, че през декември в някои 

територии от Ниския Предбалкан липсват условия, характерни за зимата. Индексът SP 

не отчита сурово и студено време. През януари индексът за „суровост на времето― по 

Арнолди се движи в широк диапазон. В някои територии от Ниския Предбалкан 

времето е студено, във Високия Предбалкан, долинните и котловинните територии от 

Предбалкана (с чести приземни температурни инверсии) времето е умерено студено. В 

средния планински пояс на Източна Стара планина се отчитат стойности в диапазона на 

много студеното време. По високите била и върховете времето е силно студено и 

жестоко студено Разликите в условната температура определят и разнообразието от 

подходящо за условията облекло. Диапазонът на топлинно съпротивление на облеклото 

е зимно, подсилено зимно и арктично. 

• Биоклиматичните индекси могат да се прилагат за прогнозиране на 

биоклиматичния комфорт/дискомфорт, което позволява по-добре да се планира и 

подготви предстоящо пътуване както от страна на туристите, така и от страна на 

туроператорите. 

• С най-голяма степен на континенталност е туристически район Дунав. 

Сравнително малката годишна амплитуда дава на Стара планината най-ниска степен на 

континенталност, която се доближава до тази на Черноморското крайбрежие. Индексът 

на Горчински (Gor) показва, че континенталността се променя от Стара планина към 

река Дунав, като степентта на континенталност се увеличава. 

• Коефициентът на овлажняване на Иванов (kI) има изразен годишен ход. 

Максимумът е през зимата – януари и декември – когато и в двата туристически района 

има излишък на влага. Минимумът настъпва през юли, август и септември, т.е. през 

лятото. В туристически район Дунав овлажняването е слабо и оскъдно. В туристически 

район Стара планина се обособяват две зони: 

1) Предбалкан, където условията са на границата между слабо и умереното 

овлажняване и засушаването е по-слабо проявено; 

2) Стара планина, където липсва засушаване, а овлажняването е достатъчно. Най-

високите части, като връх Ботев, имат излишък на влага целогодишно. 

• Комплексно-климатичният анализ дава възможност да се констатира, че в 

туристически райони Дунав и Стара планина в целогодишен план абсолютно 

доминиращо е немразовитото време, следват го времето с преход на температурата 

на въздуха през 0°С и мразовитото време. Тази характеристика се отнася и за низинно-

хълмистия хипсометричен пояс, и за планинските склонове. В зависимост от 

местоположението съотношенията между трите основни типа време не се променят – 

само се мени процентното им участие в структурата на локалния климат. 

• Комплексният рекерационно-климатичен потенциал очертава три, различни по 

степен на пригодност, района: 

– най-благоприятен рекреационно-климатичен потенциал имат Чипровско-

Мургашкият и Веженско-Твърдишкият дял на Стара планина (с уговорка за най-

високите върхове, напр. връх Ботев); 

– благоприятен рекреационно-климатичен потенциал имат Средна Дунавска 

равнина и Западен и Среден Предбалкан; 



 

– най-малко благоприятен рекреационно-климатичен потенциал имат Западна 

Дунавска равнина и крайдунавските низини. 

• Относно анализа на колебанията в температурата на въздуха в туристически 

район Дунав и Стара планина се налагат следните изводи: 

1. През зимния сезон (януари) за периода 1971–2000 и 1971–2010 г., сравнен с 

1931–1980 г., е настъпило статистически значимо затопляне, средно с 1°С–2°С. 

2. Резултат от констатираното сезонно колебание през зимата е наблюдаваното 

повишаване на средните годишни температура на въздуха с 0,2°С–0.6°С. 

3. Годишната температурна амплитуда е намаляла в рамките на 1°С–2°С. 

4. Налице е изместване на линията на 0°С изотерма на север, която вече минава на 

територията на Дунавската равнина и Предбалкана. 

5. Без да е променен характерът на климата като цяло, смекчаването на 

амплитудните разлики е намалило степента на континенталност с 3%–6% (по 

Горчински). 

6. Сравнителният анализ на данните показва интересни резултати за условната 

температура по метода на Арнолди. Макар да се констатира повишаване на 

температурата на въздуха през зимата и сравнително слабо повишаване на средната 

скорост на вятър, в станциите, разположени в Дунавската равнина, е настъпило 

понижаване на условната температура, сравнена с основния период. От друга страна, в 

Предбалкана и Стара планина условната температура за същия 10-годишен период 

(1992–2001 г.), сравнен с основния, се е повишила. 7. Биоклиматичните условията в 

станциите Свищов, Плевен и Павликени (туристически район Дунав) през януари като 

цяло остават непроменени. Стойностите на условната температура са в диапазона на 

студеното и умерено студеното време. В Предбалкана и Стара планина се отчитат 

промени, в известна степен различни от тези в туристически район Дунав. За периода 

1992–2001 г. в станции Тетевен и хижа Вежен условната януарска и февруарска 

температура се е повишила. В Тетевен (респ. Предбалкана) условията се запазват и 

остават в диапазона на студеното време, докато на хижа Вежен от умерено студена 

зимата е станала студена, или зимата е с една степен по-благоприятна. Индексът на 

ветрово изстудяване на Сайпъл и Пасел потвърждава направените изводи. 

•Колебанията в температурата на приземния въздух освен в теоретичен план имат 

значение и за стопанската дейност на хората, напр. за развитието на туризма. От една 

страна, през зимния период се понижава степента на суровост на климата, което 

подобравя условията за пребиваване на човек на открито и за осъществяване на 

туристически дейности в разглежданите района. Такива видове туризъм са 

балнеологичния и лечебния през зимата От друга страна, намаляват възможностите за 

развитие на ски туризъм и туризъм, свързан със зимните спортове в планинската част 

на туристическия район Стара планина. Затоплянето, съчетано с непериодичните 

прояви на фьон, практически не позволява да се развива този вид туризъм (с някои 

изключения – Беклемето, Стражата, Етрополско, и то в много ограничен период от 

време). 

• Представеният вариант за биоклиматична характеристика на функционалната 

температура на въздуха и индексите на изстудяване са само една от възможностите. 

Могат да се прилагат и други биоклиматични индекси, които да се съчетават и взаимно 

да се допълват. Използваните индекси и техните резултати биха могли да се приведат 

към обща оценъчна скала (в балове) и при прилагане на съответна методика да се 

получи единна интегрална оценка по месеци и сезони. 

„Теоретико-концептуални аспекти на биоклиматичния туристически потенциал 

в Република България― е монография, предназначена за специалисти в областта на 



 

туризма, географията, земеделието, строителството, както и за широк кръг от читатели, 

които се интересуват от проблемите на биоклимата. Съдържанието е разпределено във 

въведение, четири глави, заключение и заема 292 страници, които освен основния текст 

на монографията включват използвана литература (154 заглавия), 71 таблици, 146 

фигури, 7 картосхеми и карти. 

 

2. ЛАКОВ, П., Теоретико-концептуални аспекти на биоклиматичния 

туристически потенциал в Република България// монография, изд. СЕД―Чиста 

природа―, Плевен, 2018, - 292 стр. с: с табл., граф., фиг. и карти,    ISBN 978-619-90420-

8-3. 

Рецензент: доцент д-р Татяна Николаевна Осипова (Санктпетербургски 

държавен университет, Русия) 

Монографията е електронно издание на монографията представена под №1. 

 

3. ЛАКОВ, Пл. и Н. Вълчев. Национална и регионална аграрна политика. 

Пловдив: СЕД „Чиста природа―, 2016, -257 с.: с табл., граф., фиг. и карти, ISBN 978-

619-90420-5-2. 

 

Рецензент: доц. д-р Красимир Левков 

Монографията е посветена на аграрната политика една от актуалните теми 

свързана с развитието на земеделието. Това е така защото земеделието е отрасъл които 

се отличава от другите икономически дейности с редица особености, произтичащи от 

неговата същността и пряката връзка на отрасъла с природната среда. Те произтичат от 

спецификата на факторите на производство, които се използват в него. Специфичните 

особености на отрасъла се отразяват върху поведението на производствените системи и 

производителите, опериращи в него, върху начините по които се вземат 

стратегическите и оперативните управленски решения, върху финансирането на 

земеделските дейности и върху аграрна политика в подкрепа на земеделското 

производство и аграрния пазар. Неговите специфики и стратегическото му значение, за 

всяка страна, са основни причини той да е най-субсидираният икономически отрасъл, а 

аграрната политика да е обект на внимание на национално, така на международно ниво. 

В настоящето изследване, авторите си поставят за цел да представят основни 

теоретични и практически постановки свързани с провеждането на аграрната политика. 

В съдържателен аспект монографията се състой от десет глави. 

В първа глава са разгледани същността, значението и особеностите на 

земеделието – отраслови, пазарни, икономически, особености на трудовите ресурси. 

Във втора глава подробно е изследвана аграрната политика като система. Обоснована 

е връзката между регулация, политика и аграрната политика. Специално внимание е 

обърнато на причините за появата и провеждане на специална политика по отношение 

на земеделието. Представени са основните ставни и структурни компоненти на 

аграрната политика и е предложено становище за същността на аграрната политика 

като: система от принципи, методи, решения, въздействия и мероприятия, 

осъществявани от упълномощени субекти (органи, организации и институции) във 

връзка със съзнателното целенасочено управление и регулиране на земеделието и 

свързаните с него стопански дейности (производство, преработка, реализация и 

потребление на земеделски продукти) и условията за неговото развитие. Трета глава 

е посветена на целите и средствата на аграрната политика, а четвърта на видовете 

(типове) аграрна политик. Направена систематизация на целите и класификация на 



 

инструментите. Обърната е внимание на взаимодействието и взаимното влияние на 

мерките на аграрната политика. Определени са видовете аграрна политика като:  

1. Политика за поддържане цените на земеделските продукти. 

2. Политика за директно поддържане на земеделските доходи. 

3. Политика за ограничаване предлагането на земеделски продукти. 

4. Политика за интервенция на пазарите за производствени земеделски фактори. 

5. Маркетингова политика. 

6. Структурна политика. 

7. Регионална и екологична политика. 

8. Продоволствена и други политики. На всяка една е направен анализ.  

Пета глава е посветена на националните аграрни политики. Изследвана е 

практическата реализация на аграрната политика на национално ниво, за пример са 

подбрани страни като САЩ, Китай и Русия (водещи производители и потребители на 

земеделска продукция), а от друга страна – Чехия и Унгария – страни от бившия 

„социалистически лагер― и бивши членове на СИВ (каквато е била и България). 

Акцентирано е върху основни аспекти от провежданата в тези страни аграрна политика. 

Анализирана е връзката между националните аграрни политики и аграрната политика 

на международно ниво. В шеста глава е разглежда аграрната политика на България от 

началото на 90 години на XXв. до приемането на страната за член на Европейския 

съюз(ЕС). Направен е анализ на целите, средствата и провежданата аграрна политика. 

Специално внимание е обърнато на аграрната политика в условията на 

предприсъединителния период на България. Седма глава разглежда Общата 

земеделска политика на Европейския съюз (ОЗП на ЕС) и нейните съвременни аспекти. 

Направена е периодизация и характеристика на развитието на ОЗП на ЕС. Глава осма е 

посветена на аграрната политика на Република България в условията на членство в ЕС. 

Специално място в монографията заема регионалната аграрна политика. На тази тема 

са посветени девета и десета глава. В девета глава е анализирана регионалната 

политика на ЕС и в частност регионалната аграрна политика. В десета глава 

регионалната аграрна политика на България. Направени са някои изводи и обобщения 

като:― Регионалната аграрна политика се осъществява чрез политиката за развитие на 

селските райони. В България тя се възприема като придружаваща и допълваща 

директните плащания и пазарните мерки. Провежда се на ниво NUTS-3 чрез областните 

дирекции на ДФ „Земеделие―. Възприетият подход има известни слабости. На първо 

място, административното деление не отговаря на обективната териториална 

организация на земеделието. По-добрият вариант би бил провеждане на регионалната 

аграрната политика да се осъществява по региони, определени по „обективни и 

недискриминационни критерии като техните агрономски и икономически 

характеристики―.Това би допринесло за по-ефективно управление на финансовия 

ресурс и за балансиране на номенклатурата на земеделското производство, така че да се 

намали тежестта на култури с ниска добавен стойност― и пр.  

Като цяло Съдържанието може условно да се раздели в три части: 

В първата са разгледани същност, принципи, цели и инструменти на аграрната 

политика, представени са виждания за политиката като цяло и за мястото на аграрната 

политика в нея. 

Във втората част е изследвана практическата реализация на аграрната политика 

чрез националните аграрни политика с примери от страни като САЩ, Русия, Китай и 

др. Специално внимание е обърнато на аграрната политика на Европейския съюз и на 

Република България. 



 

Особено място в монографията заема провеждането на аграрна политика в 

регионите, което е представено в третата част, където са направени характеристика на 

регионалната аграрна политика на Европейския съюз, регионален анализ на 

земеделието и на регионалната аграрна политика в Република България. В структурно и 

съдържателно отношение са взети предвид най-доброто в публикуваните през 

последните години трудове по аграрна политика, както и съвременните аспекти на ОЗП 

на ЕС. Монографията представя както авторови възгледи, така и виждания на 

утвърдени световни и български учени в областта на аграрната политика. 

 

4. ЛАКОВ, Пл. Защита на населението и околната среда. Плевен: изд. СЕД 

„Чиста природа―, 2017, -289 с.: с табл., граф., фиг., снимки и карти, ISBN 978-619-

90420-6-9. 

Рецензенти: проф. д-р Марияна Иванова 

доц. д-р Димитър Якимов 

Актуалността на тематиката се определя от значимостта която имат за 

съвременната цивилизация на бедствията и опазване на околната среда. Както в 

миналото, така и днес човекът (обществото) неведнъж изпитва въздействието на редица 

неблагоприятни събития, застрашавали неговите дейност, имущество и живот. Изводът, 

който неизбежно се налага, е, че хората (обществото) постоянно се сблъскват и 

съжителстват с множество опасни явления с природен и антропогенен характер, които 

въздействат неблагоприятно върху човека и неговия живот. Изучаването, познаване на 

основни техни характеристики са от съществено значение за превенцията и справянето 

по време и след възникването им. Основната цел е да се намалят и минимизират щетите 

и човешките жертви. Подготовката на институциите и населението са един от 

факторите за постигане на тази цел. 

От друга страна, взаимодействието между човека и природата далеч надхвърля 

рамките на ограничените в миналото територии. Все по-голяма част от природата е 

обект на антропогенна дейност, която превръща естествената среда в околна. По 

същество е налице напрежение между икономическите и екосистемите. Необходима е 

смяна на парадигмата на световния икономически растеж – да се набележи такова 

икономическо развитие, което да задоволява основните потребности на всички хора, 

без да се разрушават ландшафтите и да се претоварват репродуктивните възможности 

на екосистемите. Опазването на околната среда да стане приоритет не на една, две или 

три държави, а кауза на човечеството.  

Монографията е посветена на изследване на посочените актуални за обществото 

теми. Изследването няма претенции да изчерпи тематиката, но има за цел да представи 

основни проблеми при защита на населението по време на бедствия и във връзка с 

опазване на околната среда. Съдържа дванадесет глави обединени в два раздела: 

Бедствия и Движение към устойчиво развитие и опазване на околната среда. 

В първия раздел е направен преглед на бедствията , тяхната същност, 

класификация и организацията на защитата при бедствия в Република България. 

Специално внимание е обърнато на основни процеси и явления предизвикващи 

бедствията. Направена е характеристика на явления с природен и антропогенен 

характер като: земетресения, наводнения, вятър и гръмотевични бури, свлачища, 

пожари, ядрена опасност и опасност от промишлени отровни вещества. Посочени са 

необходимите действия за защита на населението. Определени са възможните 

източници и е направен анализ на проявите на територията на България. На тази 

тематика са посветени от първа до осма глава. 



 

Вторият раздел представя опазването на околната среда в контекста на 

концепцията за устойчиво развитие. Специално внимание в изследване е отделено на 

устойчивото развитие. Посочени са неговите основни измерения и е предложено 

виждане за същността и вариант за оценка на регионално ниво. В монографията автора 

застъпва тезата, че устойчиво развитие е „онова социално-икономическо състояние на 

обществото, при което се създават политически и икономически условия за 

подобряване качеството на живот на настоящите и запазване на възможностите за 

бъдещите поколения, без да се нарушава балансът в системата „общество–природа― и 

че, устойчиво е развитието, ако е социално справедливо и екологосъобразно. В този 

контекст е направен анализ на замърсяването и опазването на основните компоненти на 

околната среда – въздух, вода и почви. Специално внимание е отделено на начините за 

пречистване и възстановяване на околната средата, вкл. е представена и темата, 

свързана с отпадъците. Отпадъците се разгледани в четири групи: битови, 

производствени, опасни и строителни. Посочени са основните източници и начини за 

рециклиране и депониране. На проблемите на опазването на околната среда са 

посветени от девета до дванадесета глава. 
 

5. ЛАКОВ, Пл. Климатична скица на град Плевен и региона //монографичен 

труд,  Мизия от древността до днес. Том I, 2018, Плевен: Регионален исторически 

музей, с. 159–219, ISBN 978-954-91579-0-1. 

Монографичният труд е част от изследвания посветени на град Плевен и региона 

в областта на историята, културата, библиотечното дело и краезнанието, и е включена в 

издание на Регионален Исторически Музей - Плевен „Мизия от древността до днес―. 

Изследването е прието от редакционна колегия и е преминало литературна и 

научна редакция.  

Актуалността на темата е свързана съвременните колебания на климатичната 

система и отражението върху човешката дейност.  

Изследването обхваща територията на Плевен и региона разположен 

приблизително между 43°17´и 43°42´с.ш. и между 24°05´ и 25°10´и.д. . Става дума за 

централните части на Северна България с обща площ от ок. 4 653,3 кв.км, или 4,2 % от 

територията на страната. На тази територия е разположена средната част на Дунавската 

хълмиста равнина и най-северните части на ниския Предбалкан  

Предмет на монографичният труд е климатът на град Плевен и региона. Тази 

част от страната попада в умереноконтиненталната климатична област на Европа, в 

която се включват изцяло северните територии на България. Намирайки се от една 

страна на прехода към полустепният климат на Североизточна България и на 

умереноконтиненталния климат са проучени отделните климатични елементи и 

комплексите от тях.  

Основна цел е да се изследва детайлно климатичните особености на територията 

на град Плевен и региона посредством разкриване на характерните особености и 

закономерностите в териториалното проявление на отделните климатични елементи и 

комплекси от тях, предизвикани от въздействието върху климата на специфичните 

местни условия, като характер на релефа, надморска височина и т.н., и на тази основа – 

разкриване на климатичния потенциал на района. 

Основни резултати на изследването са: 

1) Направена е детайлна характеристика на режима и пространственото 

разпределение на климатичните елементи;  

2) Установени са закономерностите в териториалното разпределение на 

валежните режимни характеристики;  



 

3) Изяснена е ролята на местните природогеографски условия при формирането 

на климата и проявата на някои неблагоприятни метеорологични явления, характерни 

за региона.; 

4) Климатът и неговият потенциал са представени чрез комплексни показатели, 

комплекси и индекси, характеризиращи степента на континенталност, условията на 

овлажнявания, биоклимата и комплексно климатичен анализ на времето;  

5)Установени са хронологични колебания на основни климатични елементи: 

температура на въздуха, валежи и вятър.  

6) Внимание е обърнато и на основните фактори, които влияят върху времето и 

климата на района. 

 

СТУДИИ 

 

6. ЛАКОВ, Пл. Акценти на националната туристическа политика на България за 

периода 2014–2030 // Годишник. Том II, 2014. Пловдив: АИ на ВУАРР, с. 93–126, ISBN 

1314-9113. 

Студията е посветена на актуални въпроси от туристическата политика в 

Република България. Изследването се основава на Националната стратегия за 

устойчиво развитие на туризма в Република България за периода 2014–2030 г. Целта, 

която си поставя авторът, е да се направи анализ на ръководния държавен документ за 

развитие на туристическата политика на Република България, приета съгласно Закона 

за туризма с Протокол № 22 на Министерския съвет от 04.06.2014 г. В изследването са 

представени принципите, целите и секторната политика в областта на туризма, 

залегнала в Стратегията. Обърнато е внимание на визията, мисията, приоритетите. 

Специално място е отделено на анализа за развитие на туризма в България до 2030 г. 

Определени са основните слабости на страната като туристическа дестинация. 

Представени са секторните политики и е подчертано приоритетното значение за 

страната на летния /морски туризъм/, планинския /зимен ски/, културно-

историческия, СПА и балнеоложкия, и екотуризма. Направени са изводи и 

обобщения: 

1. Това е първият дългосрочен държавен документ който поставя развитието на 

туризма като държавен приоритет.  

2. Политиката за развитие на туризма е насочена към максимално използване на 

предимствата на България във все по-глобализиращия се свят каквито са: уникалната 

природа, културните ценности от различни епохи, съхранените бит и традиции и т.н.  

3. Създадена е рамка на взаимодействие и субординация на заинтересованите 

страни при управлението на дейностите свързани с туризма . 

4.  Субекти на туристическата политика, които са свързани с туризма имат 

конкретни отговорности и ангажименти, произтичащи от собствената им специфика 

и интереси.  

В студията авторът заключава, че утвърдената Стратегия и нейното 

изпълнение на практика могат да постигнат като краен резултат българският 

туристически продукт да стане по-конкурентноспособен, по-динамичен и 

същевременно щадящ околната среда. От друга страна, развитието на туризма да 

доведе до повишаване на се повишат приходите, социалната ангажираност и като цяло 

да се подобрят условията на живот за населението. 

 



 

7. ЛАКОВ, Пл. Аспекти на регионалната аграрна политика на България за 

периода 2014–2020 // Годишник. Том III, 2015. Пловдив: АИ на ВУАРР, с. 145–183, 

ISBN 1314-9113. 

Темата за земеделската политика на РБългария е особено актуално в контекста 

на членството на страната в ЕС. Това произтича от мястото, което заема земеделието в 

Националния производствен комплекс на България. То играе решаваща роля за 

оползотворяване природните дадености и за превръщането им в устойчиви 

конкурентни предимства в международната търговия с продоволствени стоки. 

Отрасълът е с изключително социално и икономическо значение за България, защото 

задоволява продоволствените потребности на нейните граждани и осигурява 

значителни количества продукция за износ и пр. Точно тази роля, място и значение на 

земеделието за националния производствен комплекс определят националната и 

регионална аграрна политика като определяща за развитието на сектора. 

В изследване авторът си поставя за цел да представи аспектите на регионалната 

аграрна политика на България за програмния период 2014–2020. В тази връзка е 

направен регионален анализ на земеделието, с който се характеризира сектора в 

национален и регионален план. Направен е отраслов анализ на отглежданите 

земеделски култури и животни. Предложени са варианти на териториалната 

организация на Земеделието. Изведени са акцентите на политики свързани с 

програмата за развитие на селските райони и възможностите за развитие на 

земеделието в програмния период 2014-2020. Специално внимание е отделено на 

локална (местна) аграрна политика. В изследването е подчертано, че общините имат 

възможност съгласно Конституцията и ЗМСМА да приемат и реализират общински 

планове за развитие включително и в областта на земеделието. Това е другото ниво на 

регионалната аграрна политика. В тази връзка за пример е направен анализ на 

стратегически документи на общинско ниво на примера на „Програма за развитие на 

земеделието в Община Плевен за периода 2014-2020.― 

В заключение са изведени някои изводи и обобщения като: 

1. В развитието на аграрния сектор се отчитат няколко трайни негативни 

тенденции като високата концентрация на земята и капитала, прекъснати връзките  

между земеделските производители и потребителите, засилена конкуренция на  

мултинационални търговски вериги, западане на традиционни в миналото 

земеделски производства като животновъдство, овощарство, зеленчукопроизводство 

настаняване на тяхно място на чужди производства и т.н. 

2. Прилагането на програмно-проектния принцип при разпределяне на 

финансовият ресурс на практика не дава възможност, земеделските производители от 

районите които се нуждаят от целенасочена финансова подкрепа да я получат 

преференциално.  

3. Конкурсното начало би трябвало да се съчетава с целите на държавата за 

развитие в съответният регион. Общините от необлагодетелствани райони 

фактически не получават нужната подкрепа.  

4. Липсва субординация между направленията и мерките на ПРСР и 

локалните (общинските) програми за развитие. Това прави местните политики 

пожелателни, обезсилени от към реализация и до голяма степен формални 

(програмата заради самата програма).  

Отчетено е, че огромния финансов обществен ресурс отделен през годините за 

подпомагане на земеделската дейност е можело да се използва по-ефективно. В 

ноовият програмен период присъстват тези възможности, но трябва да се има 

предвид, че ОЗП на ЕС е нова философия. Тази политика не поддържа 



 

продуктивизма, а напротив тя стимулира доходите на земеделските производители и 

същевременно намалява финансовите ресурсите насочени към земеделието.  

 

8. ЛАКОВ, П., Защитените територии в България – основа за развитие на 

туризъм (на примера на Природен парк „Българка―) // Годишник. Том IV, 2017. 

Пловдив: АИ на ВУАРР. 

В студията авторът си поставя за цел да направи анализ на състоянието и 

възможностите на защитените територии в Република България за развитие на 

туризъм на пример на Природен парк „Българка―. Актуалността на темата произтича 

от факта, че развитието на туризма (туристическата индустрия) е пряко зависимо 

както от търсенето на пазара на различни туристически продукти, така и от 

наличието на съществуващите възможности за включване на нови ресурси в 

стопанския оборот. Безспорно един от източниците на туристически ресурс и негов 

резерв са природните защитени територии в Република България. 

В изследването е направена кратка характеристика на защитените територии 

според българското законодателство. Посочени са предимствата за развитие на 

различни видове туризъм. Направена е обща характеристика на Природен парк 

„Българка― и на защитените територии в него. Посочени са екосистемите и 

биотопите. Представена е социално-икономическа характеристика на Парка и са 

изтъкнати потенциалните възможности за развитие на туризъм и други рекреационни 

дейности на местно, национално и международно ниво в природния парк. В края са 

обособени съответните изводи и обобщения. Подчертано е, че независимо от формите 

на туризъм, които могат да се развиват в защитените територии, тази дейност трябва да 

бъде регулира. На първо място, преди да се създаде туристическият продукт, държавата 

трябва да е очертала параметрите, в които може да се развива такава стопанска дейност. 

Разграничаването между регулиране и икономика на туризма е съществено за 

управление на територията. Плановете за управление са основният документ, 

определящ развитието на защитените територии, вкл. и на туризма. В този смисъл те 

трябва да съдържат информация относно потребителната стойност на природните 

ресурси, оценка на тяхната привлекателност и значимост. 

Необходимо е да се определи не само общият капацитет на защитената 

територия, но и диференцирано по маршрути, места за отдих, културно-исторически 

обекти, специализацията на туризма в различните зони. В изследването е 

препоръчано провеждането на маркетингово проучване в посока определяне обема и 

профила на съществуващия и потенциален туристопоток, състоянието на 

туристическите пазари, както и възможностите за продуктово развитие за 

конкретната защитена територия. 

 

9. ЛАКОВ, Пл. и В. Найденов, Ив. Шопова. Възможност за създаване на 

регионален туристически продукт на примера на Колония Улпия Ескус и Димум // 

Мизия от древността до днес. Том I, 2018. Плевен: Регионален исторически музей, с. 

133–158, ISBN 978-954-91579-0-1. 

Темата е актуална и произтича от факта, че България е страна с уникално 

културно-историческо наследство с регистрирани около 40 000 обекта от различни 

исторически епохи. В Европа се нарежда на трето място след Италия и Гърция по 

археологически културни ценности, а от друга страна се отчита, че на българския 

продуктов туристически пазар делът на културния туризъм е малко над 10%. Налага се 

извода, че потенциалните възможности на България за развитие на културен туризъм и 

търсенето на такъв продукт от емитивните пазари не съответства на реалното 



 

предлагане. Една от причините е недостатъчната подготвеност на обектите на 

материалното културно наследство от потенциален туристически ресурс да се 

превърнат в основа за създаване на конкурентен туристически продукт.  

Студията отразява етап от изследване на античните обекти от Плевен и региона 

като културно-исторически туристически ресурс. Авторите си поставят за цел да 

представят възможността за създаване на регионален туристически продукт на 

основата на античния римски град Колония Улпия Ескус и римския кастел и митница 

Димум. За постигане на поставената цел са решени следните задачи: 1. Направен е 

преглед на съществуващите в област Плевен обекти от античността и мястото на 

археологическия резерват Колония Улпия Ескус и римския кастел и митница 

Димум.Представена е характеристика на обектите.; 2. Направена е оценка на 

потенциала на културно-историческия туристически ресурс на Колония Улпия Ескус и 

римския кастел и митница Димум по определени критерии; 3. Предложена е методика 

за разработване на конкретен туристически продукт: културен туристически маршрут . 

При оценката на потенциала на археологическия резерват Colonia Ulpia Oescensium и 

Roman militum сastra "Dimum" е приложена методика която оценява антропогенни 

туристически ресурси по следните три критерии:1.Капацитет за развитие;2.Степен на 

въздействие;3. Степен на изменение. За оценката са използвани следните методи: 

баловият, експедиционно-полевият, картографският и метода на експертнити оценки. 

Авторите са се съобразили с идеографическия подход, при който се подчертават 

уникалните свойства и конкурентни характеристики на обекта. Направен е анализ на 

получените резултати придружен с критичен преглед на провежданата туристическа 

политика. В заключение са изведени обобщения, направени са изводи и препоръки. 

Например посочено е, че развитие на културен туризъм в област Плевен е възможен 

чрез създаване на културен туристически маршрут/и. Крайният резултат трябва да е 

представянето на туристическия пазар на комплексен туристически продукт, който да 

включи не само Colonia Ulpia Oescensium и Roman militum сastra "Dimum", но и други 

антични обекти т.е. да има характера на регионален туристически продукт. 

Препоръчано е да се прилага определена технология в процеса на създаване изведена в 

6 основни стъпки: 

 Определяне темата на културно-туристическия маршрут; 

 Селекция на туристическите ресурси; 

 Подбор на места за настаняване; 

 Избор на транспортни средства; 

 Подбор на заведения за хранене и развлечения; 

Селекция на допълнителни услуги и продукти. Специално е подчертано,че 

туристическият продукт е немислим да съществува без наличие на: туристически 

ресурси, инфраструктура , комплекс от услуги като транспортни, хотелиерски и т.н., 

туристически атракции и анимация, маркетинги реклама. 

 

СТАТИИ 

 

10. ЛАКОВ, Пл. и С. Стойчев. Използване на мултимедийната презентация 

„Българските национални паркове― в образователния процес по география и 

икономика― // Обучението по география, бр. 6., С., 2004, с. 30–36. 

В статията се поставят за разглеждане актуални въпроси на обучението по 

география и икономика с гимназиална степен на средното образование. По конкретно 

авторите се фокусират върху географските информационни системи (ГИС) и техни 

елементи, които да се използват като подход в образователния процес по география в 



 

българското училище. Целта е предлагане на вариант за прилагане на елементи от ГИС 

за нуждите на образователният процес. За постигане на поставената цел е направена 

обосновка за причините ГИС и техни елементи да навлезат в българското училище като 

образователен ресурс. Направена е адаптация на първата мултимедийна презентация 

―Български национални паркове‖, създадена по проект на Министерството на околната 

среда и водите, като образователно-метотодически ресурс при провеждането на урок  

по География в VIII клас ―Защитени територии и обекти в България‖. Направена е 

оценка на мултимедийната презентация като информационно-образователен ресурс. 

Разработен е примерен урок. Планирането на урока е направено по четириетапната 

структура на Маккарти на принципа ―стъпка по стъпка‖ съобразена с българските 

условия в обучението. Тя предполага началото на занятието да носи мотивационен 

характер, следва запознаване с учебното съдържание / учебната информация /, практика 

и приложна част. Предложения модел се базира на идеята, че разнообразието помага да 

се стимулира интереса и нагласата за учене. Направени са изводи и обобщения. 

 

11. ЛАКОВ, Пл. и Р. Янков, С. Стойчев. Използване на елементи от 

географските информационни системи в урока за дейност „Население и селища― в X 

клас – нов подход в обучението по география и икономика // География 21, бр. 4., 2006. 

с. 20–24, ISSN 1312-6628, http://www.prokarstterra.bas.bg/geo21/. 

С настоящата разработка авторите си поставят за цел да представят един нов 

подход в обучението по география и икономика - използването на географските 

информационни системи /ГИС/ и техни елементи в конкретния урок, а именно: урока за 

дейност в Х клас ―Население и селища‖. Това е един от възможните варианти на избор 

при творческите търсения на учителя по география, откриващ и поставящ нови 

перспективи в образователния процес, за обучение насочено към ученика. Авторите 

приемат постановката на Бърнис Маккарти , за разделяне на учениците в четири групи 

по признака- предпочитан начин на учене/ усвояване а именно: 1. в контакт с другите 

ученици 2. при наблюдаване и слушан 3. посредством интелектуално разбиране. 4. чрез 

практика. Трудността е да се намери онзи подход който да ―покрие‖ и четирите групи. 

В повечето случаи универсалност няма, което е едно от най-големите 

предизвикателство пред съвременния учител. Като отчитат посочените обстоятелство, 

авторите считат, че прилагането на ГИС е стъпка в решаване на този проблем. За 

решаване на поставената цел е направен анализ на особеностите на информацията 

съдържаща се в ГИС ―Области и общини‖ и ―Области и региони‖ и техните 

възможности за използването им като ресурс за провеждане на урока. Направена е 

конструкция на урока за дейност в X клас ―Население и селища‖ на принципа ―стъпка 

по стъпка‖ и четириетапната структура на урока по Бърнис Маккарти. Изведени са 

изводи и обобщения (тази теоретична разработка е приложена успешно на практиката в 

открит урок в ПГХВТ „Луи Пастьор― – Плевен). 

 

12. ЛАКОВ, Пл. Климатичен туристически потенциал на Западна и Средна 

Северна България (резюме на монографичен труд) // Ново знание, год. II, бр. 4., 

Пловдив, 2013, с. 67–74, ISBN 1314-5703. 

Статията е резюме на монографичен труд ―Климатичен туристически потенциал 

на Западна и Средна Северна България― представен за заемане на академична длъжност 

―доцент―. Посочена е актуалостта на темата, обекта предмета и целта на монографията. 

Обърната е внимание на поставените задачи за решаване и методите за това. Направено 

е представяне на седемте глави на монографията. Откроени са по-общите и 

обобщаващи научни приноси на изследването. В заключение е посочено, че 

http://www.prokarstterra.bas.bg/geo21/


 

съдържанието е в обем от 224 страници текст, от които 6 страници литература със 181 

заглавия, справочници и интернет адреси. В текста са включени и 110 таблици, 76 

фигури, 5 фотографии и 16 оригинални карти. 

 

13. ЛАКОВ, Пл. Към индикаторите на Плана за развитие на Община Плевен за 

периода 2014–2020 // Ново знание, год. V, бр. 2., Пловдив, 2016, с. 23–28, ISBN 2367-

4598. 

Индикаторите се явяват инструмент за измерване, визуализация и основа  за 

анализ на постигането на устойчивост в развитието. Чрез тях се дава количествена и 

качествена оценка на ситуацията в региона (в нашият случай в Община Плевен). Те 

характеризират динамиката на икономиката, социалната сфера и околната среда. Главното 

предназначение е да съсредоточат общественото внимание към различните варианти на 

устойчиво развитие и да представят обобщена характеристика на напредъка (изоставането) 

към постигане на по-добро качество на живот.  

В изследването, автора си поставя за цел да направи анализ на заложените 

индикатори в „План за развитие на община Плевен за периода 2014-2020 г.―. 

Разгледани са някои принципни постановки свързани с темата като: устойчиво 

развитие, принципи и изисквания към индикаторите и др. Направени са предложения 

за допълнение на индикаторите. Направени са изводи и обобщения например: някой 

от областите са пропуснати, като например сигурност, а някой се нуждаят от известни 

допълнения, като например областта култура и образование.; индикаторите като цяло 

отговарят и „покриват― набелязаните цели на развитието, но те са отворена система и 

биха могли да се допълнят и обогатят с оглед постигане на устойчиво развитие на 

местната общност.  

Авторът предлага за целесъобразно, да се приложи единна система за оценяване, 

която по-детайлно да изясни напредъка (изоставането) в постигане на целите на 

развитието. В статията е предложена методиката за оценяване на индикаторите по пет 

степенна бална скала. 

 

14. ЛАКОВ, Пл. Определяне на климатични индекси за екстремално 

въздействие в определен туристически район на базата на наземни данни // Ново 

знание, год. III, бр. 2., Пловдив, април–юни 2017, с. 105–111, ISBN 2367-4598 (Online). 

В изследването авторът си поставя за цел да представи килимата чрез индекси 

на екстремалното въздействие в конкретен туристически център. За реализацията на 

поставената цел са приложени следните индекси: 

1. Определяне „суровостта на времето― по метода на Арнолди; 

2. Индекс на ветрово изстудявани (охлаждане) по Сайпъл и Пасел. 

Като пример за прилагане на индексите са използвани данни от станциите 

туристически центрове Белоградчик, Банско, Чепеларе, Райково /Смолян/, вр. 

Снежанка и Габрово за 1980 г.  

Изводът, който се прави, е, че при определяне субективното усещане за 

биокомфорт индексът на Сайпъл и Пасел добре допълва биоклиматичната 

характеристика по Арнолди. Известното завишаване на ролята на вятъра при Арнолди 

успешно се компенсира с индексът SP. 

 

15. ЛАКОВ, Пл. и Б. Боянова, Св. Ненчева. Регионална интеграция на 

туристическите ресурси чрез маркетингови програми // Социално-икономически 

анализи. Том 9., бр. 2., ВТ: ВТУ – http://journals.uni-vt.bg/sia/bul/ (под печат) 

http://journals.uni-vt.bg/sia/bul/


 

В статията се разглеждат схеми на регионализирането в международния 

туристически обмен и възможни направления за маркетингови изследвания. Целта е да 

се постигне по ефективното усвояване на териториалните туристически-рекреационни 

ресурси. Резултатът от изследването ще подпомогне формирането на нови обекти от 

туристическата инфраструктура. Предлагат се препоръки за подобряване на 

управлението на туристическо рекреационната сфера на ниво субекти – национални 

организации и публични институции от национално и местно значение. 

 

16. ЛАКОВ, Пл. и Ив. Шопова, В. Найденов. Анализ на културно-

историческия туристически ресурс на Римски легионен лагер и ранновизантийски град 

Нове // Ново знание, Пловдив, 2017, с. 160–170, ISSN 2367-4598 (Online); ISSN 1314-

5703 (Print). 

Целта на статията е да се анализира и оцени потенциала на римски легионен 

лагер и ранновизантийски град Нове като културно-исторически туристически ресурс. 

Разработката е част от поредица изследвания на римски обекти по поречието на р. 

Дунав на теритoрията на България. Интересът към тях е продиктуван от установената 

недостатъчна подготвеност на обектите на материално-културното наследство от 

потенциален туристически ресурс да се превърнат в основа за създаване на 

конкурентен туристически продукт, който има добавена стойност и към регионалното 

развитие.  

Направена е обща характеристика на Римски легионен лагер и 

ранновизантийски град Нове и оценка на обекта като културно-исторически 

туристически ресурс. Оценката е направена въз основа на следните критерии: 

потенциал за развитие, степен на въздействие / взаимодействие, степен на изменение 

със съответните показатели. Теренната работа и проучванията са осъществени през 

лятото на 2017 г. преди активния археологически сезон. Разглеждат се възможностите 

за създаване на регионален туристически продукт, за да се гарантира устойчивото 

развитие на региона като туристическа дестинация. Заключение са направени изводи и 

обобщения като например: обекта притежава потенциал за формиране на туристически 

продукт на културно-познавателния туризъм; той е археологически обект, подготвен за 

посещение на туристи; липсата на разработен тематичен културно-туристически 

маршрут, който да включи и други антични обекти, понижава значението на обекта 

сред потенциалните туристи; необходимо е подобряване на маркетинга и рекламата 

чрез издаване на туристически пътеводители, разширяване на туристическа анимация, 

участия в национални и международни туристически борси и изложения.  

Направени са препоръки, разкопките на Нове да бъдат продължени с цел 

пълното разкриване на обекта за постигането на баланс между устойчивата 

консервация и развитието на икономическия, и социалния потенциал на културното 

наследство като ключов момент в цялостното му управление. 

 

17. ЛАКОВ, Пл., Т. Осипова, Г. Мосолова, Към биоклиматичната 

характеристика на Пловдив и региона // Ново знание, Пловдив, 2017, с. 123–136, ISSN 

2367-4598 (Online); ISSN 1314-5703 (Print). 

В изследването е подчертано, че общата характеристика на климата сама по себе 

си не характеризира състоянието на човешкия организъм. Определено състояние на 

времето отговаря на определено ниво на биохимичните процеси. Необходимо е 

климатологичната информация да се обработи така, че да характеризира въздействието 

на времето върху топлинното състояние на човека, чрез прилагане на различни методи. 



 

Едни от тях са биоклиматичните индекси – показатели, които отчитат субективното 

възприемане за топло и студено, за определяне на комфорта или дискомфорта на човек.  

В изследването авторите си поставя за цел да характеризират биоклимата на 

Пловдив и региона, прилагайки набор от биоклиматични индекси. Използвани са: 

еквивалентната температура (EТ), еквивалетно-ефективна температура (EЕТ), нормална 

еквивалетно-ефективна температура (НEЕТ), радиационно-еквивалетно-ефективна 

температура (РEЕТ). За студената част от годината са приложени индекси на 

охлаждането (изстудяването): метод на Арнолди, метод на Сайпъл и Пасел и метод на 

Бодман. Използвани са климатични данни от справочниците на НИХМ за станции 

Хисаря, Садово, Пловдив, Асеновград и Бойково и прогнозни метеорологични данни за 

Пловдив. Изведени са изводи и обобщения.  

В заключение е направена прогноза на функционалността на температурата на 

въздуха чрез ЕТ (за Пловдив) за периода 12.12.–16.12.2017 г. (изчисленията са 

направени на база прогнозата към 14.00 ч.). 

 

ДОКЛАДИ 

 

18. LAKOV, P. Bioclimatic indicator in a certain tourism region based on the 

measured data/К биоклиматических показателей определенного туристического района 

на основании наземных даннах // Proceedings of the IVth International Scientific 

Conference Climate Change, Economic Development, Environment and People (CCEDEP) 

Regional Development of Central and Eastern European Countries, Academic Publishing 

House ―Talent‖ University of Agribusiness and Rural Development – Bulgaria, 2015, с. 323–

332, ISBN 978-619-203-015-5 http://www.uard.bg/bg/pages/view/185; 

http://regions.uard.bg/index.php/regions/regions/schedConf/presentations 

В изследването, автора си поставя за цел да представи биокилиматичното 

въздействие на един от основните елементи на климата - температурата на въздуха в 

определен туристически район - на примера на туристическия център Велико Търново. 

Анализа на функционалната температура на въздуха е направен чрез биклиматичния 

индекс еквивалентна температура (EТ), който е един от възможните варианти за 

оценка, използван за целите на рекреацията и туризма. Ефективната температура е 

изчислена по усъвършенстваната формула за ЕТ по Мисенард. Основните членове на 

формула са: температурата на въздуха в °C; относителната влажност в %; скоростта на 

вятъра в m/s, която трябва да се отчита на височина 1,5 m, т.е. представлява 2/3 от 

скоростта на стандартната височина на отчитане. Използани са данни от справочници и 

годишници на НИХМ, както и метеорологични данни публикувани в интернет 

пространсвото. 

 

19. ЛАКОВ, Пл. Към показателите за устойчиво развитие на регионите // 

Екологiчний стан i здоров᾿я жителiв мiських екосистем, Горбуновськi читания, м. 

Чернiвцi: „Мiсто―, 2016, с. 98–109, ISBN 978-617-114-3. 

В изследването се разглеждат основни въпроси, свързани с устойчивото 

развитие. Основната теза, на изследването е, че развитието е устойчиво, когато е 

социално справедливо и екологосъобразно. Постигане на целите на устойчивото 

развитие са възможни, когато общоприетите индикатори на глобално ниво бъдат 

коригирани, адаптирани и приложени в регионите. Тогава процесът става и глобален. 

Целта на автора е да представи възможни варианти за определяне на индикатори за 

устойчиво развитие на регионите, изхождайки от посочените по-горе позиции. 

http://www.uard.bg/bg/pages/view/185
http://regions.uard.bg/index.php/regions/regions/schedConf/presentations


 

Направен е анализ на общо приети индекси и е представена примерна методология за 

разработване и оценка на показатели за устойчиво развитие в регионите. 

 

20. Данiлова, О. М. и Пашанюк, I. В. и ЛАКОВ, Пл. М. Впровадження 

екосертифiкацiйних вимог у практику готельного господарства УКРАЇНИ та БОЛГАРІЇ 

у контекстi управлiнна сталим розвитко туризму // Матерiали мiжнародноï науковоï 

конференцiï «Вiд географiï до географiчного украïнознавства: Eволюцiя освiтньо-

нукових iдей та пошукiв (до 140-рiччя започаткування географiï у Чернiвецькому 

нацiоналюьному унiверситетi iм Ю.Федьковича)», 11–13 жовтня 2016, Чернiвцi: 

„Технодрук―, с. 127–128, УДК 91 (477.85)(091); ББК 26г(4УКР-44ЕН)я431+65.04я431; 

В42. 

В статията се разглежда възможности за усъвършенстване на системата за 

категоризация на местата за настаняване в Украйна и България. Поставено е на 

вниманието на авторите необходимостта от въвеждане на екокатегоризация. 

Представена е идеята за екологичния хотел (място за настаняване) като иновативната 

концепция за развитие на хотелиерството. Представен е „екологичния хотел― като 

място за настаняване което цели подобряване на околната среда за туриста и 

същевременно минимизира собственото си отрицателно въздействие върху околната 

среда. Застъпена е тезата, че предпоставка за предоставяне на статут на "екологичен" 

хотел е съответната категоризация от независима трета страна. 

 

21. ЛАКОВ, Пл. и Т. Н. Осипова, С. Стойчев. Развитие туризма в Природных 

парках Болгарии на примере парка «Българка» // Материалы VII международной 

научно-практической конференции «Экологическое равновесие: структура 

географического пространства», 11 ноября 2016, Санкт-Петербург, Россия. 

В докладът се поставят въпроси свързани с развитието на туризма в защитени 

територии в България. Посочени са особености на природните паркове и техния 

потенциал за развитие на алтернативен туризъм и туризъм съхраняващ местните 

традиции и обичай на населението. Предложени са варианти за решение на проблемите 

с свързани с използването на природните ресурси в защитените територии, за развитие 

на туризма на примера на природен парк „Българка―. 

 

22. LAKOV, Pl. & B. Boyanova, Sv. Nencheva. Regionalization of Tourism Activity 

and Marketing Strategy in Bulgaria // International Balkan and Near Eastern Social Sciences 

Congress Series, Russe, April 8–9, 2017, pp. 197–204, ISBN 978-619-203-177-0. 

В доклада е разгледано регионализирането на международния туристически 

обмен, възможните насоки в областта на маркетинга в България. Целта на 

изследването да се постигне ефективно използване на териториалните туристически 

ресурси. Резултатите от изследването могат да насърчават създаването на нови обекти 

на туристическата инфраструктура: функционални туристически райони. В заключение 

са дадени някои препоръки за подобряване на управлението на туристическата зона за 

отдих на ниво организации - национални организации и публични институции с 

национално и местно значение. 

 



 

23. LAKOV, Pl. & Vl. Naydenov, Iv. Shopova. The Roman Colonia Ulpia 

Oescensium and opportunities for developing cultural tourism // International Balkan and 

Near Eastern Social Sciences Congress Series, Russe, April 8–9, 2017, pp. 228–241, ISBN 

978-619-203-177-0. 

В доклада се представят резултати от изследване насочено към определяне на 

възможността за създаване на регионален туристически продукт, основан на древния 

римски град Colonia Ulpia Oescus (Колония Улпия Ескус). Изследването е част от 

научен проект чиято цел е изследвания на римски обекти по поречието на р. Дунав на 

теритoрията на България. Интересът към тях е продиктуван от установената 

недостатъчна подготвеност на обектите на материално-културното наследство от 

потенциален туристически ресурс да се превърнат в основа за създаване на 

конкурентен туристически продукт, който има добавена стойност и към регионалното 

развитие. В изследването авторите си поставят за цел да представят възможността за 

създаване на регионален туристически продукт на основата на античния римски град 

Колония Улпия Ескус. За постигане на поставената цел са решени следните задачи:1. 

Направен е преглед на съществуващите в област Плевен обекти от античността и 

мястото на археологическия резерват Колония Улпия Ескус. Представяне е 

характеристика на обекта; 2. Направена е оценка на потенциалът на културно-

историческият туристически ресурс на Колония Улпия Ескус по определени критерии. 

Предложена е методика за разработване на туристически продукт. Приложени са и 

експедиционно-полеви и картографски и метод, както и метода на експертната оценка. 

Направен е анализ на туристическата политика на региона иса напарвени съответни 

изводи и препоръки. 

 

24. ЛАКОВ, Пл. Биоклиматические показатели экстремального воздействия для 

определенного туристического района на основании наземных даннах // Сб. доклади от 

науч. конф., 18–19 май 2017, факултет „Авиационен―, НВУ „Васил Левски― – Долна 

Митрополия, електронно издание на CD, с. 410–414, ISBN 978-954-713-110-1. 

В изследване авторът си поставя за цел да представи килимата чрез индекси на 

екстремалното въздействие в конкретен туристически център. За реализацията на 

поставената цел са приложени следните индекси: Определяне „суровостта на времето― 

по метода на Арнолди; Индекс на суровост на времето по Бодман. 

Като пример за прилагане на индексите са използвани данни от станциите 

туристически центрове Белоградчик, Банско, Чепеларе, Райково /Смолян/, вр. 

Снежанка и Велико Търново за 1980 г.  

Изводът, който се прави, е, че индексът на суровост на времето на Бодман за 

посочените станции не дава добра диференциация на суровостта на времето. Анализът 

на режима и пространственото разпределение на коефициента на жестокост на времето 

по Арнолди води до извода, че метода дава добри резултати, независимо , че усилва 

ролята на вятъра. Условната температура по Арнолди може да се приложи както за 

определяне на средните месечните биоклиматични характеристики (за студената част 

от годината), така и за краткосрочна прогноза. Тези обстоятелства позволява туристите 

в даден туристически център да получат надлежна информация за очакваните 

метеорологични условия. За пример е направен анализ за конкретен ден в 

туристическия център В. Търново. 

 



 

25. ЛАКОВ, Пл. Кон биоклиматските показатели на одреден туристички регион 

на основа на користени податоци // Зборник на трудови од втората мегународна 

научно-стручна конференциjа, Универзитет „Гоце Делчев―, Штип, 2017, с. 233–243, 

ISBN 978-608-244-444-4. 

В изследването авторът си поставя за цел да представи някои биокилиматични 

характеристики на климата, имащи значение за развитие на туризма в дестинациите. 

Направен е анализ на функционалната температура на въздуха, съчетана с 

влажността, вятъра и слънчевата радиация. Използвани са следните биоклиматични 

индекси: 1. Температурно-влагови показател – Eквивалентна температура (EТ°) по 

Мисенард, 2. Температурно-влагови-ветрови показател – Еквивалентна температура 

(EТ°) по Мисенард за пространства на сянка, 3. Температурно-влагови-ветрови 

показател – Еквивалентно-ефективна температура (EЕТ°) по Айзенщат и 4. 

Температурно-влагови-ветрови показател – Радиационно-еквивалетно-ефективна 

температура (РЕЕТ°) с отчитане влиянието на слънчевата радиация по И. В. Бутиева. 

Като пример за прилагане на индексите са обработени данни от станциите 

туристически центрове Белоградчик, Банско, Чепеларе, Смолян/Райково, вр. 

Снежанка в България за 1980 г. Посочен е пример на базата на прогнозни данни за 

гр. Щип, Македония. Данните са взети от годишника на Националния институт по 

хидрология и метеорология (НХМИ) към Българска академия на науките (БАН) и 

прогнозни данни от Интернет. Изведени са съответните изводи и обобщения. 

В заключение е направена прогноза на очакваната ефективна температура за гр. 

Щип за 17.06.2017 г., която е следната: Очакваната температура на въздуха в 14.00 ч е 

24°С. Очакваната относителна влажност на въздуха в 14,00 ч. Е 51%, а скоростта на 

вятъра – 6,1 м/сек. При тези параметри на климатичните елементи очакваната 

еквивалентно-ефективна температура е в рамките на 19,8°С. Времето ще се усеща като 

топло, но в рамките на комфортните за човека условия. Очакваната радиационно-

еквивалетно-ефективна температура обаче е 28,4°С. Времето на открито (и очаквано 

безоблачно) ще се усеща като горещо, а условията за дейности на открито вкл. и за 

туризъм ще са надкомфортни. Като цяло през този ден на обяд – 14,00 ч – на туристите 

не се препоръчва да осъществяват дейности на открито в гр. Щип. 

 

26. LAKOV, Pl. & Vl. Naydenov, Iv. Shopova. Cultural Tourism: Opportunities For 

Regional Tourism Product Development, The Case Of Roman Militum Castra „Dimum― // 

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Kırklareli, 

september 23–24, 2017, pp. 745–756, ISBN 978-605-67815-0-6. 

Докладът е част от изследователски проект, свързан с оценка на антични обекти, 

разположени в Централна Северна България, като културно-исторически туристически 

ресурс. Изследването има за цел да определи туристическия потенциал на Roman 

Militum Castra „Dimum― като туристически ресурс. В изследването е обърнато 

внимание на възможността за създаване на интегрирани, конкурентни и специфични 

туристически продукти с висока добавена стойност, които допринасят за устойчиво 

регионално развитие и подобряване качеството на живот чрез увеличаване търсенето в 

туризма. В доклада е посочено, че има много военни обекти на Римската империя, 

запазени в българската част на река Дунав. Тяхното включване в общ културен 

маршрут ще насърчи развитието на туристическата дестинация в целия Дунавски 

регион. Изследването допринася за това, че е направена оценката на туристическия 

потенциал на Militum sastra „Dimum― като културно-исторически туристически ресурс. 

Теренната работа и проучванията са направени през лятото на 2017 г. преди активния 

археологичен сезон и показват „моментна снимка― на действителното състояние на 



 

обекта. Анализирана е туристическата политика в региона, а в заключение са направени 

обобщаващи изводи и препоръки. 

 

27. Севастьянов, Д. В. и А. А. Григорьев, Т. Н. Осипова, Пл. М. ЛАКОВ. 

Опыт Российско-болгарского сотрудничества в организации международного туризма 

как фактор устойчивого развития регионов // Сб. доклади от юб. межд. науч. конф. 

„България на регионите―, ВУАРР, 27–28 октомври 2017, Пловдив, 2017, с. 322–328, 

ISBN 978-619-203-207-4 (online); ISBN 978-619-203-206-7 (DVD). 

Авторите си поставят за цел да анализират опита на българо-руско 

сътрудничество в организацията на международния туризъм. Направен е исторически 

преглед, като са определени етапите на българо-руското сътрудничество. Посочени са 

перспективите за привличане на руски туристи в съвременните условия на развитие на 

международния туризъм. Направени са изводи, че за това е необходимо да се повишат 

качеството на обслужването, разнообразяване на туристическите атракции и анимация 

през летния сезон и да се повиши информацията за възможностите за зимен спорт и 

отдих. Посочено е, че резерви има и в събитийния, конгресния и деловия туризъм. 

Специално внимание е обърнато на потенциала на рекреационния, религиозния, 

поклонническия и винения туризъм. В доклада се препоръчва да се подобри 

информационният обмен и координацията с изработването на ежегодна събитийна 

„пътна карта―. 

 

28. Мосолова, Г. И. и А. А. Марморштейн, Т. Н. Осипова, Пл. М. ЛАКОВ. 

Современные изменения биоклиматического потенциала на территории 

Краснодарского края и развитие виноградарства // Сб. доклади от юб. межд. науч. 

конф. „България на регионите―, ВУАРР, 27–28 октомври 2017, Пловдив, 2017, с. 520–

526, ISBN 978-619-203-207-4 (online); ISBN 978-619-203-206-7 (DVD). 

Предмет на изследването е биоклиматичния потенциал (БКП) като един от 

водещите компоненти на природно-ресурсния потенциал на определена територия. 

Авторите си поставят за цел да анализират настъпилите промените в биоклиматичния 

потенциал на територията на Краснодарския край за периода 1991–2015 г., необходим 

за развитие на лозарството. Оценката е направена в сравнение с базов период на 

климатичните редици 1966–1990 г. В доклада е представена географската 

характеристика на района, а оценката на БКП е изчислена по формула, предложена от 

Д. И. Шашко. Като резултат изследването показва, че за периода 1991–2015 г се отчита 

ръст на средните стойности на биоклиматичния земеделския потенциал между 10–15%, 

сравнен с периода 1961–1990 г., а в същото време промените в аномалиите имат 

отрицателни тенденции. Направен е изводът, че е необходимо изследванията да 

продължат в по-детайлно изучаване на регионалния климат. 
 

29. ЛАКОВ, Пл. Развитие на местата за настаняване в България – сравнителен 

анализ // Сб. доклади от Юбилейна международна научна конференция „България на 

регионите“, 27–28 октомври 2017, Пловдив, с. 329–337, ISBN 978-619-203-207-4 (on-

line); ISBN 978-619-203-206-7 (DVD). 

Динамичното развитие на туристическия сектор е свързано и с развитието на 

една от основните дейности в туризма – хотелиерството. Предоставянето на качествени 

хотелиерски услуги до голяма степен е гаранция за успеха на дестинацията на 

туристическия пазар. От друга страна, капацитетът или туристическата леглова база 

определя възможностите за усвояване на туристическата територия. Тези обстоятелства 

поставят въпроси, свързани с развитието на местата за настаняване, във фокуса на 



 

изследванията в туризма.В настоящата разработка авторът си поставя за цел да 

разгледа развитието на хотелиерската база в България през различни исторически 

периоди. Периодът от 1947 г. до наши дни е разделен, както следва, на: 

„Социалистически― (1947–1989); Края на XX и началото на XXI в.; Съвременен. 

Направени са съответните анализи и обобщения за отделните периоди. 

За съвременния етап на развитие е посочено, че все повече се търси 

висококачествен хотелиерски продукт, гаранция за което са четири- и петзвездните 

хотели. За да се отговори на туристическото търсене, инвестирането трябва да се 

насочи към подобряване качеството на хотелите от по-ниска категория и 

преминаването в по-висока, както и към строителството на четири- и петзвездни 

хотели. 

За хижите е посочено, че преобладават тези с един и два еделвайса съответно 

47,2% и 46,6% и сравнено с предишния период се наблюдава тенденция към 

стабилизиране на този тип места за настаняване. Един от факторите за това е 

повишеното търсене на алтернативен туризъм, свързан с природата и т.н. 

За анализа са използвани официални данни от Националния статистически 

институт и Министерството на туризма. 

 

30. ЛАКОВ Пл. М. и Т. Н. Осипова. Оценка туристских ресурсов особо 

охраняемых территорий (на примере Болгарии и России) // Материалы VIII 

международной научно-практической конференции „Экологическое равновесие: 

геоэкология, краеведение, туризм“, С-ПбГУ имени А. С. Пушкина, 10 ноября 2017, 

Санкт-Петербург, с. 133–136, ISBN 978-5-8290-1677-7. 

Целта на доклада е да се представи едни от възможните способи за 

диференциация на туристическия продукт, непротиворечащ на изискванията за 

опазване на защитена територия посредством оценка на туристическия ресурс. 

Внимание е отделено на изучаването на природните фактори, определящи 

туристическия ресурс, които са предпоставка за развитие на устойчив алтернативен 

туризъм в защитените територии. Представена е методика, която оценява отделните 

компоненти и позволява да се премине към комплексна оценка. Посочени са 

критериите и индикаторите за оценка на обекта по определени признаци. 

В заключение е направен изводът, че независимо от използваната методика 

оценка на туристическия потенциал на ландшафтите и биологичното разнообразие е 

задължително условие за постигане на устойчиво развитие на регионите, където се 

реализира (или има намерения) алтернативен туризъм. 

 

31. Левков, Кр. и Пл. ЛАКОВ. Туристическите райони на България – състояние 

и проблеми // Научна конференция „Регионална икономика и устойчиво развитие“, 

НИИ към ИУ – Варна, 2017(под печат). 

Цел на изследването е да се анализират съвременното състояние и проблемите 

на туристическото райониране и туристическите райони в България. Разгледани са 

подходите към туристическото райониране и вижданията относно припокриването на 

туристическите райони с националната територия. Направен е критически анализ на 

утвърдената Концепция за туристическо райониране на България от 2015 г. Авторите 

считат, че с каквито и цели да се прави, туристическото райониране трябва да отразява 

актуалното състояние и динамиката на туризма в страната и че подходът районите да 

включват цялата национална територия и да не се разкъсват териториите на общините е 

правилен. В тази връзка е предложен вариант за райониране, отразяващ актуалното 

състояние и динамиката на туризма в страната. В основата на предложеното е залегнал 



 

социално-географският подход, при който туризмът се разглежда не толкова като 

стопанска дейност с цел печалба, а преди всичко като дейност с широк социален ефект 

(осигуряване на работни места, приходи в общинските бюджети и т.н.). При разкриване 

на туристическите райони са анализирани редица показатели, отразяващи 

териториалното разпределение на туристическата суперструктура, обема на 

туристическите потоци и приходите от тях, туристическата интензивност и др. 

Територията на страната е разделена на 8 туристичеси района, обединени в три групи: 

формирани, формиращи се и перспективни. В заключение са направени обобщения и 

препоръки. 

 

32. ЛАКОВ, Пл. и Кр. Левков, Ив. Шопова. Потенциалът на късно античната и 

ранновизантийска крепост Сторгозия като културно-исторически туристически ресурс 

// Научна конференция „Регионална икономика и устойчиво развитие“, НИИ към ИУ – 

Варна, 2017(под печат). 

Докладът представя резултатите на част от изследване на авторите, насочено 

към античните обекти на територията на Плевен и региона. Античните обекти са 

разгледани като ресурс и потенциал за развитие на туризъм. Целта е да се представи 

възможността за включване на късноантичната и рановизантийска крепост Сторгозия 

(Storgisia) в създаване на туристически продукт. За постигане на поставената цел са 

решени следните задачи: 

1. Направена е обща характеристика на обекта. 

2. Направена е оценка на потенциала на късно античната и рановизантийска 

крепост Сторгозия като културно-исторически туристически ресурс. 

Авторите са подчертали уникалните свойства и конкурентните характеристики 

на обекта. Направени са съответни изводи и обобщения. В заключение е посочено, че 

античната късноримска и ранновизантийска крепост Сторгозия има потенциал за 

формиране на туристически продукт на културно-познавателния туризъм. Тя е 

археологически обект, подготвен за посещение от туристи. Достъпна е и е разположена 

в ландшафт, антропогенизиран и добре познат – парк „Кайлъка―. Отчетено е, че 

липсата на разработен тематичен културно-туристическия маршрут, който да включи и 

други обекти, например Colonia Ulpia Oescensium, Dimum и др., оставя обекта 

изолиран, непознат за потенциалните туристи на Плевен и региона. 

 

33. ЛЮПКЕ, В. и Д. Якимов, Кр. Анастасов, П. Петров, Кл.с-Кр. Вернер, Пл. 

ЛАКОВ, Ж. Кьосева. Модел за решаване на проблема с обезлюдяването на селските 

общини // Сб. доклади от юб. межд. науч. конф. „България на регионите―, ВУАРР, 27–

28 октомври 2017, Пловдив, 2017, с. 578–583, ISBN 978-619-203-207-4 (online); ISBN 

978-619-203-206-7 (DVD). 

В България и в други страни на ЕС се наблюдава обезлюдяване на селата. 

Голяма част от селското население е на пенсионна възраст и има проблеми при 

поддържане на овощните и зеленчуковите грaдини и личните дворове. Тези градини и 

лични стопанства са важна част от поминъка на селското население. За да увеличат 

приходите си, които при възрастните хора в повечето от случаите се състоят само от 

пенсията, те предлагат част от продукцията си за продан – пътувайки до най-близкия 

по-голям град. Нашата инициатива, в центъра на която стои сдружението „СЕЛИНИ ― 

/СЕЛска ИНИциатива/, има за цел подобряване житейските, битовите и трудовите 

условия и осигуряване на поминък за селското население, на работа и доходи. Във 

връзка с това по идея на доцентите д-р Люпке и д-р Якимов преподаватели и студенти 

от Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите /ВУАРР/ – Пловдив с 



 

филиали във Велико Търново и Русе, участници във варненските курсове по 

мениджмънт към Външнотърговската индустриална камера – Посолство на Федерална 

република Германия в Република България, участници в курс по немски език на КТ 

„Подкрепа― – Варна, администрацията на община Долни чифлик, област Варна, 

различни институции, организации и частни лица от България и чужбина са 

разработили проект за противодействие срещу обезлюдяването на селата. Въз основа на 

обширни предварителни проучвания и анализи за прилагането на създадения модел бе 

избрана община Долни чифлик, област Варна. 

 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОСОБИЯ 
 

34. ЛАКОВ, Пл. Хотелиерство. ВТ: ВУАРР – Център за дистанционно обучение, 

2014, -152 с.: с табл. и фиг., ISBN 978-619-7048-48-3. 

Рецензенти: проф. д-р Иван Марков 

  проф. д-р Марияна Божинова 

Динамичното развитие на туристическия сектор е свързано и с развитието на 

една от основните дейности в туризма – хотелиерството. Предоставянето на широка 

гама от услуги и повишаване качеството на обслужването са факторите за безспорен 

успех, който в голяма степен зависи и от персонала, зает в хотелиерството – от неговата 

подготовка, квалификация, мотивация и възможности да създава и продава 

хотелиерския продукт. Необходимостта от подготовка на висококвалифицирани кадри 

за работа в туризма съвсем естествено доведе до въвеждането във висшите учебни 

заведения на дисциплината „Хотелиерство―. Учебникът е подготвен за нуждите на 

Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите. Разработен е съгласно 

изискванията на Центъра за дистанционно обучение към ВУАРР и цели да предостави 

основни знания за хотелиерската дейност, като изяснява кардинални въпроси от 

теорията и практиката на хотелиерството. Състои се от тринадесет глави, увод и 

библиография. Учебното съдържание може условно да се раздели на две части. В 

първата са разгледани въпроси, свързани с възникването, развитието, същността на 

хотелиерството и особеностите на хотелиерското обслужване. Представена е 

спецификата на материалната база на хотелиерството, характеризирана е същността на 

хотелиерския продукт, организацията на обслужването, снабдяването и планирането на 

дейността. Във втората част са разработени въпроси, свързани с управлението на 

хотелиерството, разходите, доходите и печалбата, качеството на хотелиерските услуги. 

В учебника са предложени тези и мнения на автора и на утвърдени световни и 

български учени и изследователи в областта на хотелиерството и туризма. 

Учебникът е предназначен за подготовка на студентите във висшите училища от 

специалностите „Икономика на туризма―, „Икономика и управление на туризма― и 

„Туризъм―, обучавани в различните степени на висшето образование. Той може да се 

използва и от преподаватели и ученици в професионалните гимназии по туризъм, както 

и от работещи в тази област. 

 

35. ЛАКОВ, Пл. Регионална икономика. ВТ: ВУАРР – Център за дистанционно 

обучение, 2014, -192с.: с табл., граф., фиг. и карти, ISBN 978-619-7048-95-7. 

Рецензенти: доц. д-р Венцислав Статев 

 доц. д-р Красимир Левков 

 



 

36. ЛАКОВ, Пл. Туристическа политика на България. ВТ: ВУАРР – Център за 

дистанционно обучение, 2015, -179 с.: с табл., граф. и карти, ISBN978-619-203-006-3. 

Рецензенти: проф. д-р Иван Марков 

 проф. д-р Велико Великов 

Понятието „туристическа политика― е сравнително ново. Това може да се обясни 

с обстоятелството, че необходимостта и стремежът за съзнателно осъществяване и 

координирана намеса върху туристическия процес се зараждат сравнително късно. 

Намесата в, или „изкуството да се управлява―, туристическият процес е резултат от 

смущенията в икономиката и кризисните явления, от една страна, и от увеличаващото 

се икономическо влияние на модерния туризъм, от друга. Като съзнателно 

организирана система туристическата политика възниква на определен етап от 

историческото развитие на обществото и съобразно степента на зрялост на туризма 

като явление. Това не става равномерно и еднопосочно. Туризмът в началото на XXI 

век е обявен за приоритетен отрасъл в много държави и е обект на внимание на 

различни нива както за частния, така и за държавния сектор, за правителствени и 

неправителствени международни, регионални и национални организации, институции 

и структури. Този факт съвсем естествено води до въвеждане на дисциплината 

„Туристическа политика на България― като част от обучението на бъдещите 

специалисти в областта на туризма. Учебникът е разработен за нуждите на висшето 

образование и е съобразен с програмата на ВУАРР. Състои се от единадесет глави, 

предговор, терминологичен речник и бибилиография. 

В съдържателен аспект може да се радели на две части. В първата част се 

разглеждат методологични и методически въпроси на туристическата политика. 

Отбелязва се, че туристическата политика е интегрална част от политическите 

отношения като цяло. Прави се опит да се изясни какво представлява самата политика, 

кои са нейните носители на международно, национално и регионално ниво. Акцентира 

се върху възможностите за въздействие върху развитието на туризма. 

Във втората част се отделя основно място на туристическата политика на 

България. Подчертава се, че балансирано развитие на туризма в страната може да се 

реализира чрез научно обоснована, национална и регионална туристическа политика. 

Анализирани са основните аспекти на тази политика и са посочени правомощията и 

отговорностите на нейните носители. Специално внимание е обърнато на регионалната 

туристическа политика, която е с изключително значение, тъй като в повече от 90% от 

българските общини като един от основните приоритети в плановите документи е 

посочен туризмът. 

В учебника са изложени тези на автора и са представени възгледите на 

утвърдени световни и български учени. 

Учебникът е предназначен за подготовка на студентите във висшите училища по 

специалностите „Туризъм“, „Икономика на туризма“ и „Икономика и управление на 

туризма“ за различните степени на висшето образование. Той може да се използва и от 

преподавателите и учениците в професионалните гимназии по туризъм, както и от 

работещите в тази област. Има три издания, електронен вариант и е преведен на 

английски език. 

 

37. ЛАКОВ, Пл. Качество на туристические услуги. Пловдив: АИ „Талант―, 

ВУАРР, 2015, -167 с. 

Сборникът предоставя на вниманието на читателите разработки, даващи 

възможност за по-пълно разбиране проблематиката, свързана с качеството на 

туристическите услуги Представени са известни мнения и становища както на 



 

български, така и на световно известни учени, работещи в областта на качеството. 

Състои се от 14 теми, в които са разгледани въпросите, свързани с понятието и 

същността на качеството, тоталното управление на качеството, качество на 

туристическите услуги, управление на качеството в хотелиерството, 

ресторантьорството туроператорската, турагентска и транспортна дейност, 

екскурзоводството. Без да има претенции за изчерпателност на тематиката, сборникът е 

предназначен за подготовка на студентите от специалност „Икономика на туризма― – 

бакалавърска програма и за студентите от магистърска програма на ВУАРР по 

дисциплината „Качество на туристическите услуги―. Той може да се ползва и от 

всички, които се интересуват от проблемите на качеството в туризма. 

 

38. ЛАКОВ, Пл. Регионална икономика. Плевен: СЕД „Чиста природа―, 2015, -

194 с.: с табл., граф., фиг. и карти, ISBN 978-619-90420-2-1. 

Рецензенти: доц. д-р Венцислав Статев 

 доц. д-р Красимир Левков 

Взаимодействието между човека и природата е достигнало онзи предел, когато е 

налице разрушаване на самата база на съществуване не само на екосистемите, но и на 

жизнената среда на човека. Процесите и явленията имат глобален характер, но и 

конкретно регионално проявление. Оттук произтича и необходимостта да се увеличат 

научните изследвания на регионалните проблеми, където безспорно място има 

регионалната икономика. 

Регионалната икономика е сравнително млада наука, възникнала през 50-те 

години на XX в. Учебната дисциплина Регионална икономика заема важно място в 

обучението на студентите от бакалавърската и магистърската степен във Висшето 

училище по агробизнес и развитие на регионите, защото тя ги запознава с основите на 

регионалната икономика като наука, с природните и обществените системи, с тяхното 

взаимодействие и възможностите за регулиране и пространственото им съвместяване в 

регионален и глобален мащаб. Учебникът не е първият с такава тематика. Венцислав 

Статев (ВТУ), Цветка Стоенчева (УНСС), Людмил Георгиев (НБУ), Митко Генешки са 

някои от авторите на подобна научна литература, издадена за нуждите на висшето 

образование в България. Учебникът е подготвен за и съобразен с нуждите и 

изискванията на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите и на 

програмата за дисциплината Регионална икономика. Учебникът се състой от десет 

глави, увод и използвана литература. 

Учебното съдържание разглежда въпросите за обхвата и развитието на науката 

Регионална икономика, съвременните глобални проблеми, устойчивото развитие и 

връзката на глобалистиката с регионалния подход. На вниманието на обучаемите са 

представени основните теоретични постановки на регионалната икономика – локация, 

локализационен процес, методи на регионален анализ и т.н. Направен е регионален 

анализ на основни системи – природа, население, стопанство – а като пример е посочен 

регионалният анализ на първичния сектор (земеделие) в Република България. В 

учебника е акцентирано върху влиянието на природния комплекс при формиране на 

регионалното стопанство и направен регионален анализ на релефа, климата и други 

фактори в България. Специално място в учебника е отделено на районирането и 

районите в РБългария. За пример е направена характеристика на Северазападния район. 

Обърнато е внимание на регионалното развитие и регионалната икономическа 

политика. 

В учебника са изложени авторови възгледи, както и вижданията на утвърдени 

световни и български учени в областта на регионалистиката. 



 

Учебникът е предназначен за подготовката на студентите във всички български 

висши Той може да се използва и от преподаватели, от ученици в професионалните 

гимназии, както и от работещи в тази област. Претърпял е две издания. 

 

39. ЛАКОВ, Пл. Туристическа политика на България. ВТ: ВУАРР – Център за 

дистанционно обучение, 2016, ISBN 978-619-203-145-9. 

Рецензенти: проф. д-р Иван Марков 

проф. д-р Велико Великов 

Учебникът е преназначен за дистанционно обучение. Освен учебното 

съдържание електронният вариант включва тестове, изисквания за курсови работи, т.е. 

пълния комплект за дистанционно обучение съгласно изискванията на ВУАРР. 

 

40. ЛАКОВ, Пл. Хотелиерство. ВТ: ВУАРР – Център за дистанционно обучение, 

2016, ISBN 978-619-203-146-6. 

Рецензенти: проф. д-р Иван Марков 

  проф. д-р Марияна Божинова 

Учебникът е преназначен за дистанционно обучение. Освен учебното 

съдържание електронният вариант включва тестове, изисквания за курсови работи, т.е. 

пълния комплект за дистанционно обучение съгласно изискванията на ВУАРР. 

 

41. ЛАКОВ, Пл. Bulgarian tourism policy (на англ. език). ВТ: ВУАРР – Център за 

дистанционно обучение, 2016, ISBN 978-619-203-034-6. 

Рецензент: проф. д-р Велико Великов 

Учебникът е английски превод на „Туристическа политика на България―, 

преназначен за дистанционно обучение. Освен учебното съдържание електронният 

вариант включва тестове, изисквания за курсови работи, т.е. пълния комплект за 

дистанционно обучение съгласно изискванията на ВУАРР. 

 

42. ЛАКОВ, Пл. и кол., Туристически пазари. Плевен: СЕД „Чиста природа―, 

2017, -169 с.: с табл., граф. и фиг., ISBN 978-619-90420-7-6. 

Рецензенти: проф. д-р Братой Копринаров 

  доц. д-р Венцислав Статев 

Учебникът разглежда основни положения от теорията на дисциплината, 

съчетани с актуална информация. Учебното съдържание е структурирано в 14 теми, 

обединени в 4 части, въведение, библиография и приложения. 

Първите две части имат подчертано теоретичен характер. В тях се излагат 

икономическите основи на туристическите пазари. Теми №№ 1.-4. формират първата, 

въвеждаща част на учебното съдържание. Тема 1. проследява възникването и 

развитието на пазарите. Туристическият пазар се разглежда като обособена, 

специфична част на пазара. Той включва производството и потреблението на стоки и 

услуги, свързани със задоволяване потребността от туризъм. В тема 2. се изясняват 

особеностите на туристическите пазари. Въвеждат се базови понятия туристическо 

търсене и туристическо предлагане. Специално внимание е отделено на 

ценообразуването на туристическия пазар, тъй като цената е най-важният пазарен 

механизъм, който формира и отразява параметрите за постигане на съгласие между 

различните икономически интереси в процеса на размяна. Характеризират се и 

особеностите на туристическата пазарна конюнктура. Тема 3. е посветена на 

тенденциите в развитието на туристическото търсене и туристическото предлагане като 



 

основни компоненти на туристическия пазар, а тема 4. представя някои от основните 

класификации на туристическите пазари. 

Втората част включва теми №№ 5.-8., чието съдържание се отличава с 

практико-приложен характер. Те са посветени на туристическия маркетинг. В тях се 

изясняват главните особености на пазарните проучвания, техният обхват и съдържание, 

етапи и методи за анализ. 

В третата част се характеризират водещите туристически пазари в света. Те са 

групирани по региони в съответствие с районирането на Световната туристическа 

организация. Особено място заема тема 9., която представя водещите туристически 

пазари в европейския регион. Подробно е характеризиран единният туристически 

пазар, формиран в рамките на ЕС. Тема 10. представя туристическите пазари в най-

динамично развиващия се туристически регион – азиатско-тихоокеанския, с акцент 

върху китайския пазар. Тема 11. характеризира американския туристически пазар, а 

тема 12. – развиващите се туристически пазари в регионите на Африка и Близкия 

изток. Тема 13. завършва третата част на учебника с представяне на водещите световни 

туристически изложения и борси. 

Четвъртата част включва само една тема – 14., където е характеризиран 

подробно националният туристически пазар на България, към който се отнасят 

вътрешните и изходящите международни пътувания на българските граждани. 

Анализиран е и българският рецептивен туристически пазар. Представени са по-

важните туристически изложения и борси в България. 

Учебникът може да бъде успешно използван от студентите от бакалавърските 

програми в специалностите „Икономика на туризма― и „Туризъм― – както във ВУАРР, 

така и в останалите висши училища в България, подготвящи кадри за туризма в 

страната и чужбина. 

 

43. Вълчев, Н. и Пл. ЛАКОВ, Национална и регионална аграрна политика ВТ: 

ВУАРР – Център за дистанционно обучение, 2017, -214 с.: с табл., граф. и фиг., 

ISBN: 978-619-203-198-5. 

Рецензент: доц. д-р Красимир Левков 

В учебника авторите си поставят за цел да представят основни теоретични и 

практически постановки, свързани с провеждането на аграрна политика. Учебното 

съдържание е структурирано в 10 глави, въведение и библиография. В съдържателен 

план учебникът може условно да се раздели на три части: 

Първата част представя същност, принципи, цели и инструменти на аграрната 

политика, както и виждания за политиката като цяло и за мястото на аграрната 

политика в нея. Във втората част авторите представят практическата реализация на 

аграрната политика чрез националните аграрни политика с примери от страни като 

САЩ, Русия, Китай и др. Специално внимание е обърнато на аграрната политика на 

Европейския съюз и на Република България. Особено място заема провеждането на 

аграрна политика в регионите, представено в третата част, където са направени 

характеристика на регионалната аграрна политика на Европейския съюз и регионалната 

аграрна политика в Република България. В структурно и съдържателно отношение 

авторите вземат предвид най-доброто в публикуваните през последните години трудове 

по аграрна политика, както и съвременните аспекти на общата земеделска политика на 

Европейския съюз. Представени са както авторските възгледи, така и виждания на 

утвърдени световни и български учени в областта на аграрната политика. 

 



 

Научните трудове могат да се групират в следните тематични направления 

А. Биоклимат и биоклиматичен туристически потенциал – 1, 2, 5, 12, 14, 17, 

18, 24, 25, 28. 

Б. Туризъм – туристически ресурси, туристически продукт и туристическа 

политика – 6, 8, 9, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42. 

В. Регионална икономика, устойчиво развитие и опазване на околната 

среда – 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 19, 23, 26, 31, 33, 35, 38, 43. 

Г. Научно-образователно – 10, 11, 34–43. 

 

Преподавателската дейност 

Титуляр на дисциплини в ОКС Бакалавър: 
Туристическа политика на България, 

Хотелиерство, 

Туристически пазари, 

Качество на туристическите услуги, 

Екскурзоводство, 

Регионална икономика, 

Национална и регионална аграрна политика. 

Титуляр на дисциплини в ОКС Магистър: 

Регионална икономика, 

Регионална политика, 

Природен потенциал на местните и регионални общности, 

Глобализъм и регионално развитие. 

 

 

За всички дисциплини има изготвени и актуализирани учебни програми, 

лекционни курсове, учебници, учебни помагала, упражнения, семинари или 

колоквиуми. 

 

 

Изготвил: .............……………………………. 

(доц. д-р Пламен МариновЛаков) 


