
РЕЗЮМЕТА НА ПУБЛИКАЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА 

 

СТАТИИ 

 

1. Славейков П., Кл. Найденов - "Географски анализ на 

престъпността в ЕС, страните кандидат-членки и някои от 

развитите страни ", Военен журнал 6, София 2002  

 

В публикацията е направен географски анализ на престъпността в 

ЕС, страните кандидат-членки и някои от развитите страни. Чрез 

географски подход и на базата на няколко показателя е доказано, че 

престъпността в Р България за изследвания период е по-ниска от 

страните в ЕС, страните кандидат-членки и някои от развитите страни 

(САЩ, Япония и т.н.) 

 

2. Найденов Кл., П. Славейков, - "Тероризмът – новата световна 

заплаха", Военен журнал 4, София 2003 

 

Направен е анализ на тероризма в световен мащаб. Застъпени са 

основните терористични организации и са разгледани техните действия 

през изследвания период в пространствен аспект. Направени са изводи 

касаещи сигурността.   

 

3. Найденов Кл. - "Опит за проследяване на историческото развитие 

на демографията ", Географията – вчера, днес и утре, сборник – 60 

– години проф. Ст. Карастоянов, София 2004  

 



Направен опит за проследяване на историческото развитие на 

демографията. Разкрита е същността на науката и нейните приноси 

през различните етапи на нейното развитие. 

 

4. Naydenov, Kl. – “Methodology for global change vulnerability 

assessments”, First International Conference “Human Dimensions of Global 

Change In Bulgaria”, 22 – 24 April 2004, Sofia, Bulgaria  

 

Представена е нова за страната методология за изследване на 

уязвимостта. Описани са стъпките за при извършване на изследване и 

оценка на уязвимостта. 

 

5. Kl. Naydenov, P. Slaveykov – “Why managers from multinational 

companies must have specialization in Geography”, Conference: 

Changing Horizons In Geography Education, Institute of Geography, 

Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland, September 2-5 2006 

 

Направен е опит да се обвърже географията и мениджмънта. Чрез 

редица примери е доказано, че мениджърите на мултинационалните 

компании, трябва да имат познания по отношение на пространството и 

територията. Обоснована е нуждата от специализирани географски  

курсове за съответните ръководни кадри. Направено е предложение за 

пилотен курс. 

 

6. Slaveykov P., Kl. Naydenov - "Management and Geography - Why 

Not", Planet 15, UK, 2006 

 



Направен е първи опит за доказване, че географията като наука и 

мениджмънта като професия са свързани. Преведени са редица 

доказателства доказващи твърдението. 

 

7. Slaveykov P.,Kl. Naydenov – “Ecological Problems of Bulgaria and 

some Balkan states during the transition period”, The International 

Symposium “Natural cataclysms and global problems of modern 

civilization” , 2007 – Baku, Azerbaijan. 

 

В публикацията са изведени основните екологични проблеми, 

които са се появили по време на прехода от планова към пазарна 

икономика в България и част от балканските страни. Направен е анализ 

на страните и чрез различни показатели са изложени проблемите 

свързани с екологичната обстановка. 

 

8. Rusev M, Kl. Naydenov (2007) Sustainable development and 

Demographic policy of Bulgaria, GeoMed2007-International 

symposium on Geography, Proceedings June5-8 20071 Kemer/Antalya, 

Turkey 

 

В статията  са поставени основите на връзката между устойчивото 

развитие като концепция и демографската политика на Р България. 

Авторите доказват, че концепцията за устойчиво развитие е верен 

ориентир за научната общност, който може да даде оптимални 

комплексни решения за съвременните демографски, икономически и 

екологични предизвикателства както в глобален, така и в регионален 

мащаб и ,че устойчивото развитие не трябва да се разглежда като опит за 

постигане на неподвижна хармония между посочените обществени 

критерии. Също така е разгледана демографската политика на България, 



която използва предимно нравствено-етични, финансово-икономически 

и административни механизми за повишаване на раждаемостта и 

оптимизиране на качествените демографски характеристики в страната. 

 

9. Найденов Кл. „Демографска характеристика на община Искър” 

(2003-2005 г.), сборник „Бъдещето на географията в българия, С. 

2008 

 

Направен е анализ на демографското състояние на община Искър, 

като са разгледани броя и динамиката на населението й, полово-

възрастовата структура, образователната структура, етническата и т.н. 

структури. Също така е направен анализ на естественото и механично 

движение на населението.   

 

10. Borissova B., S. Dimitrov, K. Naydenov (2008) The role of the fieldwork 

in geography curriculum: The Sofia University case, HERODOT 

Conference Proceedings, Liverpool 

 

Разгледано е значението на теренната работа учебната програма 

по География. 

 

11. Naydenov K. (2008) From theoretical to practical geography – Bulgarian 

case, HERODOT Conference Proceedings, Liverpool  

 

В статията е разгледано значението на теоретичната и приложната 

география при развитието на науката. Доказано е значението на 

приложната география в нашето съвремие и необходимостта от това 

учебните програми свързани с висше географско образование да станат 

ориентирани към бизнес и държавните решения и управление по 



отношение на пространствените решения, т.е. географското познание да 

стане от стратегическо значение за тях. 

 

12. Инна Благоева, Климент Найденов Анализ на туристическото 

търсене в Нова Зеландия, сборник „География и регионално 

развитие”, С. 2009 

 

В статията е направен анализ на туристическото търсене в Нова 

Зеландия. Разгледан е обема на туристическото търсене за периода 1997-

2006 г. Изчислед е верижния темп на прираст за същия период. 

Направена е структурна характеристика на посетителите. Направен е 

анализ на чуждестранните посетители по националности. Засегнат е 

проблема с туристическите разходи, като съществен елемент от анализа 

на туристическото търсене. 

 

13. P. Slaveykov, Kl. Naydenov - Cross-Border Co-operationbetween 

Bulgaria and Turkey (Cultural and and Historical Heritage Diversity – 

Opportunities for Tourism), Celebrating Geographical Diversity, 

Ayvalik, Turkey, 2009 

 

Публикацията представя трансграничното сътрудничество между 

България и Турция в сферата на туризма. Изведени са основните 

възможности за трансграничен туризъм основан на разнообразното 

културно и историческо наследство. 

 

14. Dimitrov S., A. Popov, A. Kotzev, Kl. Naydenov - North central region, 

bulgaria: geographical analysis of the higher education system, Sozopol 

2010  

 



Направен е географски анализ на висшето образование в Северния 

централен район от ниво 2. Анализирани са проблемите стоящи пред 

него. 

 

15. Найденов Кл. – Геодемографска характеристика на град Плевен, 

сборник „География и регионално развитие”, С. 2011, фондация 

ЛОПС, ГеоКонсулт-България ЕООД 

 

Направен е анализ на демографското състояние на град Плевен за 

периода 2004 - 2011 г. Сравнителния анализ е извършен спрямо областта, 

района от ниво 2 и страната. Геодемографската характеристика съдържа 

анализ на броя и структурите на населението, естественото и механично 

движение на населението. Направена е тривариантна прогноза за 

развитието на броя на населението до 2025 г. Статията е в основата на 

демографския анализ на Интегрирания план за градско възстановяване 

и развитие на град Плевен. 

 

16. Трайков Т., Кл. Найденов – Съвременно състояние и тенденции в 

демографското развитие на град Гоце Делчев, сборник „География 

и регионално развитие”, С. 2012, фондация ЛОПС, ГеоКонсулт-

България ЕООД 

 

Направен е анализ на съвременно състояние и тенденции в 

демографското развитие на град Гоце Делчев за периода 2004 - 2011 г. 

Сравнителния анализ е извършен спрямо областта, района от ниво 2 и 

страната. Геодемографската характеристика съдържа анализ на броя и 

структурите на населението, естественото и механично движение на 

населението. Направена е прогноза показваща намаляването на 

населението. Статията е в основата на демографския анализ на 



Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Гоце 

Делчев. 

 

УЧЕБНИ ПОСОБИЯ 

1. Славейков П., Кл. Найденов - Туризъм, Кюстендил, 2005, 127 стр. 

               

             Учебното пособие изяснява същността и значението на туризма, 

факторите, които му оказват влияние, туристическите ресурси. 

Отделено е внимание на стратегическото управление на туристическа 

фирма. Поставен е акцент върху културния туризъм, неговите видове и 

форми. Втория акцент е върху екскурзоводството и екскурзоводското 

обслужване. Предложен е модел за разработване на екскурзионен 

маршрут. Отделено е място и на анимацията в туризма. Третия акцент е 

регионалното планиране на отдиха и туризма. На примера на 

Кюстендилска област са представени стъпките за направата на SWOT-

анализ. В допълнение са представени упражнения по екскурзоводство и 

екскурзоводско облужване.  

 

МЕТОДИЧЕСКИ РЪКОВОДСТВА 

1. Попов, А., С. Димитров, А. Коцев, Кл. Найденов, К. Димитров 

(2007). Основи на стратегическото планиране в контекста на 

трансграничното сътрудничество: Методическо ръководство, 

Център за младежки инициативи-Кюстендил, Изд. Енлил ООД, С., 

73 с. 

2.  Попов, А., Кл. Найденов (2009) Партньорство и работа в мрежи: 

Методическо ръководство, АСПА-Кюстендил Изд. Кей Си Ей 

ЕООД, 69 стр.  

УЧЕБНИЦИ 



1. Славейков П., Кл.Найденов Икономика на туризма, С. 2009, 224 

стр. 

 

Учебникът разглежда основните въпроси, свързани с икономиката 

на туризма и отразява виждането на авторите за същността на 

икономиката на туризма. Разгледани са условията за функциониране на 

туристическия отрасъл – търсене, предлагане и туристическия пазар. 

Изяснени са регионалните особености в търсенето в туризма, както и 

икономическите закономерности при функционирането и развитието 

му. В края на учебника са разгледани инструменти и техники за 

стратегическото управление и регионалното планиране в туризма.  

 

КНИГИ В ЧУЖБИНА 

1. Кеane M., M. Villanueva, Kl. Naydenov et al. – Thinking 

European(s): New Geographies of Places, Cultures and Identities, 

Cambridge Scholars Publishing, 2009, 264 p. 

 

Книгата е написана съвместно с учени-преподаватели от 

Великобритания, Испания, Полша, Австрия, Португалия, Турция и 

САЩ. В книгата са разгледани географията, диалога и европейската 

интеграция, разбирането на студентите за Европа, европейските 

университетски учебни планове по география. Също така е отделено 

внимание на мястото и идентичността в глобализиращата се Европа и 

разбиранията на мигрантите за дом и принадлежност. Разгледана е 

националната идентичност и гражданството. Кандидата участва в 

написването на глава 2 и 5. 

 

ЕНЦИКЛОПЕДИИ 



1. България: райони, области, общини. Енциклопедия - Антон 

Попов, Петър Славейков, Александър Коцев, Стелиян 

Димитров, Климент Найденов, С. 2010   

 

Трудът e уникален по рода си и е богато илюстриран с карти, 

таблици и фигури. Той представлява актуална енциклопедия на 

географията на Република България и на регионализацията на страната 

в контекста на политиката на Европейския съюз и на нейните конкретни 

изменения у нас. Направен е общ географски преглед и са представени 

ресурсният потенциал на страната и основните оперативни 

териториални единици като носители на пространствена и 

статистическа информация. Отделено е специално внимание на 

йерархичната структура на класификатора на административно-

териториалните единици на Република България и на принципите за 

нейното изграждане и приложение в страните на Европейския съюз. 

 

ДОКЛАДИ ИЗНЕСЕНИ НА КОНФЕРЕНЦИИ В ЧУЖБИНА С 

ПУБЛИКУВАНИ АБСТРАКТИ 

1. Naydenov Kl. P. Slaveykov - Demographic policy of Bulgaria - 

necessity and reality, International Union for the Scientific Study of 

Population XXV International Conference, Tours, France, July 18-23, 

2005 

           

В статията е направен анализ на демографската политика на Р 

България от нейното начало до наши дни. Отразени са проблемите 

засягащи настоящата демографска ситуация в страната. Изведени са 

основните насоки за нейното бъдещо демографско развитие и мерки за 

неговото подобряване.  

 



2. Naydenov Kl. - Multinational Companies Managers And Geography - 

How To Understand Different Cultures, AAG Annual Meeting 2010, 

Washington, USA 

 

Публикацията е продължение на опитите на автора да задълбочава 

изследванията си свързани с връзката между географията и 

мениджмънта. Със статията се дава основа за създаване на учебно 

пособие, което да подпомага мениджърите при водене на преговори със 

представители на бизнеса от различни етноси и религии.  

 

 


