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1. Бояджиев,В., Географски особености на именната система на населението на 

главните селища на централното Средногорие. Сб:Ономастично и 

етнолингвистично пространство на езика,В.Търново,1996. Доказва се географското 

единство на населението от триградието Панагюрище-Стрелча-Копривщица. 

Изтъква се македонското, тракийското и други второстепенни фактори при 

формиране на именната структура от края на 19-ти и първата половина на 20-ти 

век. Проучени са църковните архиви на трите селища.  

 

 

2. Бояджиев,В., Рядко използвани /нискочестотни/ лични имена в Централното 

Средногорие от втората половина на ХІХ и началните десетилетия на ХХ 

век.Сб:Ономастично и етнолингвистично пространство на езика, 1996. Въз основи 

на сведенията от църковните архиви на 5 храма/ по 2 от Панагюрище и 

Копривщица и 1 от Стрелча/ са изследвани честотата на личните имена от мъжки и 

женски пол. Проследяват се традициите , наред с проникване на модерните 

влияния от края на 19-ти  първата половина на 20-ти век. 

 

3. Бояджиев,В., Географски особености на развитието на животновъдството в 

Югозападна България, ГИБАН,сп.Проблеми на географията,кн.1,1996,стр.26-33. 

Това е една от малкото географски научни разработки по райониране на 

животновъдството. Ползван е методът на типологията. Изведени са регионалните 

особености, който се основават на обективни закономерности и диспропорции, 

които вещаят нови проблеми.   

 

4. Бояджиев,В., Географските възгледи и структурното развитие на агробизнеса в 

България, ГСУ,ГГФ,кн.2-География,1997,т.88, стр.259-266. Работата е принципно 

нова и има основополагащо значение за българската икономическа география. По 

нов и съвременен начин е представено земеделието, неговото място в икономиката. 

В замяна на традиционния отраслов подход се налага комплексното явление 

агробизнес, което е разгледано структурно и териториално.  

  

5. Бояджиев,В., Електоралногеографски различия в община Несебър. Сб:100 

години география в СУ”Св.Кл.Охридски”,1998. Малко са електоралните 

проучвания на общинско равнище и в това отношение географската наука има 

водещо значение за цялата българистична наука. Тя изисква комплексни знания за 



територията. Изтъкната е ролята на крайбрежния туризъм в случая. Политическото 

поведение на населението се поделя от принадлежността на селищата или към 

брега/морски туризъм/ или към вътрешността, където се разчита на традиционната 

земеделска икономика с далеч по-ниски доходи.   

 

6. Бояджиев,В., Регионална политика в българското земеделие – по-добре късно, 

отколкото никога, Научно-практическа конференция с международно участие 

„Аграрната реформа, нови проекции- ХХС век,Свищов,1998. Хаотично 

протичащата години наред териториална проекция на аграрната реформа води до 

все повече и все по-дълбоки териториални диспропорции. Правят се предложения 

за  създаване на регионална програма за развитие на българското земеделие. 

 

7. Бояджиев,В., Крайградското земеделие в България- нови надежди.Сб:Проблемът 

Център-периферия-Нов поглед, нова политика,ИИБАН,1999, Първите години на 

прехода доведоха до забрава на крайградското земеделие, което е определено 

достижение на регионалното развитие и на земеделието в условията на 

индустриалното общество. Резпадащото се българско крайградско земеделие е 

обективно дотолкова, доколкото в миналото бе изградено на основата на 

социалистическото устройство на територията и на земеделието. Бавещото се ново 

крайградско земеделие е все по-важен проблем, който трябва да бъде разбран е 

извън географските среди. 

 

8. Bojadziev, V., P.Stoyanov, Problems of Bulgarian agriculture and rural space. In: 

Rural space and regional development, Cluj, Romania, 2000, рр.120-122 Направен е 

кратък икономгеографски обзор на българското земеделие и на руралното 

пространство в страната. Изведени са основните проблеми/диспропорции/ в 

регионалното развитие, които имат земеделско, но и социално и екологично 

значение.   

 

9. Бояджиев, В.,Б. Колев, Н.Димов, Географско и геополитическо положение, 

Сборник: София-120 години столица, стр.40-44, Доказано е водещото значение на 

политиката при определяне София за столица, изведени са ползите от географското 

разположение на самия град.  

 

10. Бояджиев,В., Н.Димов, М.Илиева, Стопанство: съвременно състояние и 

пространствена структура, Сборник:София-120 години столица,стр.90-99. 

Разгледано е развитието на териториалната организация на столичното стопанство. 

Очертани са териториалните обхвати през отделните периоди. Обяснено е 

съответното зониране, характеризиране е динамиката на развитието във времето и 

в пространството.  

 

11. Бояджиев,В., Регионални различия в равнището на българското 

стопанство.сп.Обучението по география, кн.3, 2000г,с.8-12. С данни от ЦСИ се 

описани отделните статистически райони. Характеризирани са техните стойности 

при главните икономически показатели на страната.  

 



12. Бояджиев,В., Необходима е по-висока статистическа култура в обучението и 

изследванията по хуманитарна география, Сб. Количествени методи в 

икономиката-класика и новаторство, Свищов, 2000,с.359-363. В работата се 

застъпва мнението за използване на повече на брой и по-модерни от традиционните 

статистически показатели. Излиза се от разбирането, че обучението и по 

„География и икономика” и учениците се нуждаят от по-задълбочени 

икономически знания, които икономическата география може и трябва да им 

предостави. 

 

 

13. Бояджиев,В., Макрогеография на Дунавска България, Ethnoses and cultures on 

the Balkans, International CONFERENCE, Balkan Institute of Ethnology, vol.3, pp.163-

176. Направен е опит да се изведат някои от етногеографските и 

културногеографските особености на територията, която по необходимост след 

Освобождението започва да се нарича Дунавска България.  

 

14. Бояджиев,В., География на лицензираните складове за съхранение и търговия 

със зърно, Сб:50 години ГИБАН,с.354-362, 2000. В новата географска структура на 

българския агробизнес лицензираните складове за съхранение и търговия със зърно 

заместват държавните складове от миналото. Разликата е в собствеността, във 

възможностите за свободна търговия, както и в новата роля на държавата. 

Големият географски ресурс и значение е възможността чрез складовете да се 

провежда съответната регионална /вътрешна и външна/ политика.    

 

15. Бояджиев,В., Консумацията на алкохол и алкохолизма в Европейския съюз. Сб 

Научни доклади по медицинска география, С,2001,с.41-49. Производството и 

консумацията на алкохол в Европейския съюз са разгледан от гледна точка на 

основните обществени проблеми, които причиняват. Това са пътни произшествия и 

болестите на алкохолизма. Изведени са някои географски различия по отделните 

държави и са дадени техните обяснения. Основната разлика е между Севера и Юга. 

 

 

16. Бояджиев,В., Програмата Лидер като инструмент на регионалната 

политика.Сб:Основни проблеми на географското образование във ВУЗ, Свищов, 

2001, с.3-19. Това е една от първите научни публикации в българската книжнина. 

До днес тя остава единствена в икономгеографската литература. Обяснен е 

географският механизъм на действие, посочено е мястото на Лидер в Общата 

земеделска политика на Европейския съюз. Ценността на статията е,че тя сочи 

ползите за България години преди приемането на страната на общността.  

 

17. Бояджиев,В., Проблеми пред използването на районирането като метод за 

организация на територията, В:Сб.Предизвикателства пред икономическата наука и 

образование в началото на 21 век, Стоп.академия,Свищов,2001,с.253-258. Застъпва 

се с преки доказателства критичното отношение към районирането, неговото 

подчиняване и принизяване до административна политика. Опонира се 



определението, че в страната има планово-икономически райони. Следващите 

години потвърдиха верността на тази и други критики.  

 

18. Бояджиев,В., Религиозно райониране на Кърджалийската административна 

област. Сб:Проблеми и перспективи за развитието на Източните Родопи, 2002, с.69-

73. Единствена разработка в нашата географска публицистика. Обходени са 

селищата на областта, което е дало възможност да се съберат от терена данни, 

които няма как и от къде да бъдат добити. Това дава увереност в изводите, някои то 

които са очаквани, но други-не. Особено интересни са изводите са разликите в 

поведението на мюсюлманите-турци и българи. Географските различия в 

населването на двата етноса се отразяваха на географската организация на 

съответния религиозен култ. Областният управител и еслямското духовенство 

проявиха интерес към работата, получиха допълнителни обяснения и след време 

географските несъответствия на етническа основа бяха премахнати.   

 

19. Бояджиев,В., География на студентите по туризъм в СУ”Св.Кл.Охридски”,Сб: 

Туризмът през ХХІ век, 2002, с.407-413, Десетилетията натрупан опит в първата 

туристическа университетска специалност в България дава възможност да се 

направят интересни изводи за тенденциите, по които се развиват човешките 

ресурси. От една страна интересът е масов и това се доказва картографски. От 

друга „работи” административния принцип, според когото преобладават 

студентите от столицата и окръжните градове. Наред с обяснимият интерес към 

туризма в крайморските или в планинските туристически селища се разкриват 

важни центрове на авторитет сред по.малки селища като Костенец, Дупница, 

Берковица.  

 

20. Бояджиев,В., Критика на българската парламентарна система, Сб:Геополитика, 

регионално развитие, географско образование, Варна, 2002, с.286-295. 

Десетилетието на свободна парламентарна и изборна практика е повод и за 

географски изводи и оценки. Още повече, че електоралната география в страната 

едва прохожда. В статията са обяснени редица положения, които периодически 

предизвикват дискусии в обществото, особено при задаващи се парламентарни 

избори.   

 

21. Бояджиев,В., Критика на политиката на използване на родопските ресурси. 

Сб:Науката, методиката и училището- конфликтни точки, срещи, разминавания, 

Смолян, 2002,стр.24-27. Регионалната политика от миналото има много дефекти и 

те трябва да бъдат посочени и доказани. В статията се обяснява неефективността и 

неравенството, при което вътрешността на страната общува с Родопите. Даден и 

примерът с икономиката, но той универсално може да бъде посочен и в други 

области на обществения живот. От Родопите се вземат суровини и полуфабрикати, 

а насреща чрез търговията се „изпращат” многократно преработвани стоки за 

крайно използване.  

 

22. Бояджиев,В., Регионалните контрасти като бариера пред евроинтеграцията, 

Сб:Алтернативи за България, 2002,с.26-37. Евроинтеграцията на страната в 



регионалното развитие има своите специфики.От една страна са българските 

разбирания за големите междутериториални контрасти на регионално и на локално 

равнище. От друга страна и европейската статистика, която сочи България за 

страна с малки междутериториални различия. Последните имат задържаща роля и у 

нас. Това прави общоевропейската политика за сближение/кохезия/ необходима и в 

България.  

 

 

23. Бояджиев, В., Географски принципи на изборното законодателство в България 

от края на деветнадесети и първите десетилетия на двадесети век, ГСУ,ГГФ,кн.2-

География,т.92,2002, Направен е кратък и сбит географски анализ на изборното 

законодателство от Търновската конституция до извънредното законодателство на 

30-те години на 19-ти век. Сравненията показва, че в някои отношения напредъкът 

е голям, но при бюрокрацията за провеждане на изборите, при районирането на 

изборните територии и днес има какво да се поучим. Алтернатива на днешната 

раздута администрация е Върховния съд и неговите разпореждания върху местната 

администрация.   

 

24. Бояджиев,В., Някои особености на стопанското развитие на еврорегионите,  

Сб.География и туризъм, Доклади от научна конференция, Китен 2002, стр.94-97, 

Предстоящото присъединяване на страната към Европейския съюз буди растящ 

интерес към еврорегионите. България пристъпи към тяхното създаване и се опитва 

да ги обясни като обективна закономерност. Интересни са различията по някои 

важни показатели, както и географските очертания на центъра и периферията в 

Европейския съюз. Те бележат видима динамика при процеса на разширение.     

 

25. Бояджиев,В., Пазарните центрове в България, ГСУ, ГГФ, кн.2-География, т.94, 

2002,с.135-147, От позициите на историческата география, която е географска 

наука, а не помощна историческа дисциплина, са анализирани комбинациите от 

фактори, довели до териториалното разположение на пазарите в края на 19-ти и 

началото на 20-ти век. Първите свободни десетилетия са белязани от бърз 

икономически възход. В него се съчетават старите/феодални/ традиции на 

османското общество/религиозната принадлежност на пазарите/ с новите 

буржоазни особености на фабричната икономика. Обяснение е и механизмът на 

създаване на животинските пазари извън селищата.     

 

26. Бояджиев,В., Съвременна България- една динамична геополитика, сп.Военен 

журнал, 2002,кн.6, с.118-121, Направена е кратка оценка на постигнатото при 

модернизацията на политикогеографското положение на страната след 1989г. 

Очертаващото се членство в НАТО е без алтернатива. 

 

27. Бояджиев,В., География на преподавателите на Софийския университет 

„Св.Кл.Охридски” за периода 1888-1938г, ГСУ, ГГФ, Кн.2-География, 

2003,т.93,с.7-17, Статията доказва високата национална стойност на Софийския 

университет. Университетът на всички българи от всички български земи. В 

подробен картографски подход са анализирани данните за родните места, селищата 



на завършеното образование и защитен докторат на университетските 

преподаватели от първите 50- години на Университета. Няма българска общност по 

света без своите представители. Очертава се влиянието на великите сили чрез 

своите представители и чрез университетите, където учат или защитават 

докторските си дисертации бъдещите преподаватели в Софийския университет. 

Създава се основата за бъдещата военна, икономическа, културна и друга политика 

на ориентация към  Централна Европа/германския свят/, която противостои на 

предосвобожденско-църковната обвързаност с Руската империя и наследилия я 

СССР.   

 

28. Бояджиев,В., Класическите колониални империи, ГСУ,ГГФ,Кн.2-

География,т.95,с.7-17,2002. Направена е географска характеристика на обясненото 

преди това ключово понятие. Изводите изтъкват ролята на империализма във 

великите географски открития. Статията има и педагогическа насоченост, т.к. е 

свързана с училищния и университетския преподаван материал. Обяснена е 

„християнската” география на света.  

 

 

29. Бояджиев,В., Ролята на промишленото предприятие в новата икономическа 

география на България, Сб:Предприятието на ХХІ век-проблеми и 

предизвикателства, том.І,с.58-64,Свищов, 2003, В икономиката на нова България 

типичното промишлено предприятие изживява невиждани промени, а в някои 

случаи запазва своята висока обществена стойност. Точно това съчетание е в 

основата на социално-икономическата география, която се създава в условията на 

пазарната икономика и водещото положение на сектора на услугите. 

Икономическата, екологическата и социалната  стойност промишленото 

предприятие запазва централната роля в географския гръбнак на икономиката на 

локално, регионално и национално равнище.   

 

30. Бояджиев,В., Проектирането като метод в помощ на обучението по 

дисциплината „Свят и личност” в българското училище, Сб:Проектът,Минерва, 

2003,кн.3, с.49-69. Гражданското образование е полето за доказване възможностите 

на всяка наука и учебна дисциплина. В това отношение обществото е в дълг към 

географията и обратно. Традиционно налагащите се философски и исторически 

разбирания за българското гражданско образование не са достатъчни и това се 

доказва в студията. Конструктивната, диспечерската роля на географската наука, 

както в градежа на самото гражданско образование, така и в намиране неговото 

място като учебна дисциплина/блок/ в българското подуниверситетско образование 

са възможност тя да се докаже, да бъде уважаване, търсена и използвана.   

 

31. Бояджиев,В., Хуманитарната география е без алтернатива, Сб:Общество на 

знанието и образование за всички.МОНТ, с.125-131,2003, Процесът на 

хуманитаризация на науката е част от общия процес на определяне на човека като 

главен обект и предмет на обществената дейност. Трансформацията на 

икономическата в социално-икономическа география в България е обективен за 

нашите условия процес, който е изминат отдавна в западното общество. 



Съветският тип география, енгелсовото разбиране за науката, формалното 

„прикачване” на социалното към традиционната икономическа география не са 

достатъчни. Застъпва се становището за коректен превод на термина Human 

Geography.  

 

32. Бояджиев,В., Съвременните военни бази като елемент на устройството на 

територията, сп.Военен журнал, кн.3, 2003,с.83-89. Дебатът за членството в НАТО 

налага и географите да си кажат мнението. Ползите засягат и локалното, и 

селищното развитие и планиране. Базите са израз на „цената” на 

политикогеографското и на военногеографското положение на България. Те са 

негова реализация.    

 

33. Boyadzhiev, V., Pl.Patarchanov, Actual problems of the Regional Development of 

the Agriculture in Bulgaria. In: Rural space and regional development, Cluj, Romania-II, 

2003, pp.49-54. На входа на Европейския съюз и в условията на официално 

проведената вече аграрна реформа регионалните проблеми на българското 

земеделие придобиха висока стойност. В крайна сметка в процеса на преговори за 

редовното европейско членство бяха решени последни именно разделите/главите/ 

за земеделието и регионалното развитие. Статията дава доводи на преговарящите 

от името на България да изискват и специални клаузи, например за съкращаване на 

периода на наваксване, определен на 10г. Получаването през това време на по-

малко субсидии всъщност е дискриминация, която противоречи на основите на 

земеделската политика на ЕС. Тези и други проблеми се нуждаят от разискване в 

чужбина, особено в съседна Румъния.   

 

34. Бояджиев,В.,  Средновековната иберийска държавност и колониализъм- начало 

на глобализацията, ГСУ, ГГФ, Кн.2-География, т.96,2004,с.5-17. Поуките от 

глобализацията трябва да се търсят не в бъдещето и то да се гадае. Противно на 

разнопосочните перспективи се търсят поуките от интересното средновековно 

минало на Иберийския полуостров. Умението да се изгради социално и 

икономическо развитие, държавност, които не успяха на Балканския полуостров, са 

достатъчен дразнител. Приемането на другия, не неговата идентичност, и 

динамичен процес, който трае вече над 13 века на Пиренеите.Те дълго са били 

„европейското буре с барут”. Географията дава много поуки. Тук се включва и 

ролята на великите географски открития.  

 

35. Бояджиев,В., Актуални проблеми на земеделските политически 

организации.Сб:Земеделското движение в България, ИИБАН,2004,с.334-343. 

Представителите на науката традиционно избягват връзката между земеделието и 

политиката. Опасностите за уклон са големи, едновременното познаване на двете 

обществени явления е трудно и малцина се захващат с него. Статията показва 

колко обективни са политическите процеси при осмислянето на земеделието в 

българския политически живот. Традициите не могат и не са това, на което 

неразбиращите развитието разчитат.  Опитът да се възроди земеделската 

партийност от годините около Втората световна война е една илюзия, 

несъответстваща на равнището на развитие на икономиката и на българското 



общество в цялост. Или промяна, или—забрава. Това е пътят, по който се минали 

всички „стари” европейски партии. От него не може да се изключат и българските. 

 

36. Бояджиев,В., Селският туризъм-теория и реалност. Сб:Предизвикателства пред 

аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз, Свищов,2004, 

с.214-220, Тематиката е модерна за страната и тя привлича вниманието на автори с 

всякаква подготовка. При това тезите, застъпвани у нас, са съвсем различни от тези 

в Западна Европа. Романтичната илюзия как нашето примитивно земеделие ще ни 

направи богати и то за сметка на идващите от високо технологичните държави на 

„сафари”, включително винен и секс туризъм, не подхожда. Темата е достатъчно 

сериозна и трябва да се свърже с руралното развитие, неговата проблематика и 

политиките на развитите страни, които могат да ни са от полза, но не и да бъдат 

механично копирани.  

 

37. Бояджиев,В., Местни избори 2003-община Гулянци. География на 

протеста.Сб:Географията вчера, днес, утре,2004,с.251-260, Статията е опит да се 

избистри/изясни/ примерен географски модел за изучаване на общинските избори в 

дадена община. Подобен модел в лингвистиката се налага вече повече от половин 

век/ разработки по тогавашните административни околии/. Информацията и на 

микро равнище показва конструктивната роля на географията, което може да дава 

не само обяснение на минали процеси, но да прави и електорални прогнози.   

 

38. Бояджиев,В., Тревожни регионални пропорции в развитието на българския 

агробизнес,Семинар Политики за стимулиране развитието на селското стопанство, 

хранително-вкусовата промишленост и селските райони в България, 

СУ”Св.Кл.Охридски”-Стопански факултет, стр.92-98, 2004, Критичното отношение 

към липсата на регионална политика в процеса на извършване на смяната на 

собствеността в земеделието и в хранителната промишленост се проявява в 

крайните пазарни резултати. Износът на стоки с аграрен произход намалява, 

пазарът не е готов да поеме свободната конкуренция в Европейския съюз. Делът на 

градското население расте, докато крайградското земеделие става все по-слабо. 

Земеделието се концентрира в ниските земи.    

 

39. Бояджиев,В.и др.България в обединена Европа:наръчник за бъдещи европейски 

граждани, фондация Паидея, 2004, Гражданското образование в България прави 

своите първи стъпки и сборникът е учебно пособие, в което различни специалисти 

разработват теми от важно значение за гражданите на страна-бъдещ член на 

Европейския съюз. Естествено е териториалните измерения на евроинтеграцията да 

се разработят от географ.  

 

40. Бояджиев,В., Регион, регионализъм, регионална политика в Европейския съюз, 

ГСУ, ГГФ, кн.2-География,т.97, 2005. На входа на Европейския съюз определени 

географски понятия се радват на все по-честа всеобща употреба. За студентите в 

Географския факултет някои основни териториални понятия се нуждаят от 

подробно обяснение, тъй като те се изучават по различни причини в много учебни 

дисциплини.   



 

41. Boyadzhiev, V., Kr.Jordanova, Regional differences in the use of agricultural lands in 

the north-western region. Sofia University, FGG, 2004. Най-бедната част на страната 

като икономически ресурс може да разчита в най-голяма степен   на земеделските 

си земи. Природната ландшафтна зоналност е наложила ясна специализация в 

низинните, равнинните и старопланинските части на региона. Наред с природната 

зоналност важен ресурс е близостта на столицата като традиционен консумативен 

център за земеделието от тази част на страната.  

 

42. Бояджиев,В., Кр.Йорданова, Съвременните географски представи за 

агробизнеса и тяхното преподаване в българското училище. Научни трудове на 

Аграрния университет-Пловдив, т.L.кн.2,с.75-79,2005. Преходът от отраслов към 

комплексен подход на изучаване на икономиката се нуждае от изясняване на 

географските възгледи, тъй като едноименната учебна дисциплина носи основната 

тежест за икономическата култура на учениците в средното училище. Най-важни са 

знанията за ешелонната организация, пълните и непълните вериги, за ролята на 

пазара и стоковите земеделски борси.  

 

43. Бояджиев,В., Опасността от наводнения и организацията на територията . 

Сборник доклади от Седмия Национален Конгрес по медицинска география, 

Мед.академия, с.296-304, 2005г. Подготовката за редовното членство в 

Европейския съюз дава възможност да се използва опитът на някои негови членове 

като Франция и Испания в областта, очертана в заглавието. Проблемът е колкото 

специфичен, толкова и комплексен, където географските възможности са големи и 

доказани.  

 

44. Бояджиев,В., Т.Личев, Неизползвани възможности за развитието на 

медицинския туризъм в община Свищов, Сб: VІІ Конгрес по медицинска 

география, Мед.академия, с.222-231,2005г. Свищов и близката му околност дават 

възможност да се развият нови форми на туризъм. Така може да се организира 

екскурзионно плаване но река Дунав с последователно посещение на големите 

селища от двата бряга и да се използват лековитите минерални извори в село 

Вонеща вода. Примерните маршрути са ориентирани към немски и австрийски 

туристи, например групи от пенсионери или деца.    

 

45. Бояджиев,В., Американската регионалност.Сб:Факултет по математика и 

природни науки-ЮЗУ”Н.Рилски”, Бл.с.261-268,2005г. Установяването на пазарната 

икономика и редовното членство в Европейския съюз изискват отдалечаване от 

теоретичната база на българската регионалност, в чиято традиционна основа са 

постулатите на съветската икономическа география. Опитът на американските 

регионалисти и особено връзката между географи и икономисти предлага 

проверени в пазарната практика разбирания.   

 

46. Бояджиев,В., Развитие на конкурентноспособността на България и нейното 

географско положение, Сб:Интеграция на България в Европейския съюз-

Предизвикателства пред конкурентноспособността, ИИБАН,фонд.Фр.Еберт, 



2005,162-166, Сред модерните разбирания за сравнителните предимства на 

българската икономика икономгеографското положение на страната е често 

пренебрегвана тема. Евроинтеграцията предлага различни възможности в 

сравнение с тези на бившия СИВ. В процеса на преговори за приемане на страната 

в Европейския съюз България може да участва в различни териториални 

комбинации на наднационално икономическо сътрудничество.  

 

 

47. Бояджиев,В., Кр.Джамбазовски, Прилики и разлики между туристическите 

ресурси на София и Скопие, Сб.Третиот конгрес на географите во Р.Македония, 

Скопие, 2005,с.159-164. Младата македонска държавност се нуждае от научна 

подкрепа в областта на туризма, което е основен източник на икономическо 

развитие. Българската столица може да предложи чрез сравнение редица 

възможности на Скопие. За това спомага и сходството на природните условия, 

освен познатата обществено-историческа близост.  

 

48. Бояджиев,В., Защо географията и гражданското образование не могат едно без 

друго ? сп.Стратегии на образователната и научната политика,, МОНТ, 2005, 

кн.3,с.276-281, Разгръщащото се гражданско образование в българското училище 

не бива да се развива без осъзнатата подкрепа на географията като наука, 

обществена практика и учебна дисциплина. Ползите са взаимни, така че има поле 

за наваксване, ползвайки примера на философията и историята. Дидактиката на 

географията има с какво да обогати инструментариума, методологията, а и 

теоретичната база на гражданското образование.   

 

49. Boyadzhiev, V., Regional disproportions as a threat for the internal and external 

security of Republic of Bulgaria, OTAN-conference, New Bulg. Univ. 2006,p.328-334. 

По традиция териториалните аспекти на националната сигурност се разработват в 

политически и военен план. Подценява се икономическата съставна, която има 

главна роля при създаване на регионалните пропорции/диспропорции/. 

Продължаващите процеси на задълбочаване на такива диспропорции се отразяват 

на вътрешната и на външната сигурност на страната.  

 

50. Boyadzhiev,V., Advantages and disadvantages of the geographical positions of the 

North-Western planning region, Second conference-Sofia Univ,FGG,2006, p.146-150. 

Традиционният повърхностен подход към географското положение на части от 

страната е наложил щампи, които не могат да обяснят местните проблеми. Типичен 

е случаят със Северозападният район. Внимателният анализ показва, че всъщност 

сочените традиционни предимства на границите и на географското му положение 

задържат социално-икономическото развитие. Само така може да се обясни 

неговото изоставане.  

 

51. Бояджиев, В., Новото райониране ? Сб:Трансформиране и преструктуриране на 

отраслите при присъединяването към Европейския съюз, Свищов, 2006г.с.38-43. В 

годините, когато по различни причини, включително и такива далеч от науката, 

набързо съставената схема на планово-икономически райони се приемаше като 



обективна даденост, тази публикация е сред малкото с критична насоченост. 

Аргументите са „чисто” географски. По-късната практика само потвърди верността 

на критиката и вече от години предложеното райониране на страната за нуждите на 

европейската статистика се предлага само за статистически цели. Географската 

критика може да бъде градивна, но ако се познава.  

 

52. Бояджиев, В., Ж.Попова, Особини на електоралното однесуванье на 

населението од селските реони/Особености на електоралното поведение на 

населението от селските райони/, Сб:Руралниот простор во новите развойни 

условия, Охрид,2006, стр.675-679. Българската електорална география има опита да 

запознава публиката и зад граница със своите практики. Това е особено полезно за 

Република Македония, с чиято географска общност все още контактите са в плен 

на миналото изолиране. Темата за руралното развитие сред географите има и 

своите политически измерения. 

 

53. Бояджиев, В., В.Ангелова, Д.Димов, Проблеми на создаваньето и развоjот на 

селските реони во Бугариjа/Проблеми на създаването и развитието на селските 

райони в България/, Охрид,2006, стр.725-730. Очерталите се интереси на 

македонската общественост към Европейския съюз са добра основа за 

сътрудничество чрез споделяне на българския предприсъединителски опит. Той се 

споделя като част от общоевропейската практика и разбирания. 

 

54. Бояджиев, В., Кр.Джамбазовски, Туризмот како фактор за развоj на селските 

општини во Македониjа и Бугариjа/Туризмът като фактор за развитието на 

селските общини в Македония и България/, Охрид,2006, стр.731-736. Няма община 

в двете държави, според чиито документи за развитие туризма е важен фактор. 

Мащабите и традициите, подготовката за членство в ЕС, дават възможност 

българският опит да бъде сравнен и използван и в нашата западна съседка. За това 

има обективни предпоставки от всякакво естество.  

 

55. Бояджиев,В.и др., Регионално развитие и местно самоуправление,с.150-166, 

Икономически аспекти на регионалната политика, с.372-389, в монографията: 

Икономиката на България и Европейския съюз. Догонващо икономическо 

развитие- стратегия и реалности,ИИБАН,2006, 525с. В най-сериозно икономическо 

академично проучване на стратегически за социално-икономическото развитие на 

България въпрос като настигащото развитие участието на икономгеограф изисква 

доказване на принципни възможности на географската наука и лични възгледи, 

които да бъдат приети от многобройната мастита икономическа колегия. 

Успоредното разглеждане на регионалното икономическо развитие на България и 

Европейския съюз показва как и до колко двете икономики могат да си 

сътрудничат. При това не самото редовно членство, а изпреварващото и 

настигащото икономическо и регионално развитие са в основата на националния ни 

интерес. Статистически България стои след членските на Съюза, но в регионалното 

си развитие има по-хомогенно сплотени регионални икономики и териториални 

общности. Това обаче не е достатъчно. Още повече, че още тогава се забелязваше, 

че новата политика на териториално сближение/кохезия/ не дава резултати. 



България влизаше в ЕС като несъмнена икономическа и регионална периферия, 

която обаче имаше своите сравнителни предимства. Едно от тях бяха 

традиционните хоризонтални връзки между отделните дялове на страната и 

малките, в сравнение с чужбина, междутериториални различия. При това 

различията нарастваха правилно, т.е. те бяха най-големи на локално 

равнище/между общините/, а най-малки на поднационално равнище, по т.н. 

планово-икономически райони.   

 

56. Boyadzhiev, V., At.Kazakov, Possibilities for development of rural tourism in 

villages around Sofia. In: Rural space and regional development-II part, Cluj, Romania, 

2007. Туризмът, регионалното/ по точно локалното/ развитие и крайградското 

рурално развитие правят съвременното земеделие  спояващ фактор. Анализът 

показва , че типичен пример е София и така може да бъде направено сравнение с 

други европейски държави. Селският и аграрният туризъм са новоразработвана 

територия от регионалната наука и това дава възможност на географският фактор 

да се докаже като конструктивна сила.  

 

57. Бояджиев,В., Актуални проблеми на регионалната организация на българския 

агробизнес на входа на Европейския съюз, ГСУ,ГГФ, Кн.2-География,т.98,2007, 

Редовното членство в ЕС често се представя като фетиш, който кара 

изследователите и въобще обществениците да забравят за уж второстепенните 

проблеми. Редовното членство не е цел, а средство и в това отношение е важно да 

се изяснят от всяка наука кои са проблемите, чието решение ще бъде улеснено и 

ускорено от редовното членство в ЕС. Подготвителният период не са 

характеризира с положителни резултати. Териториалните различия растат, а това 

противоречи на европейската кохезия.  

 

58. Boyadzhiev, V., The Development of Humanitarian Geography in Russia, 

Conference, Sofia Univ.Third international conference, 2007,pp.327-335, 

Политическото махало не е полезно за науката, която се ползва от достиженията на 

колегията и в другите държави. За България случаят с Русия е особен, т.к  по 

известни причини в продължение на няколко десетилетия и теорията и практиката 

на българската география бяха свързани с бившия СССР. Под негов натиск от 

антропогеографията, която в продължение на половин век са развиваше на немско-

френска основа, географията мина на полето на съветската икономическа районна 

география, която пред очертаващото се застрашително изоставане от Запада 

направи опит да се модифицира като социално-икономическа. Търсенето на нова 

география в наследилата Съветския съюз Русия е нормално явление и на фона на 

прекъснатите всякакви контакти за българските географи е интересно по какъв път 

върви руската география. В статията са потърсени успоредниците по отношение на 

хуманитарната география. Очертава се общото и различното между българската и 

руската интерпретация. Интересното е  в случая, че под руско влияние само в 

България се използват понятия, описвани на Запад като хуманитарни или рурални.   

 

 



59. Бояджиев,В., Развитие на идеите за пространството сред испанските 

географи.Сб:Социална и културна география, В.Търново /под печат/. Статията е 

първо запознаване на българската географска общественост с една от най-старите 

национални географии. Студията има освен информативен, но и анализиращ 

характер. Испанската география по традиция спада към френската зона на влияние. 

Обществената практика обаче внася все повече корекции. Особен интерес за 

българския географ са разбиранията за регионалното и локалното развитие, 

взаимодействието между центъра и периферията, ролята на де-процесите. За целта 

е анализиран обемен фактологичен материал, използват се „френски” и 

„български” сравнения. Ценно е отчитането на религиозните и особено на 

етническите различия. Испания е географска уникалност със своите автономни 

територии, които на дело покриват едва ли не цялата страна и това е в разрез с 

българските традиционни разбирания.     

 

60. Бояджиев,В., Съвременни форми на териториалната организация на 

производството. ГСУ, ГГФ,кн.2-География,т.97,2007, Работата е с принципно 

значение. Едната причина е нуждата географската теория в България да откликне 

на извършващите се в страната преструктурирания в облика на стопанските 

предприятия. Другата причина е на студентите, а след това и на учениците да се 

даде научно обяснение за настоящето и бъдещето на най-малката клетка на 

икономиката- предприятието. В хронологичен план, но от гледната точка на 

пазарното развитие и модерната география е проследено стопанското вчера, днес и 

утра в България. Главното е оразмеряването на българската икономика според 

фордистките и постфордистките изисквания, характеристиката на клъстерите и 

възможностите за реалното им използване в страната. Всяко механично 

съсредоточие на стопански дейности не може да се приеме за модерна форма на 

териториалното развитие. В това отношение е полезно сравнението не толкова с 

американската Силиконова долина, колкото с европейските реалности, например за 

най-близката стопанска сила- Италия.  

 

61. Бояджиев,В., Необходима е ефективна регионална политика при развитие на 

българското краварство, сб.География и регионално развитие, Созопол,2006-2007, 

фонд.ЛОПС,2008,стр.188-201, Условията, наложени на българското краварство при 

влизането в Европейския съюз и реалната липса на регионална и локална политика 

за неговото развитие, задълбочават редица негативни явления, сред които се 

открояват броя на животните, тяхната средна продуктивност, неефективното 

териториално разположение по отношение интересите на селищата, потребителите 

и  регионалните интерес на страната. Към тези проблеми се добави и явната 

неконкурентна способност дори и на вътрешния пазар от българските 

производители, довела и до използването на всевъзможни вносни заместители на 

млякото, до оводняване на месото. Тези проблеми са разгледани сбито през 

филтъра на териториалното разположение на млечните животни и ферми, 

ползвайки данните на земеделското министерство за групите ферми. Анализът на 

тяхното териториално разположение е преценен чрез корелацията с производството 

на фураж/зърно/ и с потреблението/ разположението на животните/. Очертани са 

ясно както  общоземеделски особености като „слизането” на краварството в 



ниските най-благоприятни ниски земи, изоставянето на пасищата, занемареното 

крайградско производство и уродливите му съвременни форми, достигащи до 

нелегални продажби на дребно най-вече в столицата. Изходът е в съставянето на 

научна политика от страна на държавата и общините, от ясно позиция по 

отношение на дребното и средното краварство, от използването на краварството 

като фактор за руралното развитие.  

 

62. Бояджиев,В., Планово-икономическите райони-мит или каква реалност ? Сб:55 

години факултет Финанси, \ Свищов, 2008г. Статията има критичен характер и 

изразява недоверие към предложените от страна на България териториални 

структури за NUTS при влизане на страната в ЕС. Опитът да се регенерират схеми 

на икономгеографите от преди половин век и с тях да се обясни настоящето и 

европейското регионално бъдеще на българското стопанство и обществен живот 

буди само несъгласие. Липсата на отзвук и мълчаливото отминаване на 

публикацията като доклад по време на съответните конференции се дължи на 

факта, че голяма част от заинтересованата публика е пряко, включително и 

финансово обвързана с налаганите структури. Мълчаливите промени, за които се 

научава само от официалния сайт на НСИ показват правилността на критиките и 

неизползваните възможности на икономическата география и районирането като 

метод, с който тя е най-добре запозната при нашите условия и практики.   

 

63. Бояджиев,В., Новите категории  и показатели за развитието на географията на 

земеделието, ГСУ, ГГФ, кн.2-География, т.101,с.137-146, 2009. Инструментариума 

и понятийният апарат на земеделието и използваната според европейските норми 

земеделска статистика изискват българските читатели и особено студентите и 

научните работници да осъвременяват знанията и да бъдат в крак с времето. 

Използваните и на най-високо държавно равнище остарели земеделски понятия са 

причина за обяснение на значението и съдържанието на актуалните понятия, които 

се ползват от нашата статистика и са задължителни за географа днес .   

 

64. Бояджиев,В., Медицинската география в Италия, Конгрес по медицинска 

география, Мед.академия, 2009г. Медицинската география в България има своите 

национални традиции и статията е опит да се разшири тематичния обхват на 

нейните интереси. Още повече, че Италия е сред основоположниците на 

медицинската география като наука. Анализираният изворов материал дава 

достатъчни основания да се направят полезни за студентите и други интересуващи 

се характеристики.    

 

65. Бояджиев,В., Първото полицейско райониране на България. Сб:Шеста научна 

конференция „География и регионално развитие”, Созопол, 2008г. Налагането на 

разбирането за районирането като за основен и държавно полезен метод може да 

стане с илюстрация на неготово използване в миналото, особено чрез т.н. добри 

практики. Ниската обща географска култура дори не предполага силата на 

географията да даде нужното обяснение, да разкрие положителни и отрицателни 

особености на природни и обществени явления. 

 



66. Балкански,Т., В. Бояджиев, Енигмата Стрелча от географско и от езиково 

археологическо гледище, в сб: Приятели на науката, сборник в чест на проф.дфн 

Тодор Балкански,ВТ, с.59-65. Интердисциплинарното сътрудничество дава подтик 

и по въпроси, за които изглежда от десетилетия, че са намерили крайното си 

решение. Така един лингвист и един географ подлагат на съмнение догма, 

заложена от миналото поколение, при която обяснението на името се търси според 

сега съществуващите признаци и интерпретации на обществения живот . Предлагат 

се алтернативи. 

 

67. Бояджиев, В, Принос към топонимията на Стрелешко, в сборник: Приятели за 

науката, сборник в чест на проф.дфн Тодор Балкански, стр..78-96, ВТ,2009, В се в 

същия критичен дух като горната публикация е оценката за обяснението на някои 

местни имена, които на пръв поглед изглеждат лесно обясними. Познаването на 

географската действителност и на локалното развитие на езика и движението на 

населението в миналите векове подлагат на съмнение традиционните постановки.  

 

68. Boiadjiev, V., Plamen Patarchanov, Actual problems of the regional development of 

the agriculture in Bulgaria, Fifth International conference: Global changes, vulnerability, 

migration and adaptation, Sofia Univ.2008, pp. 216-221, На входа на Европейския 

съюз е полезно българските географи да споделят своето мнение за националното 

земеделие с колегите от страни като нашата или от по-ранни членове на Съюза. 

Идеята е не са се замълчават проблемите, а да се изтъкнат като възможни цели. 

Положителни са и възможните сравнения с румънското, унгарското, полското и 

другите земеделия. Търсят се сравнителните предимства, взаимодействията при 

условията на ЕС, очакват се чуждите мнения. Главни въпроси са за крайградското 

земеделие, за баланса между износно направление и засищане на националния 

пазар със собствено производство, ГМО и др.  

 

69. Бояджиев,В., Земите на Южна Русия като кръстовище за утвърждаване на 

етноси, Научна конференция „Русия, Европа и Светът”, СУ”Св.Кл.Охридски”с.47-

52, Историческата география има възможността да участва пълноценно при 

различни разгадавания на проблеми, които днес се решават трудно, тъй като 

зародишът им се губи в мрачното минало. Съюзът между историята, географията и 

помощта на ономастиката дават възможност да се направят изводи за центровете на 

културния живот за даден период, да се обяснят редица етнически, религиозни, 

културни и фолклорни особености или проблеми. Интердисциплинарните 

конференции са добра възможност географията двустранно да се взаимодейства с 

близките й в областта на хуманитаристиката науки.  

 

70. Бояджиев,В., Географските парадигми на земеделието в Европа и в България, 

ГСУ,ГГФ-кн.2 География,т.102,2009г.с.153-174, Това е първата от серията 

публикации, които по-късно послужиха за основа на монографията за хабилитация. 

След като накратко се обяснява съдържанието на понятието парадигма и нейното 

използване в географията/за българските условия това е почти непознато/, се прави 

паралел между нашата страна и Европа/Централна и Западна/. Европейската 

принадлежност на българското земеделие се доказва пряко, а това дава възможност 



да намерим мястото си сред другите европейски държави, всяка от които е на 

„свой” етап на земеделско развитие. Парадигмите дават възможност да се 

елиминират традиционните партийнополитически идеологеми. Ценното се 

възможностите да се планира точно определено достижение за дадена държава, а 

срока за неговото достигане не е свързан с евентуален географски детерминизъм.   

 

 

71. Бояджиев,В., Стари и нови приоритети в географското развитие на българското 

земеделие, Научна конференция:Отрасловото многообразие-условие за устойчиво 

развитие, ВУЗК-клон ВТ, 2009, с.100-110. Новостите в географията на българското 

земеделие не се състоят в застъпването  на едни или други производства. 

Икономическата, социалната и екологическата ефективност, които се фокусират в 

регионалната организация формират определени комбинации от фактори. Тяхната 

гъвкавост, способността да се изпреварва, водещата практика, особено на 

съседните страни, навременната оценка на новостите, само разгарят географския 

ефект от разположението на земеделското производство. Периодическите 

стопански кризи само напомнят за всестранната и трудно оценима статистически 

роля на земеделието за изхранването на населението, за социалния мир. Дали зад 

новите приоритети на земеделието не прозират нерешени стари проблеми? Дали 

механичното възприемане на някоя новост не се „вписва” пълноценно в 

българските условия ? Например постановката за предимствата на едрото 

земеделие. Изключителното разнообразие на фактори по места може ли да се 

примири с традиционни постулати, които обикновено разказват само в 

положителен смисъл. Как съжителствуват глобалността, устойчивото и 

балансирано развитие с бурканната икономика и магарешката тяга? А пустеещия 

чернозем и вносните храни, където страната до преди десетилетия бе световен 

износител?   

 

72. Boyadzhiev, V., Actual problems of Bulgarian rural regions, Romania, 2010,Journal 

of Settlements and Spatial Planning,pp.125-128. Отишлата далеч напред рурална 

наука в Централна и Западна Европа намира в лицето на Румъния мост между 

Изтока и Запада. При това докато влашката руралност и земеделие/зоната на 

османското влияние/ са ни близки, то трансилванските особености са различни, 

предвид австро-унгарските наслоения от миналите векове. Българската руралност е 

в зародиш и все още се свежда до земеделска статистика и административна 

териториалност. Търси се „решение” на проблемите като се усвоява наложените от 

ЕВРОСТАТ изисквания за административните териториални единици. Опитът те 

да се представят като обективни, трайни и проверени в практиката не издържа на 

проверката на времето. У нас все още руралността не може да се отдели от 

земеделието, стои далеч от регионалното развитие. Доказателство за това са 

документите/програми, проекти/ които обединяват всички управляващи 

политически партии.     

 

73. Бояджиев,В., Географските приоритети на българското земеделие през 

социализма, Научна конференция, Созопол, 2010г,с.12-22, Социалистическото 

земеделие все още чака своите обективни модерни изследвания. Това важи и за 



българската география, още повече че по различни причини пишещите в това 

направление намаляха. Постановките от миналото очевидно са негодни, но трябва 

да се намери формулата, която да постави на точното място постигнатото и 

непостигнатото, да елиминира партийната идейност и патос. Оказва се, че 

българското земеделие при социализма решава оставените му в наследство преди 

всичко количествени и едва след това качествени производствени задачи. През този 

период нашата страна няма да може да оцени и използва достатъчно 

преимуществата на географското си положение да бъде най-южната страна в 

бившия СИВ. Идейно и партийно обагрените политики на укрупняване, на 

механизация, изграждането на  АПК са все елементи на наследената 

производствена парадигма. При това вместо след Втората световна война 

различията от водещите западни страни да намаляват, те по обективни показатели 

нарастват. Една от главните причини е занемареното внимание към възможностите 

на икономическата география и особено на районирането като основа за ефективно 

териториално разположение на производството. В края на периода дори има 

връщане към стари приоритети-например зърненото производство, 

самозадоволяването, насърчаване на дребното домашно примитивно 

про5изводство. Пазарният фактор е хронически подценяван, т.к. икономиката не е 

пазарна.    

 

74. Бояджиев,В.,География на земеделското производство от Освобождението до 

Балканската война от 1912г,ГСУ,ГГФ,Кн.2-География,т.103,стр.197-214, Статията е 

необходим етап от бъдещата комплексна монография. Въпреки че хронологически 

действието изисква тя да е първоначална, нейното написване стана възможно едва 

след изясняване на теоретичните постановки и на понятийния инструментариум. 

По тази причина при написването на тази статия предварително се знаеше какви са 

били и какви е трябвало да са обществените изисквания. Как се реализира голямата 

геополитическа промяна от принадлежност към Османската империя с поглед към 

Руската да се стигне до политическо, военно и икономическо обвързване със 

западните сили, които бяха срещу Освобождението, а после направиха всичко 

необходимо за да се провали обединението на България, което в нашия случай 

може да се идентифицира с несъстоялия се единен национален пазар. Османските 

реалности са интересни не само за студентите, доказана е динамиката в промените 

в земеделието. Феодалната изостаналост води до бързи компенсации, някои от 

които са свързани с общо икономически, общоселищни и други комплексни 

регионални особености, които се зараждат през този период.Специално внимание е 

отделено на промените в политическите граници, което влияе най-вече на 

търговията, на гурбетчийството и на постепенното спиране на сезонната миграция 

на стадата.  

 

75. Boyadzhiev, Veselin, Geographical paradigm of Bulgarian organic farming, Global 

Changes and regional development, Sixth international conference, Sofia University, 

Faculty of Geology and Geography,2011, pp.220-221. Българското органично/зелено, 

биологично/ земеделие е нова специализация, насърчавана от Общата земеделска 

политика на ЕС. От една страна естествените условия у нас са едни от най-

благоприятните в Европа и причината за това е нашата изостаналост, например 



недовършената индустриализация на земеделието. В същото време органичното 

земеделие се ражда през последните две десетилетия като част от политиката 

срещу свръхпроизводството и в търсене на удовлетворение вкусовете на богатата и 

средната класа. Тази западна постановка обаче не важи за бедна България, където 

пазарът на скъпите биоземеделски продукти още дълго време ще бъде крайно 

ограничен. Това спъва проявата на част от положителните характеристики на 

българското земеделие. Докато страна е в лоното на производствената парадигма, 

то налагащите в ЕС западни страни са вече при постпродуктивистката парадигма и 

след нея. Това налага специална политика у нас . Включително и регионална с цел 

използване докрай на сравнителните ни предимства.  

 

76. Бояджиев,В., Стратегия и методи в първия петгодишен стопански план за 

развитието на земеделието в България 1942-1946, ГСУ, ГГФ,кн.2-

География,т.104,с.201-211. Публикацията е с претенциите за принос не само за 

българската география. Тя развенчава мита за липсата на плановост в стопанското 

развитие на страната преди 1944г и в съветския принос при съставянето на 

българските „петилетки”.  След нейното прочитане поколенията географи, 

икономисти и други специалисти ще останат изненадани от високото равнище на 

плановата държавна дейност в годините на Втората световна война. Статията прави 

подробен критичен анализ на достигналите до нас дялове на обявения за времето 

като секретен план за развитие на българското земеделие 1942-1946г. Анализирани 

са достойнствата на тогавашния държавнически подход,- например равностойното 

отношение към старите земи и новоосвободените такива. Изяснени са с 

доказателства използването на балансовия и другите планови методи, което е 

възможно само при подходящо географско „осигуряване”. Очертава се набелязано 

преминаване от предимно потребителско към пазарно земеделие, пълно засищане 

на вътрешния пазар. Не са спестени и редицата слабости, отнесени към момента. 

Сред тях е подценяването на крайградското земеделие, на военните действия и 

очакванията войната скоро да завърши/благоприятно/. Липсват днешните 

обяснения и оправдания, че без чужди капитали не може да се развива родното 

земеделие. Разчита се на семейното, на нископроизводителния човешки и 

животински труд. Механизацията и химизацията са в зародиш. Кооперативизмът 

също е подценен. С висока стойност са различните районирания, включително 

някъде по култури или видове и породи.      

 

77. Бояджиев,В., Към теорията на руралността, конф.Икономиката и управлението 

в 21 век-решения за стабилност и растеж,Свищов,2011,с.134-140. 

Статията/докладът/ е изцяло с теоретична насоченост и цели да се преодолее 

голямата празнина в българската наука по отношение на рурализма. 

Последователно в хронологичен план се разглежда появата и  еволюцията в 

разбиранията за съдържанието на понятието „рурал”, което на български, за 

съжаление, няма пряко съответствие. Разгледано е накратко развитието на 

рурализма и неговата модерна оценка и интерпретация в Западна Европа, където 

страните от Средиземноморието проявяват значително по-малък интерес, 

отколкото тези на север. В крайна сметка редовното членство постави пред 

България да навлезе в непознатата тема за рурализма. Неудовлетворение буди 



ненаучният подход да се приравни рурализма у нас съм традиционното 

разглеждане на селата и представянето им като земеделски център на 

икономически активности. От една страна това съответства на българските 

реалности/производствената парадигма/, но от друга сочи изоставане от развитите 

западни държави и от налаганите от тях чрез Общата земеделска/аграрна/ политика 

интерпретация на рурализма. У нас чрез него се търси решаването на традиционни 

количествени земеделски производствени проблеми, докато на Запад чрез 

доходите, здравеопазването и образованието рурализмът е натоварен със селищни 

и регионални задачи, които не навсякъде се разбират. Цитираното и на Запад 

объркване от отношение на мястото на днешния рурализъм, към земеделието или 

към регионалното развитие, изисква от нашата страна сложна политика на 

поведение, опитваща се да съчетае/да примири/ западната постпродуктивистка 

модерност с нашата производствена недостатъчност/продуктивистката парадигма/. 

Изложението дава представа за плурализма на мнения, които изискват далеч не 

само икономически или административно-териториални познания и политики. 

Големите възможности на  западната география се пример за нашето развитие, пред 

степента на развитие на стопанството и регионалното развитие.     

 

78. Бояджиев,В., Ролята на малките селища в регионалното развитие на България, 

конференция:Възможности и проблеми за развитието на алтернативните форми на 

туризъм в малките селища,ВУЗК-Пловдив,стр.25-34. „Улисията” по подготовката и 

приемането на страната в ЕС отмести вниманието към обезлюдяването и малките 

селища. Това традиционно пренебрежение е част от наложената в регионалната 

политика главна грижа към столицата и централните селища с обяснението, че като 

локомотиви на развитието те се нуждаят от по-големи грижи и ресурси. Всъщност 

ако се започне от липсата на узаконен стандарт за параметрите/вкл.качествени/ на 

българските селища и се мине през конституционното положение, че жителите на 

страната са граждани, а селищата се села и градове, ще започнем да разбираме 

защо задаващата се „селищна бомба”, а не само „демографската” е опасност , за 

която по различни причини се мълчи. Диаграмите и таблиците показват как 

постепенно след Освобождението у нас индустриализацията и отказът от 

земеделие, наричани най-често урбанизация създадоха днешната повече от 

тревожна картина. Малките селища са виртуална реалност, чието физическо 

съдържание е предопределено…Десетки са дори общините, в които реално липсват 

градове и централни селища. Центровете често се определят конкретно, но неясно, 

например без да се вземат под внимание броя на жителите. Общият брой на 

селищата намалява, расте броя на селищата без население или с население до 10 

жители. Тревожните селищни тенденции са развити повсеместно, което говори че 

пороците в досегашната селищна и локална  политика са принципни и 

общонационални. Нужна е специална политика и ползване на опита на страните, 

засегнати от този процес далеч преди нас.      

  

79. Boyadzhiev, V., N.Veselinova, The future of Kremikovtzi- achievements and 

problems, 7 international conferences Security in the age of global changes, April 2011, 

Sofia, pp.246-248. Съдбата на най-голямото промишлено предприятие в стопанската 

история на страната е показателна за прехода от социалистическа към 



капиталистическа икономика.  Доброто познаване на комбината от самото му 

създаване дава възможност да се оцени неговото всестранно значение на 

развитието му по изпадане в тежка криза в края на миналия и началото на нашия 

век. Идеята на статията е, че едно голямо фордистко предприятие/комбинат/ може 

да продължи да работи и да носи ползи само ако се съобрази с променената 

комбинация от водещи състоянието му фактори. Пълният металургичен цикъл е 

неефективен. Предлагат се да се запазят само някои модерни производства. Вместо 

това държавата прие политика на затваряне на предприятието. Оценката на това 

действие не може да се даде веднага, тъй като в социално-икономическото 

развитие има инерционен период. Веднага обаче изпадна в криза държавната 

железница и  изход от нейната криза засега няма. Безработицата и престъпността 

рязко се повишиха в селищата около металургичния комбинат. Не може да се 

изчислят загубите от вноса на същите черни метали, които комбината 

произвеждаше. Единствената положителна промяна е рязко спряното замърсяване 

на околната среда, което се простираше и в околните общини, особено Ел.Пелин. 

Кремиковският комбинат не работи, но остава като обект, чиято съдба е неясна.    

 

80. Бояджиев,В., Още по въпроса за панагюрищата/пинигирищата/, Сб.Празнично-

юбилейната история,СУ”Св.Кл.-Охридски”,Исторически факултет,стр.62-65,2012. 

В историите на селищата, особено ако не са написани от професионалисти, било 

поради липса на компетентност, било заради привличането на туристическото 

внимание или за патриотични цели, се разказват всевъзможни легенди. 

Панагюрищата обаче са реален стопански обект, който по една или друга причина 

досега е убягвал от вниманието на историците или пък е бил подценяван. За 

икономгеографа обаче обяснението му е част от разбирането за стопанското 

развитие на страната по време на  Възраждането , а и няколко десетилетия след 

това. Детайлното познаване на обстановката в Централното Средногорие, както и 

теренните проучвания в Родопите, събирането на анкетен материал, дават 

възможност достоверно да се възстанови стопанският феномен 

панагирищата/панагюрищата/. Те имат своето място в историкогеографското 

обяснение на българските селища и стопанство. 

 

81. Бояджиев, В., Преходът на българското земеделие и членството в Европейския 

съюз, конференция –Пловдив, висше училище по агробизнес 2012/под печат/. 

Досега земеделието на България се развиваше без пряка връзка със земеделието на 

ЕС. Резултатът е голямо изоставане, поне с една парадигма. В същото време 

водещата роля е на европейското земеделие, към което страната доброволно и 

безалтернативно се присъедини. Задълбоченият анализ показва колко сме назад и 

какво трябва да направим. Времеви граници няма. Ето защо българското земеделие 

трябва да се развива с изпреварващи/наваксващи/ темпове и да съчетава 

едновременно изискванията на Общата земеделска политика на ЕС, но да има за 

основа националните реалности. Изкуството в земеделската политика е как да се 

съчетаят тези две, често противоречащи си особености. Например необходимостта 

в България рязко да се увеличи количеството на земеделската продукция и в 

същото време да се спазват европейските нареждания за борба с 

свръхпроизводството, което на Запад е факт от десетилетия.  



 

82. Бояджиев,В., Мястото на новата икономическа география в развитието на 

стопанството, семинар катедра СИГ /под печат/. Нобеловата награда на 

икономистът проф. Пол Кругман породи надежди сред икономгеографите за 

привличане на вниманието към науката. В доклада се дават основанията на 

Кругман, неговото отношение към икономическата география. Големият проблем 

за българските икономисти и географи е какво може да се вземе за българската 

практика от разбиранията на проф.Кругман. Реалният принос е напомнянето, че 

изтънелите връзки между географи и икономисти в България пречат на развитието 

и на двете общности.  

 

83. Бояджиев, В., Тракийска основа на някои местни имена в Стрелешко, 

конференция в Стрелча,сборник /под печат/. Големите възможности на географията 

при обясняване на местните имена трябва да се доказва на дело и този доклад има 

такава цел. Съзнателно са избрани няколко обекта, обяснението на чиито имена не 

е възможно без географията, особено без детайлното познаване на природната 

действителност. Богатата именна култура се гради и върху познаването и 

използването на протичащите през вековете природни процеси. Издига се идеята, 

че създаването на прочутата Жабечица/Жаба могила/ край Стрелча се дължи и на 

съществуващата по онова време перелтерия между две съседни реки/Луда Яна и 

Калаващица/.   

 

 

84. Бояджиев, В, Географската организация на здравеопазването в България след 

Освобождението, симпозиум по медицинска география София /под печат/. 

Търсенето на ефективен географски модел за българското здравеопазване в наши 

дни трае вече много години. Резултатът е постоянната промяна на държавната 

политика, нестабилност в системата, недоволство от всички и всеобщото 

разбиране, че здравеопазването е в криза. Поучителен е опитат от годините на 

създаване на здравната система. В доклада се споделят принципите на географската 

организация на здравеопазването в далечното минало. Много от тях са вечни и днес 

не бива да бъдат пропускани.  

 

85. Бояджиев, В., География на личното потребление на храни и питиета, ГСУ,том 

105,2012 /под печат/. В българската географска публицистика публикациите за 

земеделието не са много. Още по-недостатъчни са те на тема агробизнес. Вече се 

превърна в медийна традиция да не се прави разлика между понятията земеделие и 

агробизнес. От една страна се обявява подкрепа на европейската политика за 

комплексност и срещу секторността/отрасловия подход/, но от друга те се 

подържат чрез самостоятелното възприемане на ешелоните на агробизнеса. В най-

незавидно състояние е интересът към потреблението. Докато на Запада има 

национални и дори градски хранителни стратегии / Лондон, Амстердам, Рим/, то у 

нас хранителното потребление не разполага с документ за регионалното се 

състояние и развитие. В най-добрия случай държавната политика е реакция на 

дадено вече случило се събитие.  Липсата на регионалност и локалност води до 

дефицит на пазарна информация, потреблението е важен фактор за развитието на 



стопанството. В статията се анализира статистическия материал от едно 

десетилетие, посветен на потреблението на основните хранители и питейни 

продукти по области. Направен е и опит за защита на потребителски райони, които 

биха имали висока стойност не само за политиката по храненето, но и за туризма. 

Потърсени са влиянията на природните условия за производството на храни и 

потреблението им по места, ролята на фолклора  и религията. Влиянието на 

големите градове и на техния начин на живот, променящото се 

транспортногеографско положение също е фактор, който постепенно променя 

хранителното потребление.    

 

86. Бояджиев, В. , Икономгеографските приоритети на българското земеделие, 

2012. Това е хабилитационен труд. Той е резултат от десетилетни изследвания и 

представлява съвременен опит от позициите на икономическата география да се 

обобщи развитието на българското земеделие от Освобождението до днес. Чрез 

монографията се търси мястото на българското земеделие в общоевропейското 

земеделие. Очертават се големите различия и се предлагат политиките за 

компенсиране на изоставането. Теоретичната основа на изследването е учението за 

парадигмите. С негова помощ се избягват традиционните идейно-политически 

партийни обяснения, които всъщност скриват истината. Анализиран е огромен по 

обем литературен и статистически материал. Основната теза е да се анализира 

пътят на българското земеделие и той да се сравни с този на земеделието, създало и 

развило до днес Европейския съюз. Изложението и изводите се поддържат с 

необходимите илюстрации, сред които има оригинален модел на стопанското 

усвояване на Софийското котловина, както и илюстрации на модерните западни 

екологични разбирания за земеделието и опасностите от него.  

 Хронологически българското земеделие започва от възможно „най-ниска” 

точка своето развитие: късно национално освобождение, липса на национален 

пазар, липса на капитали и технологии, еднотипно и примитивно обкръжение.  

Едва след Първата световна война под натиска на новите географски и политико-

военни реалности българското земеделие излиза от средновековната 

предпродуктивистка парадигма и започва все по-успешно да развива характерната 

за стоковото производство продуктивистка парадигма. Това му дава възможност по 

специфичен начин да преживее индустриалната криза 1929-1934г  и според 

държавния план в края на 40-те години да очаква индустриалната основа на 

развитието си, пазарната ориентация на производството. Очертават се „географски” 

проблеми, за които и днес не е намерено решение. Тава е раздробяването, липсата 

на комасация, подценяването на кооперативизма, недостатъчното използване на 

възможностите на географското положение на страната.  

 Въпреки опитите социалистическото земеделие да се представи като новост, 

всъщност то само наследи задачите на продуктивисткото предвоенно развитие. 

Проблемът с изхранването не можа да се реши по модерен начин и в необходимата 

степен. Индустриализацията остана недоразвита. Сравненията на тема ефективност 

и производителност показват постоянно изоставане от западноевропейските 

страни-конкуренти. През 80-те години вече има открито кризисни белези и 

започналите през 1989г за българското земеделие не само  че не са изненада, но 

дори са изостанали с оглед на степента на наваксване, която предстои. Докато 



българското земеделие остана в обхвата на продуктивистката парадигма и дори бе 

за пример в бившия СИВ, то в З.Европа следвоенното възстановяване, развитието 

на продуктивизма бяха решени за няколко десетилетия. Днес се търсят политики 

срещу свръхпроизводството и се достига до изисквания, обратни на 

продуктивистките: изоставяне на земеделска земя, екстензивно производство. В 

заключителните раздели се дават предложения за по-бързо наваксване на 

изоставането, едновременно изпълнение на националните и за налагате на задачите 

на Общата земеделска политика на ЕС.     

 

 

87. Boyadzhiev, V., Paradigms of Bulgarian agriculture and the development of 

mountain regions, Cluj-Napoca 2012/под печат/. В доклада се прави сравнение между 

българското и европейското земеделие и се установява разликата между тях. 

Докато българското земеделие и в обхвата на продуктивистката парадигма и дори 

има елементи на предпродуктивизма/домашното натурално производство/, то 

земеделието на ЕС и особено на страните, които имат водещата роля е на 

позициите на постпродуктивизма и въвежда парадигмата на многоотрасловото 

екстензивно земеделие. Тези различия всъщност са едно противоречие и отразяват 

степента на неподготвеност за редовно членство в ЕС на българското земеделие. В 

същото време то не разполага с алтернатива. По тази причина трябва да се търсят 

политиките, механизмите и инструментите за съвместяване на българските 

реалности/догонващо земеделие/ с изискванията на Общата земеделска политика 

на ЕС/ постпродуктивистко земеделие/. Дават се конкретни примери как от една 

страна с миниатюрни изключения/розово масло/ българското земеделие все още не 

е достигнало до степента на засищане а националния пазар с оптимален дял на 

местното производство, но от друга конкуренцията от чужбина е силна, а се 

налагат обратни на стремежа за растеж на производството политики/био,  зелени, 

квоти/.  

 

88.  Бояджиев,В., Стрелча като кооперативен център, в сб.География и регионално 

развитие, Созопол, 2012 /под печат/. Кооперативизмът отдавна е разбран като 

възможно решение за модерното развитие на българското стопанство. 

Предимствата му за нашите условия на малките мащаби и липсващите местни 

капитали са известни и доказани. Днес обаче този принцип е загърбен дори и там, 

където има доказателства за минали постижения.  В доклада се изнасят малко 

известни факти за регионалната политика на държавата и банките, на стопанската 

дейност преди един век при налагането на кооперациите по места. Особен интерес 

и принципът на райониране на кооперациите, при което не е задължително да се 

спазват точно административните, в случая околийските, граници. Съвременна 

Стрелча търси изход от назадоволителното състояние на стопанството си и 

кооперациите са възможен изход.  

 

 

  

  

 



 

 


