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I. Публикации свързани с придобиване на 

академичната длъжност „доцент“  

(с поредна номерация от Общия списък на 

публикациите) : 
 
1. НАМ, К. Сравнительный анализ антропогенных 

изменений ландшафтов на територии Северо-Западной 
Болгарии. ЛГУ, Географический факультет. 
Автореферат. 1990.  

 
2. НАМ, К. Сравнительный анализ антропогенных 

изменений ландшафтов на територии Северо-Западной 
Болгарии. ЛГУ, Географический факультет. 
Диссертация. Ленинград, 1990, стр. 256 (по БДС). 

Територията на Северозападна България, до момента на 

публикуването на дисертационния труд остава недостатъчно изследвана в 

ландшафтологично отношение.  Обхватът на изследователската територия, 

за мащабите на Р.България е значителен – 10 620 км
2
. Северната граница 

преминава по част от дунавския бряг: от устието на Тимок – до това на 

Искър. От юг границата започва от заливната тераса на Искър при 

Лъкатник и в посока северозапад следи старопланинското било до 

снижаването му към долината на Тимок, където се оформя западната 

граница на изследователската територия. Дисертационният труд е посветен 

на сравнителния анализ  на антропогенните трансформации на 

ландшафтите на територията на Северозападна България. До момента на 

публикуване на научния труд в страната ни няма подобни разработки. За 

пръв път в природогеографски изследвания се употребява диахроничният 

подход (темпорално-площен подход), който оформя методологичната база 

на дисертационния труд. Използването на този подход, в съчетание с широк 

набор от различни методи от отраслеви и междудисциплинарни науки, са 

позволили да се изясни генезиса, развитието и динамиката на 

антропогенизацията в описаните граници. От друга страна са предложени 

различни мерки във вързка с рационализиране на природоползването на 

съществуващия ландшафтно-екологичен потенциал. Актуалноста на 

дисертационна тема и днес се доказва от съвременните геоекологични 

проблеми и техните регионални отпечатъци. Дисертационното съдържание 

следи логиката на ландшафтологичния анализ, по хода на който за пръв път 

се създава: 1) Създадена е бщонаучна ландшафтна карта на Северозападна 

България в мащаб 1: 50 000 във връзка с класификационна система 

разработена на базата на разбиранията на А.Г.Исаченко (1965). Извършено е 



ландшафтно райониране на Северозападна България; 2) Използвайки 

принципите на ландшафтната реконструкция  и  диахороничния подход 

авторът изследва значителен обем от статистически, историко-литературен, 

етнографски и пр. материали от края на 19 век.; 3) Създава първата за  

Р.България опростена система (скала) на антропогенните трансформации на 

ландшафтите, използвайки за основа разработката на Б.В.Виноградов. 

Анализът на антропогенните трансформации на ландшафтите е извършен и 

чрез метода на ключевите участъци. 

Прилагането на диахроничния подход, на сравнителния анализ при 

изследването на Северозападна България, е позволило да се проследят 

взаимовръзките и взаимозависимостите между човека и природата, да се 

оцени съвременното състояние на ландшафтите и да се предложат пътища 

за рационализирането им. Предвиждат се възможности за привличането на 

широк кръг специалисти с междудисциплинарни интереси за създаване на 

комплексна програма по рационалното и екологосъобразното използване на 

ландшафтно-екологичния потенциал на Р.България. 

 

3. НАМ, К.  Общонаучна ландшафтна карта на 
Северозападна България. Същност, принципи, 
приложения. Докл. на Научно-практическа конференция 
на студентите и аспирантите в Ленинград. Сб. 
Резюмета, Ленинград, 1988. 

 

Представеният доклад третира теоретико-приложните въпроси 

относно създаването на общонаучна ландшафтна карта, използвайки 

изследователската дейност на автора свързана с територията на 

дисертационния му труд. 

 

 

4. НАМ, К. Природна география на България. Изд. Мараш, 
Серия ”Геосфера”.  Учебник ВУЗ, С., 2003, стр. 484 (по 
БДС). ISBN 954-8367-16-5 

Учебникът по Природна география на България представлява 

научно-практическа разработка, предлагаща оптимизирана и разширена 

програма за провеждане на лекции, семинарни занятия и учебни практики 

по съответната дисициплина, която има статут на задължителна за 

студентите от специалностите география, туризъм, регионално управление 

и политика, география и биология, история и география в рамките на 

бакалавърската степен на обучение в СУ“Св.Климент Охридски“. При 

съдздаването на учебника е разработена съвременна методическа форма на 

обучение по дисциплината „Природна география на България“. 

Едновременно с това се разискват и изясняват редица въпроси в чисто 

научен план, които се отнасят до природогеографската регионализация на 

Р.България. В самостоятелни точки се предлагат в логичен порядък анализи 

и заключения по въпросите за приемствеността при прилагането на 

принципите и методите на регионализация, както и вида, характера, 

оформянето и приложението на комплексните природогеографски граници. 

Ключове моменти в анализа са въпросите във връзка със степента на 

детаилност на природогеографската регионализация на страната, както и 

научно-обоснованата авторова трактовка относно териториалния обхват, 



границите и наименованията на регионалните единици. За пръв път 

комплексна природогеографска регионализация на Р.България се основава 

на ландшафтно-типологична основа, използвайки реалното присъствие на 

преобладаващи ландшафти и ландшафтни съчетания. Определена новост м 

учебното съдържание са таблично поднесените покомпонентни 

характеристика, както и самостоятелната точка от общата част озаглавена 

„Антропогенни трансформации на природната среда в България. 

Опазването на българския ландшафтно-екологичен потенциал“. 

Представеният табличен хроногеографски анализ на трансформационните 

състояния на ландшафтите в пределите на страната разкрива по нов начин 

динамиката на антропогенизацията и последствията от нея. 

 Учебното съдържание е подкрепено и логично обвързано със 

система от текущи упражнения, занятия от семинарен тип, тестови 

проверки и конкретни практически задачи, които повишават нивото на 

ефективност при усвояване на учебния материал и позволяват прилагането 

на многопосочност в анализа. Определена новост и важна част от 

съдържанието са разработените от автора разнообразни теренни практики, 

провеждането на които затвърждава придобитите знания и умения в 

аудиторните форми на заетост. В помощ на обучаемите е съставен кратък 

географски терминологичен речник ситуиран преди достатъчно обстойна 

библиография. 

 

5.  НАМ, К.  Ефектът на преходност при ландшaфтите в 
северните странджански ридове. Год. 
СУ”Св.Кл.Охридски”,Студия, Кн.2 – География, том 95, 
С., 2002. Стр.22 (по БДС). 

В изследването се анализират функционалните зависимости на 

ефекта на преход при ландшафтните съседства от изявите на екзогенната 

динамика. Потърсена е връзката между споменатия ефекто и естествотона 

ландшафтните граниици като различна степен на условност и конкретен 

териториален обхват. Конкретен пример за сложността на проблематиката и 

ефектът на натрупване на грешка е ландшафтната подялба на част от 

Чипровска Стара планина. Разкрива се, че балансът в динамизма в 

ландшафтните съседства по линията „било-склон-подножие“, зависи от 

проявата на слаба ерозия и съответната акумулация. В някои случаи 

преходът е воалиран, като акцентът се прехвърля към подземния отток. По 

хода на анализа се прави сравнение на посочения динамизъм в 

ландшафтните съседства с тези от северните странджански ридове Босна, 

Каратепе, Медни рид е Росен баир. Сравнителният анализ на съвременното 

ландшафтно разнообразие в посочените предели показа явната уникалност 

на ландшафтнитге съседства в хоризонталната ландшафтна структура. 

Изследването за пръв път в сферата на ландшафтологията изказва 

предположението, че антропогенната дейност усилва ефекта на преход 

между ландшафтни съседства до такава степен, при която границите между 

видовете се „размива“ дотолкова, че се установява процес на формиране на 

нов, типологично изявен, ландшафт. Освен това, изявената група процеси в 

ландшафтната динамика разкрива нова страна от връзките в ландшафтните 

съседства – ефектът на преход притежава определено фазово разпределение 

във времето и пространството. Потвърждава се предположението на автора, 

че в самият преход между съседни ландшафти се наблюдава процес на 



ландшафтен генезис на морфологично ниво. Може да се твърди, че именно 

ивицата на преход при ландшафтните съседства е своеобразна „зона на 

ландшафтоформиране“. Препоръчва се задълбочаване на изследователската 

дейност в регинален и национален мащаб спрямо преходите между 

ландшафтните съседства с цел да се увеличат достоверността и 

възможностите при моделиране на бъдещи ландшафтни състояния, имащи 

пряко отношение към различни проектни решения с практико-приложна 

насоченост. 

 
 
6.    НАМ, К.  Специфика на историко-географския метод при 

анализирането на антропогенните трансформации на 
ландшафтите. Год. СУ, Кн.2 - География, т.84, Студия, С., 
1992. Стр. 23 (по БДС). 

Научната разработка представлява етап от зъдълбочаване и 

усъвършенстване на диахроничния подход в ландшафтологичните 

изследвания и комплексността в анализа на антропогенизацията в 

пределита на ландшафтната сфера. Особено внимание се отделя на 

теоретичните постановки на Вл.С.Жекулин, чийто постижения в науката се 

неглижират в сферата на ландшафтознанието и ландшафтната екология. В 

студията се акцентира върху принципните позиции на анализа във връзка с 

комплексния историко-географски метод. Изтъква се необходимоста при 

изучаването на измененията в природно-териториалните комплекси да се 

осигури сравнимост на крайните резултати. Това действие е предшествано 

от старателен подбор на характерните признаци, основните взаимовръзки 

за съответния исторически период, приемствеността в сферата на 

природоползването и устойчивостта на природно-стопанските системи, 

диференциацията на основните етапи в изменението на комплексите. По-

нататък авторът в методологичен план разкрива отделните етапи в 

прилагането на диахроничния подход и историко-географския метод пре 

изследването на антропогенизацията на ландщшафтите. Посочва се 

необходимостта от богат набор от разнородна информация от сферите на 

историята, археологията, етнологията и етнографията, статистиката и т.н. В 

студията се съставя по нов начин степенната градация на 

антропогенизираните ландшафти, изпълвайки с конкретна антропогенна 

дейност всеки един от индексите от 0 до 6. Авторът за пръв път в 

ландшафтознанието (респ. ландшафтната-екология) предлага таблична 

форма на динамиката на антропогенните трасформации на ландшафтите в 

пределите на ключов участък. Подобна таблична форма дава възможност да 

се проследят динамичните характеристики на антропогенните 

трансформации на ландшафтите по отношение на същността, формите и 

разнообразието на антропогенната дейност, появата, развитието или 

замирането й за определен времеви отрязък. Картината на сравнителния 

анализ има възможност да се допълва и от съпоставката на база процентни 

съотношения между площите, заети с конкретни форми на антропогенна 

дейност и цялата територия на конкретните първични ландшафти. 

Извършването на описания анализ може да бъде пряко свързано със 

съставянето на бъдещи екологични експертизиу с икономически оценки във 

връзка със земеползването, с опити за моделиране на бъдещето 

антропогенно натоварване на ландшафтите. 



 

7.   Попов, А., К. НАМ.  Сравнителен анализ на историко-
географските предпоставки за антропогенните изменения 
на природните ландшафти в Северозападна България и 
Горнотракийската низина. Изд. Известия на БГД, Студия, 
С., 1991. Стр. 29 (по БДС) 

В разработката се разкриват основните историко-географски 

предпоставки за антропогенните изменения на природните комплекси в 

Северозападна България и Горнотракийската низина. В хода на 

изследването са решени следните задачи: 1) изяснява се природно-

ландшафтния статус на проучваните региони като фактор за тяхното 

използване и изменение във ремето; 2) направен е ретроспективен преглед 

на усвояването и антропогенните изменения на ландшафтите; 3) извършен е 

сравнителен анализ на антропогенно обусловените изменения на 

ландшафтите на двата региона пре едновременнното развитие и наличния 

природно-ландшафтен потенциал. Обосновани са два главни етапа в 

историческия ход на природоползването – доиндустриален и 

индусдтриален. При изясняването на антропогенните изменения на 

ландшафтите основното внимание е било насочено варху особеностите на 

ландшафтната структура, политическото, етнокултурното и стопанското 

развитие на двата региона и др. Направени са следните по-важни изводи: 1) 

в методологичен план интерпретацията на различни материали за целите на 

регионалния историко-географски сиснетез дава добра възможност да 

сепострои една сравнително достоверна картина на антропогенните 

изменения, което са настъпили в ландшафтите през отделните исторически 

етапи; 2) използваният в работат ретроспективен интердисциплинарен 

подход позволява да се разкрият конвкретните обществено-исторически и 

технологични причини, които са имали определящо значение за 

антропогенизирането на ланшафтите в двата проучени региона; 3) 

пространствените и хронологичните граници на антропогенизираните 

ландшафти са в непосредствена зависимост, какато от природно-ресурсната 

специфика, така и от характера на съществуващия в даден исторически 

момент стопанско-културен живот. 

 

8. НАМ, К.  Ландшафтно-екологичен потенциал на 
рекултивирани насипищни форми по примера на 
Източномаришкия лигнитен басейн. Год.СУ, Кн.2 – 
География,том 91, Студия, С., 1998. Стр. 23 (по БДС). 

В студията е направен обстоен анализ на ландшафтоформиращите 

компоненти в пределите на Източномаришкия лигнитен басейн, както и 

спецификата на антропогенната дейност и последствията от нея. Анализът 

на съвременното ландшафтно разнообразие показва твърде ниско ниво на 

ландшафтно-екологичен потенциал в границите на изследваната територия. 

Подобен извод се налага поради широкомащабните нарушения в 

междукомпонентните връзки, поради явните и необратими изменения в 

ландшафтната структура. Изтъква се необходимостта от активни действия 

по рекултивацията на нарушените територии с цел повишаване нивото на 

ландшафтно-екологичния потенциал на същата тази територия. Естествено 

е да възникне въпросът дали е възможно да се проведе рекултивационна 



дейност с такива мащаби – решението е поетапна дейност. От друга страна 

ландшафтно-екологичният потенциал на рекултивираните площи пряко се 

свързва с възможностите на възстановената територия максимално да се 

приближи до изискванията за пълноценност на междукомпонентните 

връзки съотнесено към ненарушените ландшафти и техните съчетания или 

като приемливо доближаване до нивото на фоновите ландшафти от страна 

на рекултивираната техногенна форма. В студията подробно са представени 

рекултивационните параметри на всички обекти и подобекти в границите 

на икономическата структура. Създадена е бална оценка отнасяща се до 

нивото на ландшафтно-екологичен потенциал. На подробен анализ са 

подложени действията по почвено-биогенна рекултивация и в тази връзка 

са предложени конкретни мерки. Заключенията от изследователската 

дейност на автора са в посока на възможностите на рекултивираните 

територии да се включат пълноцено към рационалното природоползване 

пределите на Източномаришкия басейн. 

 

 

9.   НАМ, К.  Някои аспекти на антропогенните изменения на 
ландшафтите в обхвата на външно насипище 
„Медникарово” и съседни територии. Год. СУ, том 87, 
Студия, С., 1994. Стр. 26 (По БДС) 

В студията се анализират въпросите във връзка с измененията в типа 

и териториалната изява на земеползването в пределите на  насипище 

„Медникарово“ и прилежащите му територии. Проследява се промяната в 

хоризонталната ландшафтна структура и се подчертава значимостта на 

комплексното изследване за целите на бъдещото ландшафтно-екологично 

устройство на Източномаришкия лигнитен басейн. Чрез анализа на 

наличната текстова и картна информация, авторът стига до заключението, 

че в района на насипище „Медникарово“ (респ. Източномаришки басейн“) 

са извършени коренни, невъзвратими промени в първичната ландшафтна 

структура. Доказва се, че отражението на тези процеси е многопланово и 

със сериозни последици, както за самата природна среда, така и за 

системата „човек-природа“. Основните изводи, до които достига авторът 

могат да бъдат групирани по следния начин: 1) коренна промяна в 

естествено оформения релеф – естествените наклони са премоделирани и 

са заменени с откосни повърхности, ерозионно и свлачищно опасни; 2) 

литогенната основа е преработена и е преотложена на значителна 

дълбочина, откривайки нетипични материали по вертикалния разрез; 

инверсионно преотложени скални материали; променена хидрогеоложка 

обстановка; 3) усложнена хидрографска мрежа и променена въздушна среда 

(микроклиматични условия); 4) изцяло модифицирана почвено-биогенна 

компонента. Проблемите, засягащи природната среда имат пряка връзка с 

бъдещето на Източномаришкия басейн, и то след края на 

експлоатационната дейност, която ориентировъчно е предвидена към 2057 г. 

В разработката се предлага решение на въпроса как да се извърши 

рекултивацията, как да се съчетаят производствените традиции в областта в 

аграрния сектор с характера на преструктурираните площи, какви култури 

да се отглеждат и как това ще отговаря на бъдещите изисквания на нашата и 

световната икономика, какда се осигури целогодишна заетост на работната 



ръка, какда се оформят рекреационните зони в регионален мащаб. Авторът 

изтъква необходимостта от съчетаване на производствените традиции на 

населението, съвременните изисквания на икономиката, нуждата от 

екологосъобразни дейности и спецификата на човешкия потенциал. 

 

 

10.  НАМ, К.  Модел на организация и оборудване на 
вертикална екомониторингова система съотнесен към 
Източно-Маришкия регион. Год. СУ, Кн.2 – География, 
том 86, Статия, С., 1995. Стр.15 (по БДС) 

Публикацията се базира на резултатите от науко-приложна задача за 

територията на Източномаришкия лигнитен басейн. Предлага се опрастена, 

но същевременно ефективна система за наблюдение, регистрация и 

прогностика на измененията на околната среда вследствие антропогенната 

дейност. Акцентът пада върху вертикалното разпределение  и 

съподчинеността на звената, които осъществяват задачите по 

екомониторинга на определена територия. Предлага се методика за 

изчисляване на конкретен замърсител в съчетание с някои математически 

показатели свързани с изследванията на Търнър, Боун, Френкел др. Една от 

основните задачи в настоящата разработка е да предложи ефективни начини 

за регистрация и контрол на замърсителите, отнасящи се до ТЕЦ и 

брикетното производство, като първа фаза от екомониторинга на 

Източномаришкия регион. Спецификата на проблема е наложило 

използването от страна на автора на работещи математически модели във  

връзка с точкови източници на замърсяване. В случая се прилага Гаусов 

математически модел в съчетание с определяне на концентрацията на 

определен замърсител в точка отдалечена от източника – по оста на 

замърсяване. Предложената вертикална екомониторингова структура в 

съчетание с математическите методи намира своята реализация, чрез 

изготвен списък на конкретни стационарни пунктове за наблюдение и 

контрол в Източномаришкия регион. Предложената от автора система за 

екомониторинг  дава възможност за пряк и действен контрол върху 

замърсяването на околната среда в наблюдавания регион. От друга страна, 

изследователската дейност при обработката на постъпващите данни ще 

направи възможно прогнозирането на евентуални ситуации на замърсяване 

и ареалите на неговото въздействие. В края на изложението са посочени 

конкретните направления, по които се разпростират възможностите на 

предложената екомонинорингова система. Разработката, върху която е 

разработена статията е приета единодушно на Разширен Технически съвет 

на Мини „Марица-Изток“АД в  гр. Раднево през 1994 г. 

 

11.   НАМ, К., Б.Борисова.   Ландшафти на централните и 
южни части на Радомирската котловина (Долни Раковец – 
Кондофрей). Год. Су, Кн.2 – География, том 87, Статия, С., 
1994., Стр.17 (по БДС) 

Статията е с традиционна структура на изложението, което е 

насочено към установяване на спецификата на ландшафтноформиращите 

компоненти в част от територия на Радомирската котловина – ареалът 



между селата Долни Раковец, Друган, Владимир, Гълъбник, Чуковец и 

Кондофрей. Авторите са потърсили решение на някои проблеми относно 

реално съществуващите ландшафтни съчетания, както и проследяване на 

връзката между природните компоненти и антропогенния фактор. 

Осъществен е анализ на част от ландшафтната динамика и свързаните с нея 

материални форми.  В методологично и методическо отношение е 

използван богат набор методи и конкретна научна информация от 

литературни и картографски източници. Аналитичната дейност в 

конкретната територия доказва, че вследствие на дългогодишната и активна 

антропогенизация са създадени природно-териториални комплекси с 

вторичен произход, а голям брой от тях са се превърнали в чисто 

антропогенни. Установено е, че през последните години поради социално-

икономически причини, се наблюдава процес на запустяване на 

обработваемите земи, стесняване на спектъра на отглежданите  

агрокултури, от една страна, а от друга – явно настъпление на вторичните 

горски, храстови и тревни ценози. Въпреки това водният дефицит в 

пределите на ландшафтната структура в анализираната територия 

продължава да расте. 

 

12.  НАМ, К.  Екологосъобразност на биорекултивационните 
мероприятия по примера на насипище „Дряново” в 
обхвата на Източномаришкия въглищен басейн. Год. СУ, 
Кн.2 – География, Статия,  С., 1996. Стр. 15 (по БДС) 

В статията акцентът се поставя върху биорекултивацията и ролята й 

на екологосъобразно мероприятие, стремящо се да възстанови нарушените 

естествени връзки и взаимодействия между биокомпонентите на 

определена територия. За целтана анализа е подбран ареал, който има ясно 

очертани граници и е продукт на антропогевнната дейност. В случая, 

коренните ландшафти и техните съчетания са изцяло унищожени и на 

тяхно място е възникнало техногенно оформено тяло – продукт на открития 

добив на лигнити. Създаденото насипище е най-старата позитивна 

техногенна форма в пределите на Източномаришкия лигнитен басейн. След 

анализа на възникналата ситуация в конкретната част от ландшафтната 

сфера поради активната антропогенизация се доказва необходимостта от 

мероприятия, целящи създаването на екологосъобразна обстановка. По този 

начин авторът подтиква към конкретни решения за формирането на среда, 

която ще е подходяща и максимално близка, както до нуждитена местното 

население, так и до първоначалния вид на засегнатата територия. 

Изискванията за екологосъобразност на биорекултивационните 

мероприятия налагат създаването на нова конфигурация в площното 

изражение на използваните растителни видове. В статията се посочва 

наложителната промяна на конкретното видово разнооблазие и 

съотношение вътре в насажденията, което е отразено в моделна форма. Тази 

моделна форма представлява част от мащабен проект - научно-практическа 

разработка свързана с територията на Източномаришкия лигнитен басейн, 

който изцяло е авторова разработка. В нея за пръв път в национален мащаб 

се предлагат теоретично и на практика „алтернативни-те ландшафтно-

екологични модели“ във връзка с бъдещото развитие на въпросната 

конкретна територия. Статията популяризира в научно отношение 



създадената от автора методология и нейното конкретно проектно 

приложение. 

 

13.  НАМ, К.  Нов подход при съставянето на легендата на 
ландшафтните карти. Год. СУ, Кн.2-География, том 93, 
Статия, С., 2000. Стр.14 (по БДС). 

 

Ландшафтната карта и нейната легенда притежават доказани 

възможности за провеждането на аналитична и практико-приложна 

дейност. В качеството си на синтезен продукт от ландшафтологично 

изследване те изпълняват ролята на своеобразна информационна банка, 

която се оказва действено, работещо звено в по-нататъшните проучвания. 

Изследването предлага нов поглед към легендата на ландшафтната карта и 

нейното съдържание, което има възможност да се изпълни освен с 

качествени характеристики и с количествени параметри. Традиционните  

методи за създаването на легендата са свързани с решетъчната форма, в 

която според Салников (1977) е изпълнена с оценъчна типизация на 

отделените вече ландшафти. Но осигуряването на достатъчно обоснована и 

информационно издържана типология по правило изисква характеристика 

на всяко свойство на природните компоненти по няколко показателя. Ето 

защо легендата трябва да изпълва условията за многомерност и 

многоредност. Засилването на пракитческата значимост на легендата, както 

и улесняването на самия оценъчен процес е в пряка връзка с използването 

на количествени показатели. В разработката се анализират вижданията на 

някои от известните ландшафтолози, които без уговорки определят 

ландшафтната карта като синтезен образ на всички геокомпонентни изяви в 

предварително избран ареал на изследване, а легендата й би трябвало да 

отразява максимално количество информация относно картографското 

съдържание. Авторът прави научнообосновано предложение за нов тип 

легенда на ландшафтната карта, която да съдържа и качествена, и 

количествена информация. В този случай примерът е свързан с кръгов тип 

легенда, което предложение не изключва и други възможности за друг тип 

легенда за още по-пълен набор от информационни данни. 

 

14. НАМ, К., Б.Борисова.  Един автор - две статии - много 
въпросителни. В Проблеми на географията, БАН-ГИ, 
Статия, С., 2000. Стр. 4 (по БДС). 

 
Аворите изказват личната си позиция във връзка с публикацията на 

Ив. Дреновски „Типологични ландшафтни класификации“ с регионален 

обхват (1997).  

 

 

15.  НАМ, К.  Антропогенни ландшафти-доминанти в 
пределите на България през ХV век. В Юбилеен 
сборник „30 години катедра Ландшафтознание и 
опазване на природната среда”, ГГФ, СУ”Св. Кл. 
Охридски”, Статия, С., 2003, Стр.3 (по БДС). 



 

Образуването на антропогенните ландшафти е сложен и 

разнопосочен процес, продиктуван от специфичните връзки и 

взаимодействия между особеностите на средата и човешкото същество, 

представящо се  едновременно като биологичен и социален фактор. 

Статията прави логичен паралел между унаследените форми отношение 

към средата от страна на автохтонното население и от друга – при ситуация 

на инвазия от страна на друг етнос с дългосрочни последици. Според 

Гумильов (1989,1993) при сблъсъка между консервативен тип етноси и 

интензивно размоножаващи се такива се зараждат нови, антропогенно 

изменени ландшафти, идващи на смяна на традиционно присътващите. 

Описаната ситуация напълно се припокрива с периода от българската 

история през 15 век. Особено внимание се обръща на историческия 

динамизъм предизвикан от османското нашествие и неговото отражение 

върху конфигурацията  и площната изява на антропогенните ландшафти. 

Установената антропогенизация на ландшафтите през посочения период е 

от нов аграрен тип – документално доказан, показваща вътрешно-

териториална промяна на границите на вече съществуващи антропогенни 

ландшафти. Направени са съответните изводи относно характера и 

разпростанението на антропогенните ландшафти-доминанти в пределите на 

днешната българска територия. 

 

16.  НАМ, К.  Общонаучна ландшафтна карта на 
Северозападна България. Същност, принципи, 
приложения. Докл. на Научно-практическа 
конференция на студентите и аспирантите в 
Ленинград. Сб. Резюмета, Доклад, Ленинград, 1988. 
Стр.1(по БДС) 

 

Докладът представя  вижданията на автора за принципите и 

методите при създаването на общонаучна карта по примера на 

Северозападна България, което представлява презентация на част от 

дисертационната му разработка и деклариране на използваната 

методология. Поради възникналите социални и икономически сътресения 

през 1989 г. в България, сборникът с резюмета има неясна съдба. 

17.  НАМ, К.  И.Иванов. Антропогенни трансформации на 
ландшафтите и устойчиво природоползване в Западна 
Стара планина. В сб. докл. на Регионална конференция, 
Доклад. Враца, 2001. 

В доклада се извършва подробен анализ на разнопосочното 

въздействе на антропогенния фактор на територията на западна Стара 

планина, използвайки възможностите на историко-географския метод и 

диахроничния подход. Авторите обосновават своята изследователска 

дейност чрез метода на ключевите участъци. Авализират се динамичните 

състояния на възникналите антропогенизирани и антропогенни ландшафти. 

Докладът е с подчертано практико-приложно значение, свързано с 



конкретни препоръки за оптимизиране на връзките и взаимодействията в 

регионалните измерения на мегасистемата „човек-природа“.  

18. НАМ, К.  Ландщафтно-екологично моделиране на 
природоползването в планински условия между реките 
Арда и Върбица.  В Сб. Докл. на Регионална 
конференция - Ардино, Доклад, С., 2001, Стр. 5 (по БДС). 

Докладът представя спецификата в изявата на ландшафто-

формиращите фактори във вододелното порстранство между Арда и 

Върбица, както и разграничаването на три основни типа ландшафти. 

Извършва се анализ на антропогенната дейност, чрез похватите на 

историко-географския метод и се извършва своеобразна ландшафтна 

реконструкция. Характеристиката на земеползването в описаната територия 

се подчинява на почти консервативен тип унаследяване, който в повечето 

случаи се оказва парадоксален в недоверието си към нови предложения. В 

Доклада се акцентира върху Националния план за регионално развитие и 

възприетите принципи за устойчиво и балансирано развитие в отделните 

райони на страната. Авторът предлага рационализиране на земеползването, 

чрез прилагане на възможностите на ландшафтно-екологичното моделиране 

и действена колаборация с местните власти със задължително съобразяване 

с етносната специфика и местните традиции. 

 

19.  НАМ, К.  Ландшафтно-екологичен потенциал на Западните 
Родопи. В Сб. докл. от Юбилейна научно-практическа 
конференция, Доклад, Смолян, 2002. Стр.6 (по БДС). 

Докладът представя в аналитичен план геокомпонентното 

присъствие в пределите на Западните Родопи. Авторът посочва, че 

ландшафтно-екологичните условия в изследваната територия представляват 

естествено еволюирала система от връзки и взаимодействия между 

основните ландшафтоформиращи фактори. По-нататък той се се спира на 

съществуващите потенциални възможности за битуване на човека, които са 

предопределили и съответното отношение към средата на обитание 

оформяйки традиционни и едновременно с това специфични комбинации в 

системата „човек-природа“. Отделено е подобаващо внимание на основните 

параметри на антропогенизацията в анализираната територия, която 

показва сравнително балансирано отношение от страна на антропогенния 

фактор. Авторът посочва, че интензифизирането в усвояването на 

ландшафтно-екологичния потенциал в тази относително балансирана 

обстановка ще предизвика поредица от събития с деструктивен характер 

спрямо междукомпонентните връзки, които ще рефлектират като 

материални загуби за местното население. Предлага се възможността за 

използване принципите на екологичния мениджмънт и разработването на 

предшестващи проекти във връзка с устойчивото развитие на 

анализираната територия. 

20.   НАМ, К.  Рационализиране на земеползването между нос 
Атия и устието на река Резовска. В сб. Докл. от Научна 



конференция в памет на проф. д-р Д. Яранов, Доклад, 
Варна, 2002. Стр. 8 (по БДС). 

Съдържанието на доклада разкрива в синтезиран вариант 

геокомпонентното разнообразие  в указаната територия, която представлява 

част от Южно-Причерноморската подобласт на Тракийско-Странджанската 

област според География на България, т.3 (БАН, 1989). Авторът изтъква 

спецификата на ландшафтно-екологичния потенциал в така очертаните 

граници и изказва убеждението се, че още от дълбока древност се 

наблюдава своеобразна специализация в проявите на човешкия фактор. В 

тази връзка се извършва анализ на посочената специфика, като се правят 

съответните изводи. Освен това авторът, облягайки се на свои  изследвания 

обяснява и съществуването на три сравнително обособени „зони“ на 

природоползване: 1) зона на повишена активност от страна на 

антропогенния фактор и тясна специализация в икономически план; 2) зона 

с активно нарушаване на природно-антропогенните взаимовръзки и с 

нарушаване на икономическите връзки; 3) зона, поддържаща регионалния 

природно-икономически статус в национален мащаб. В следващата част от 

съдържанието на доклада авторът се спира в аналитечен план на 

природоползването и възможностите за неговото рационализиране, като 

предлага конкретни мероприятия от регионален и национален мащаб в тази 

посока. 

21.  НАМ, К.  Възможности за реализация на идеята за 
устойчиво развитие в Странджанския регион. В сб. докл. 
от Научна конференция с международно участие „Наука, 
околна среда и устойчиво развитие”, Доклад, В. 
Търново, 2002.,Стр.5 (по БДС). 

Докладът има за цел да изясни спецификата на Странджанския 

регион по отношение на ландшафтно-екологичния му потенциал 

посредством покомпонентен анализ съчетан с диахроничен подход към 

антропогенните трансформации на природната среда. По хода на 

изложението се посочва необходимостта от особено внимание към 

приемствеността в природоползването като конкретни форми, интензивност 

и разпространение в контекста на т.нар. “XL”- проекти, осигуряващи 

устойчиво развите.  Последните са обект на по-обстойно представяне в 

доклада, като се подчертава неотменната помощ при прилагането им от 

страна на СУОС (системи за управление на околната среда) съгласно 

директивите за стандарта от серия ISO 14000. Авторът, в аналитичен 

порядък, представя антропогенните трансформации на ландшафтите в 

Странджанския регион осъществени в период от около 150 години, като ги 

налага върху съвременната ситуация в изследваната територия. 

Направените заключения  посочват определени възможности за развитието 

на различни видове туризъм и форми на рекреация. 

 

 

22.  НАМ, К.  Геоекологични проблеми в развитието на 
Източномаришкия басейн. Международна научна 
конференция, СУ, ГГФ, Доклад,С., 1998. Стр.10 (по 
БДС). 



Развитието на добивната промишленост в Р.България е съпътствано 

от множество проблеми притежаващи комплексен характер. Те засягат 

предимно въпросите, които възникват по повод системата „човек-природа“ 

и перспективните моделни решения. Съдържанието на доклада е обвързано 

с разкриване на съвременното състояние антропогенната дейност и 

последиците от нея в Източномаришкия лигнитен басейн. Авторът посочва 

и анализира конкретните групи изявили се геоекологични проблеми. 

Предлага се създаването на съвременна научно-обоснована план-програма, 

посочвайки по-важните дейности по хода на нейното осъществяване.  

 

23. НАМ, К.  Ландшафтно-екологично планиране и 
моделиране в условията на устойчиво развитие. В сб. 
Докл. от Международна конференция „50 години 
Лесотехнически университет”, Доклад, Юндола, 2003. 
Стр. 10 (по БДС). 

Докладът разглежда в синтезен порядък особеностите в същността и 

приложението на ландшщафтно-екологичното планиране и създаването на 

оптимални предпоставки за управление на околната среда, чрез 

изработването на ландшафтно-екологични модели. Авторът се спира 

обстойно на поетапното осъществяване на ландшафтно-екологичното 

планиране и конкретните дейности. Особено внимание се отделя на 

многофакторния прогнозен анализ на вцзаимовръзките и 

взаимозависимостите в мегасистемата „човек-природа“. Значимостта на 

описаните процеси заедно с конкретни практико-приложни предложения са 

изведени на фона на идеята за устойчиво развитие.  

 

24.  НАМ, К.  Алтернативни ландшафтно-екологични модели 
на територията на Източно-Маришкия въглищен басейн 
след края на експлоатацията. В ТУП на „Марица-Изток”, 
част ОВОС (година I), МИНПРОЕКТ ЕАД – София, 
Научно-приложна разработка, С., 1994. (Удостоверение 
№ 20 /09.01.1995 г.). Фондови материали. Стр. 50 (по 
БДС) 

Създаването на научно-приложната разработка е във връзка 

изработването на част от ТУП на МИНИ „Марица-Изток”АД и 

договорираната експертна дейност на автора, отнасяща се до част ОВОС. 

Според първоначалния план са създадени „Алтернативни ландшафтно-

екологични модели на територията на Източно-Маришикия въглищен 

басейн“ в три варианта: 1) консервативен; 2) радикален и 3) смесен. 

Експертната задача е представена на Разширен Технически съвет в 

гр.Раднево (с участници: МИНИ „Марица-Изток”АД, МИНПРЕКТ-ЕАД, 

НЦТРЖП-София, „Въглища-холдинг“АД, Комитет по горите-София, 

Национална служба за сигурност, Пожарна охрана-Раднево, Община 

Раднево, Община Гълъбово, Община Ст.Загора, Областни управи-Хасково и 

Бургас), където е приета с пълно единодушие. Материалите по задачата са 

със специален режим на допуск 

 



25.  НАМ, К.   Модел на вертикална екомониторингова 
система, съотнесен съм Източномаришкия регион, В  ТУП 
на „Марица-Изток”, част ОВОС, Приложение 3, Научно-
приложна разработка, С., 1993. (Екологична програма за 
възстановяване на териториите, засегнати от 
минодобивна дейност в „Марица Изток”) (Удостоверение 
21 /09.01.1995 г.).Фондови материали. Стр.15 (по БДС) 

 

Създаването на научно-приложната разработка е във връзка 

изработването на част от ТУП на МИНИ „Марица-Изток”АД и 

договорираната експертна дейност на автора, отнасяща се до Приложение 3 

на ОВОС - Екологична програма за възстановяване на териториите, 

засегнати от минодобивна дейност в „Марица Изток”. Експертната задача е 

представена на Разширен Технически съвет в гр.Раднево (с участници: 

МИНИ „Марица-Изток”АД, МИНПРЕКТ-ЕАД, НЦТРЖП-София, 

„Въглища-холдинг“АД, Комитет по горите-София, Национална служба за 

сигурност, Пожарна охрана-Раднево, Община Раднево, Община Гълъбово, 

Община Ст.Загора, Областни управи-Хасково и Бургас), където е приета с 

пълно единодушие. Материалите по задачата са със специален режим на 

допуск. 

 

26. НАМ, К.   Историко-географски метод.  

Под № 4 в „Справочник на съществуващите методики за 
оценка и прогноза на въздействието на околната среда”. 
Изд. МОСВ със съдействието на програма ФАР, С., 1997. 

 Методът се възприема за първи път в нашата страна, след като 

авторът усъвършенства и популяризира идеите на проф.д-р Вл.С.Жекулин в 

сферата на историческата география. Разработва и доказва възможностите 

на диахроничния подход при прилагането на историко-географския метод 

във връзка с динамични хроногеографски състояния на мегасистемата 

„човек-природа“. Разширяват се възможностите и спектъра на ландшафтно-

екологичния анализ, както и моделирането на бъдещи състояния на 

посочената система в определени части от ландшафтната сфера. 

 

 

27.  НАМ, К.  Транзитният обходен път на Княжево – разумната 
алтернатива.  Експертно становище. Научно-приложна 
разработка , С., 1999. Стр. 3 (По БДС). 

В експертната оценка са посочени констатациите във връзка с 

проблемите на Княжевския участък от отсечката шосейната връзка София-

Перник (част от Е-79). Предложена е научно-обоснована алтернатива за 

ново трасе. Материалът е създаден по частна поръчка.  

 



28.   НАМ, К.  Проект „Хотел Христов”- Горско Калугерово, част 
ДОВОС, Научно-приложна разработка, С., 2001. Стр. 3 
(По БДС). 

Експертната разработка представлява ДОВОС във връзка с проектно 

решение за построяване на масивна постройка – хотел семеен тип с 

прилежаща територия, в регулацията на с. Горско Калугерово. 

Документното съдържание е изпълнено според законовите предписания и 

наредби и е предадено в съответния срок на заявителя. Материалът е 

създаден по частна поръчка.  

 

29.   НАМ, К.  Проект „Пазар кв. Борово”, част ДОВОС. 
Научно-приложна разработка С., 2000. Стр. 3 (По БДС). 

Експертната разработка представлява ДОВОС във връзка с 

разширението на пазар кв. „Борово”. Съдържанието е изпълнено според 

законовите предписания и наредби и е предадено в съответния срок на 

заявителя. Материалът е създаден по частна поръчка. 
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Р Е З Ю М Е Т А 

НА ПУБЛИКАЦИИ НА ДОЦ.Д-Р КАМЕН НАМ 

 

За участие в конкурс за заемане на 
академичната длъжност „професор“ по 

Направление 4.4. „Науки за земята“, 01.08.01 
„Физическа география и ландшафтознание“ 

(Природна география, Ландшафтна екология, 
Глобална екология) 

Обявен в ДВ бр. 55/04.07.2014 г. 

 

(с поредна номерация от Общия списък на 
публикациите) : 

 

30.   НАМ, К.  Ландшафтна екология. Изд. Фондация 
Национална и международна сигурност, Библ. 
„Сигурност”, №16, СИМОЛИНИ, Учебник ВУЗ, С., 2013. 
Стр. 513 (по БДС). 

Публикацията е създадена във връзка с учебното съдържание на 

дисциплината Ландшафтна екология. Курсът на обучение е основен за 

специалностите география, туризъм, географи и биология, история и 

география, за сродни специалности от други висши учебни заведения в 

страната. Основната цел на учебника е да даде възможност на 

преподаватели и студенти систематечно и рационално да навлязат в 

същността на дисциплината.  Застъпен е семинарният подход, който в 

съчетание с реферативна и практико-картографска дейност затвърждава 

знанията получени по време на лекционните занимания и внася 

допълнителна яснота по разглежданите въпроси. Проверката на изучения 

материал се осъществява, чрез тестове в съчетание с конкретни 

практически задачи – ландшафтни карти, картосхеми, ландшафтни профили 

и пр. В учебника особено внимание се отделя на въпросите по опазване на 

природната среда, рационалното природоползване, формирането на 

екологичен тип мислене, екологичен мениджмънт и пр. Актуални теми на 

нашето съвремие. Важен момент е подчертаването на практико-приложната 

роля наландшафтната екология, която предлага доказаните си възможности 

в областта на ландшафтно-екологичното експертиза, екомониторинговата 

дейност, екологичния одит и не на последно място при оценката на 

екологичния риск. Конкретното съдържание представлява съчетание от 

логично следващи теми и подтеми, които са разработени в подходящ за 

усвояване вид. Всяка от темите се предхожда от кратък увод преди 



основното изложение. Акцентът се поставя върху подтеми, които се 

подготвят от обучаемите под формата на реферати, някои от които изискват 

подкрепата на схеми, диаграми и пр.нагледни форми.  В края на тематичния 

материал са публикувани кратък терминологичен речник и достатъчен по 

обем и съдържание литературен списък. Приложенията са логично 

обвързани с основния текст, подпомагайки усвояването и прилагането на 

знанията в практико-приложна посока, като едновременно с това 

притежават справочен характер. Специално внимание, от страна на автора, 

е обърнато върху Приложение №1 – Бланка за ландшафтно картиране, 

чието съдържание е доразработено и допълнено. 

 

31.  НАМ, К.  Геоекология и сигурност. Изд.Фондация 
“Национална и международна сигурност“. Монография. 
С., 2014. Стр.427 (по БДС). 

Нарушеното мегасистемно единство „човек-природа“ поставя пред 

сегашното и бъдещите поколения тревожни въпроси и предполага 

спешното решаване на редица задачи свързани с оцеляването на самата 

цивилизация и нейната среда на обитание. В този контекст геоекологията 

придобива ключово значение за бъдещето превръщайки се в актуален 

всобхватен мироглед, който повсеместно и на всички нива пледира за 

промяна на наложени, инерционно съществуващи технократски 

разсъждения и поведения. Напълно разбираемо е, че посоченият процес на 

формиране на нов мироглед е труден, неравномерен, а понякога и 

умишлено забавян, поради комплекс от обективни и субективни фактори, 

свързани задължително със самото функциониране на социално-

икономическите взаимоотношения в планетарен план. Тук е мястото да 

споменем неравномерното и неравноделното състояние на отделните 

региони и страни, наложено и обусловено от различните скорости на 

социално-икономическото развитие и неговата проекция на общия 

цивилизационен принцип на стоково-парични взаимоотношения. 

Нарастващата диспропорция между отделните страни, групи страни и 

региони засиленото търсене на нови ресурси, все по-ярко изпъкващият 

„контролиран“ хаос в световната икономика, генерират разностилни и 

многопосочни рискове и определени заплахи за сигурността като цяло. 

Съдържанието на монографичното изследване е разпределено в три глави, 

всяка от които завършва с обобщения и изводи базирани на съответните 

анализи. 

В първата от тях авторът анализира геоекологичните измерения на 

средата на сигурност в контекста на ролята на природоресурсния потенциал  

за цивилизационното развитие. Разяснява се връзката „безопасност-

сигурност“ в контекста на намаляващия природоресурсен потенциал в 

средата на сигурност. В логичен порядък по хода на съдържанието се 

извършва анализ на географската обвивка, ландшафтната сфера, теорията за 

ноосферата и различни страни на антропогенния фактор. В същата глава 

авторът проследява връзката между цивилизационното развитие и процеса 

на антропогенизация, като проследява хроногеографските типове 

взаимодействия в пределите на ландшафтната сфера.  

Втората глава съсредоточава анализа върху антропогенизираните и 

антропогенните ландшафти, като генезис, типология, връзки и 



взаимодействия. Особено внимание се отделя на веществено-енергийното 

състояние на ландшафтите като системни единства, във връзка с 

ентропията. Извършен е комплексен анализ на съвременните 

антропогенизирани и антропогенни ландшафти в пределите на 

ландшафтната сфера. Подхождайки парадигматично към ландшафтните 

съседства, авторът потвърждава мнението си, че най-активните и преки 

връзки и взаимозависимости се осъществяват в пределите 

нанепосредствено контактуващи обекти. Така се оформят своеобразни 

бинарни ландшафтни съседства, които се развиват непосредствено и 

опосредствано чрез процеса на антропогенизация. Авторът обосновава три 

групи антропогенизирани ландшафти и възможната комбинаторика в 

пределите на ландшафтната сфера. Освен това, всяка от групите е 

характеризирана по степен на антропогенизация и конкретна антропогенна 

модификация. Реалните съчетания между посочените групи са анализирани 

подробни в таблична форма.  Създадени са бални оценки на бинарните 

ландшафтни системи по седем показателя, които изграждат в последствие 

техния подробен функционален анализ с последващи изводи и заключения.  

По-нататък в съдържанието се обосновават връзките и 

взаимозависимостите в мегасистемата „човек-природа“ в контекста на 

сигурността и във връзка с теорията за конфликта, рисковете, уязвимостта 

на ландшафтите. Предложено е ново определение на понятието 

„екокатастрофа“ и е оформена нова – трета група екокатастрофи в 

ландшафтната сфера. Анализирани са екокатастрофичните явления с 

природен и антропогенен произход. 

Преходът към трета глава е ясно обоснован, чрез последната точка 

на втора глава.  В началото на тази част от съдържанието се разглежда 

цивилизационната специфика, която предхожда мета-анализа на 

мегасистемата „човек-природа“. Глобалната несигурност е анализирана в 

контекста на Ентропийната хипотеза за появата и развитието на 

интелигентни технологични цивилизации, която като авторова разработка е 

презентирана през 2010 г. Разискват се въпросите свързани с глобалната 

екологична криза и комплексния риск, както и новите мегасистемни 

взаимоотношения. В синтезен порядък авторът се спира на възможните 

алтернативи пред цивилизацията и предлага цивилизационен модел, 

изхождайки от крайните съвкупни резултати от мета-анализа – модел 

необходим за оцеляването на мегасистемното единство „човек-природа“ в 

неговите настоящи планетарни измерения. 

 

32.  Божилов, Вл., НАМ, К.  Живот и Вселена. Монография. 
Изд.МАГОАРТ, С., 2010. Стр. 260 (по БДС) 

Научното изследване е резултат от творческата съвместна дейност на 

двамата автори,  подпомогнати в обработката на числените експерименти от 

Дънкан Форган от Института по Астрономия към Университета в Единбург. 

Представят се ясни индикации за същественото значение на ентропията в 

еволюцията на видовете и нейнто приложение при методите на изследване 

на появата на високоразвити технологични цивилизации във Вселената 

(респ. Нашата Галактика). Монографията презентира хипотезата на Камен 

Нам за „ентропийните цивилизации“, показваща научни и еволюционни 

основания. Нейното приложение в съчетание със съвременните 



астрофизични модели (с подходящ набор от параметри), води до резултати, 

хоказващи, че методът и хопотезата са приложими и адекватни за 

извършване на научен анализ, сравнение и разглеждане на проблема за 

търсене на разум във Вселената. Формулираната ентропийна хипотеза е 

изследвана чрез контролна симулация. На тази основа авторите оформят 

идеята, че вследствие на принципа на ентропията в еволюцията на 

сложните форми на живот, появата на разумни технологични цивилизации е 

естествено следствие, т.като с тяхното очаквано и наблюдавано действие в 

нашата история същите предизвикват значително промени в околната среда 

и/или в много от случаите – самоунищожение, т.е. увеличават ентропията 

максимално бързо за минимален времеви период. Следователно, 

интелигентните технологични цивилизации са еволюционно нормални, „не-

трудни“ стъпки в развитието на сложните форми на живот при подходящите 

условия. Тяхната поява  и изследване трябва да включва заначението на 

Втория принцип на термодинамиката за еволюционната биология. 

Представените в монографията резултати са научно значими и интересни от 

фундаментална гледна точка за доказване на тази теза.  

Авторите демонстрират числен експеримент, резултатите от който 

показват нарастване на броя на планетите, които могат да бъдат обитаеми, 

т.е. увеличава се  вероятността от съществуването на значително по-сложни 

технологии от тази на нашата цивилизация. Полученият резултат е в 

научно-аналитично съгласие, утвърждавайки, че напредъкът в 

технологично отношение на определена цивилизация е важен и дори 

еволюционно обусловен, но от друга страна се поддържа мнението за 

увеличаване на вероятността от все по-мащабно масово унищожение 

(случайно или при социален феномен като войната) при дисхармонично 

отношение в мегасистемата „човек-природа“. Към финала на 

монографичното изследване авторите извършват сравнение, което показва, 

че при прилагане на Ентропийната хипотеза се установяват леки разлики в 

иначе нечуствителната история на сигналите на интелигентни цивилизации 

в Галактиката. Монографичното изследване е обнадеждаващо и генерира 

силен насочващ ефект, прокарвайки успешен и нужен междудисципли-

нарен паралел между астрофизиката, биологията, ландшафтната екология, 

глобалната екология и други сродни науки.  

33. НАМ, К.  Геоекология, конфликти, сигурност. Статия. Год. 
СУ”Св.Кл.Охридски”, Кн.2 – География, том 101. С., 2008. 

Публикацията разглежда някои съвременни цивилизационни аспекти 

и особено връзката между глобалните предизвикателства и екологичната 

сигурност. Нарастването на световните конфликти, на различни нива в 

обществото, все повече увеличава опасността от възникването на тежки 

екологични ситуации причинени виновно от човека. Проблемите са 

разгледани многопластово и е направена връзката на локално, регионално и 

континентално ниво. Изведени са закономерности и належещи инициативи 

за снижаване на рисковите нива на екологична опасност и осъществяване 

на идеята за глобална сигурност. Статията бележи началото на серия от 

авторови разработки в посока задълбочаване на анализа на връзките и 

взаимодействията в мегасистемата „човек-природа“ в контекста на 

хармонизиране на системните взаимоотношения и преодоляване на 

настъпващата цивилизационна криза. 



34.  НАМ, К. Биосфера, ноосфера, техносфера, антропосфера 
– съвременни схващания за човешкото развитие. Статия.  
В Сб.Научни трудове. Т.I., Фондация “Национална и 
международна сигурност“. С., 2012. 

Статията притежава подчертан теоретичен характер в областта на 

ландшафтната екология и глобалната екология, свързан с изясняването на 

съвременните трактовки относно веществено-енергийната същност и 

динамика на биосферата, антропосферата и различните производни 

трактовки на глобалното антропогенно присъствие. Подчертава се ролята 

на В.Н.Беклемишев в създаването на по-правдива интерпретация на 

понятието „биосфера“ от В.И.Вернадский, както и концепцията му за 

„Геомерида“ – живата покривка на Земята, като единна система намираща 

се в динамично равновесие и функционираща като единен организъм. 

Концепцията му има своите доказателства в съвременността и оформя 

съществена част от  параметрите на мегасистемното единство „човек-

природа“. Акцентира се на различни фундаментални закони за 

функционирането на глобалната екосистема, особено Закона за нарастване 

на ентропията и последствията от неговото перманентно действие. 

Публикацията подчертава важността на мета-аналитичния подход при 

изясняването на антропогенезиса в планетарен мащаб. 

35.  НАМ, К.   Цивилизационно развитие и антропогенизация – 
хроногеографски типове взаимодействия в пределите на 
ландшафтната сфера. Статия. Год. На СУ, Кн.2 – 
География. (депозирана за публикуване); 

В статията се разглеждат въпроси свързани с развитието на 

човешката цивилизация и средата й на обитание, както и с процесите на 

антропогенизация във времеви аспект. Акцентът в анализа проследява 

хроно-географските връзки в мегасистемата „човек-природа“ на 

веществено-енергийно ниво. Съдържанието на публикацията разкрива 

неразривната връзка и взаимозависимост между антропогенезиса и 

антропогенизацията. Анализират се подробно различните хроно-

географски етапи на антропогенизация и последствията от действията на 

човешкото същество. Отчитат се цивилизационните тенденции, като 

сложен комплекс от обществено-икономически, политически и пр. 

Фактори, които подтикват към нови посоки в научно-изследователската 

дейност в ланшафтологичен и геоекологичен аспект. Интерпретират се 

вижданията на различни автори в тази насока. Посочва се неоправданото и 

нелогично поведение на антропогенния фактор към реално съществуващата 

глобална еколого-икономическа криза. Предложените заключения в 

статията се основават на установени факти и са оформени в пет групи. 

Авторът повдига въпроси относно коеволюцията и контрастната позиция на 

човешкото същество спрямо останалото биоразнообразие. Статията 

изяснява някои основополагащи закони и закономерности в процеса на 

антропогенизация, привързвайки ги като следствия към съвременното 

цивилизационно състояние. 



36.  НАМ, К.  Макроикономически аспекти на екологичния риск 
и екологичната сигурност. Статия. В Юбилеен сборник на 
„40 години катедра ЛОПС“, СУ-ГГФ,С., 2014. 

Световната икономическа криза не успява да убеди големите имена в 

икономическата теория да ревизират остарелите математически 

конструкции, които скоро след своето публикуване биват опровергавани. 

На този фон се наблюдава продължаващо утвърждаване на техногенния 

тип икономическо развитие, основаващо се на използването на неприродни 

средства за производство без съобразяване с екологичните ограничения. 

Свръхпроизводството и свръхпотреблението изпреварват възможностите 

на глобалната екосистема за самовъзстановяване, при което се генерират 

загуби, които от своя страна са остойностен израз на изчерпването на 

природните ресурси и замърсената околна среда вследствие 

антропогенната дейност. Техногенният тип икономическо развитие се 

характеризира със значителни външни ефекти, една част от които 

представляват негативни еколого-икономически последствия от 

икономическата дейност, оставащи извън полезрението на икономическия 

субект. Авторът анализира обектите на въздействие от страна на 

Макроикономиката и обвързва логично макроикономическата специфика 

със световните икономически и общоцивилизационни тенденции в търсене 

на права и обратна връзка по повод екологичния риск и екологичната 

сигурност. Опирайки се на конкретни факти от различни източници 

авторът изтъква основните причини за негативното екологично 

въздействие на макроикономическите мероприятия. Подчертава, че 

макроикономическите измерения на екологичния риск и екологичната 

сигурност се размиват и едновременно с това се преплитат с 

лавинообразната глобализация, лишавайки проблематиката от лице, от 

конкретна личност или група личности, които да поемат отговорността за 

случващото се. 

37.  НАМ, К.  Природогеографски измерения на средата на 
сигурност, човек и природоресурсен потенциал – 
балансът между наличност и потребности (философски 
аспекти). Статия. Международни отношения, УНСС, 2014. 

В разработката авторът разкрива закономерностите в 

цивилизационното развитие в контекста на средата на сигурност и нейното 

дешифриране като среда на обитание на антропогенния фактор. В 

аналитичен порядък се поднасят заключенията относно връзката между 

спецификата на природоресурсния потенциал, числеността на населението 

и нивото на сигурност, като своеобразен сложен и многопланов баланс. 

Мисловният поток изцяло е насочен към парадигматични основания във 

връзка с общото цивилизационно развитие. Авторът предлага 

математизиран израз на нивото на сигурност в средата на обитание. 

Обосновава се необходимостта от припокриване на понятието „среда на 

обитание“ (в нейната ландшафтно-екологична трактовка) и „среда на 

сигурност“. Предложената формула е конкретен израз на съотношението 

между наличните природни ресурси в конкретна държава, група държави, 

регион и съвкупността от природни ресурси необходими за 

средностатистическата продължителност на живот на един индивид (без 



значение на пол, образование, конфесионална принадлежност и пр.), 

умножено по общия брой на населението в конкретната територия. Авторът 

посочва, че този израз притежава възможности за усложняване чрез серия 

от допълнителни параметри и евентуални коефициенти свързани с 

неравномерното и неравноделно развитие на човешкото общество в 

пределите на планетарната екосистема. В разработката се дефинира и 

авторовото виждане за петте задължителни условия за успешното 

съществуване и проспериране в посока бъдещето на всяка технологична 

цивилизация. 

 

38.  НАМ, К.  Специфика на ландшафтно-екологичните 
условия и антропогенно присъствие в източните 
разклонения на рида Босна. Статия. Год. СУ ”Св. Кл. 
Охридски”, кн.2 – География, том 96, С., 2004. 

В статията е представен набор резултати от изследователската 

дейност на автора свързани с конкретна част от българската територия. В 

аналитичен план се прави опит да се установят взаимовръзките и 

взаимозависимостите в обхвата на антропогенното природоползване и 

ландшафтно-екологичните условия. Авторът указва, че  ограничаващото 

действие на ландшафтно-екологичното разнообразие в пределите на 

Странджа и в частност източните разклонения на рида Босна върху 

антропогенната дейност се проследява през различните исторически 

периоди. Освен заключения в този посока се установява, че антропогенният 

фактор е подходил гъвкаво към посочените условия и в посока към 

настоящето се наблюдават унаследени първични форми на 

природоползване, които рязко контрастират с динамично променящата се 

същност на черноморското крайбрежие. В резултат на това вътрешно 

ареално противоречие, освен отрицателните настроения на „изоставените“ 

територии се отбелязват и положителни нюанси, особено що се отнася до 

желанията на основния природопреобразувател – антропогенния фактор за 

просперитет и по-добър социален статус. Авторът утвърждава тезата, че 

съществуват значителни неизползвани резерви ще се разкрият при 

задействане на съчетание от „уникални ландшафтно-екологични условия – 

традиции – екомениджмънт“. 

39. НАМ, К.  Специфика на агроландшафтното разнообразие в 
условията на българския преход към пазарно 
стопанство. В сб. Докл. От Научна конференция с 
международно участие „Човешките измерения на 
глобалните промени в околната среда на Бългапия”, СУ, 
ГГФ, С., 2004. 

Съвременното агроландшафтно разнообразие в пределите на 

българската територия е резултат от комбинираното въздействие на сложен 

комплекс от природогеографски, историка-географски, обществено-

икономически, политически, социални, психологически и др. Фактори. 

Ключовото участие на антропогенния фактор при формирането на 

агроландшафтите често става причина за странни и дори неразбираеми от 



позициите на логиката решения, които водят до негативни последствия за 

икономиката на страната. Настоящата разработка има за цел да представи в 

синтезиран вид спецификата на българските агроландшафти, особеностите 

в тяхното образуване, развитие и динамика на фона на съвременното 

състояние на българската държава и възникващите сложни 

взаимоотношения в условията на преход към пазарно стопанство. 

Извършеният многопланов анализ е последван от серия конкретни 

препоръки и предложения, целящи рационализиране на природоползването 

в частта ме отнасяща се до агроландшафтното разнообразие и акцентиране 

върху процесите на екологизация в аграрния сектор. Основното желание в 

конкретния случай е откриването на възможности за прилагането на 

практика на условията за устойчиво развитие, чрез подходящ мениджмънт. 

40.  НАМ, К.  Мениджмънт на екологичната сигурност. Доклад.  
В Сб. Докл. От Годишна конференция на ГГФ, Созопол, 
2010. 

Проблематиката свързана с екологичната сигурност актуално 

кореспондира с изискванията на съвременното общество, тласкайки 

разсъжденията на все по-широки групи от населението към въпроси 

свързани с бъдещото състояние на околната среда и за това как да се 

подходи рационално към възникващите кризисни ситуации. От друга 

страна се налага необходимостта прогностиката да се изведе на качествено 

нови нива на анализ за да се осъществява при необходимост съответната 

превенция и логистика при евентуални заплахи за екологичната сигурност. 

За да бъдат усилията разгърнати логично и конкретно, цялата палитра от 

действия и взаимодействия задължително се привързват с местната, 

локалната, регионалната, националната, континенталната и глобалната 

специфика на територии и акватории. Авторът предлага ясни акценти в 

същността на комплексния анализ отнасящ се до квазиравновесните 

състояния на природно-антропогенните системи и връзката им с 

екологичната сигурност. 

 

41. НАМ, К.  Екомениджмънт и глобализацията на 
икономиката. Доклад. В Сб. Докл. От  Юбилейна 
конференция с международно участие на ГГФ, Созопол, 
2012.  

Проблематиката свързана с устойчивото развитие и негативните 

последствия от процеса на глобализация придобива все по-голяма 

актуалност. Вникването в същността на процесите и техните последствия 

изисква анализ на феномена „глобализация“, който представлява сложно и 

многопланово явление, в което са фокусирани и преплетени множество 

геополитически, икономически, културологични, етно-конфесионални и пр. 

Проблеми.  

Докладът представя връзката между посочения процес и появата на 

т.нар. „еко-колонии“, технологичното разделение на труда и виртуализа-

цията на финансовата сфера. Потвърждава се мнението, че либералната 

концепция за глобализация на световната икономика се явява генератор за 

създаването на глобалните проблеми – влошаване качеството на 



ландшафтната сфера като среда на обитание, акцентиране върху 

националните интереси на развитите държави за сметка на останалите, 

нарастване на контрастността на обществото и т.н. От друга страна 

прилагането на екологичния мениджмънт като обществено-икономически 

феномен показва според редица анализатори завидно многообразие от 

въздействия. В доклада се представя схемата за екомениджмънт, към която 

авторът показва своята идейна привързаност и едновременно с това посочва 

ясната логична обоснованост на екомениджмънта в контекста на 

съвременната цивилизационна ситуация. 

 Предлагат се някои възможности за разчупване на стереотипите в 

мениджърското мислене чрез резултатите от MIPS-анализа (анализ на 

екологичната ефективност) и моделът на Динкелбах (моделиране на 

въздействията на екологичния инструментариум при вземане на решения 

при избор на технология, аналитични модели на въздействието и 

резултатите от екологосъобразна политика при управлението на отделно 

производство или група производства). 

42. Penkov, I., K. NAM. An impact of torrential phenomena on the 
dynamics of landscapes in Southeastern Bulgaria. 
Proceedings of the Second International Conference „Global 
changes and new challenges of 21st century“, Sofia, 
Bulgaria, 2005.    

В доклада авторите се основават на същността и формата на 

проявление на поройното явление, като поройността се определя като 

свойство на реките да образуват речни прииждания. Макар и краткотрайни, 

приижданията въздействат разностранно върху природогеографските 

процеси в речните басейни, а оценката на въздействието им не винаги е 

еднозначна. В заключение авторите доказват динамизирането на енерго-

масообмена между ландшафтите чрез поройните явления в изследваната 

територия променя характера си в посока север-юг. В посоченото 

направление векторите на активност се променят в полза на 

осъществяването им по ландшафтния профил и естественото туширане на 

резултатите от поройността, чрез вече  посочените специфични 

ландшафтно-екологични условия. Сумарният ефект от влиянието се 

отразява положително върху регеративните функции на ландшафтите и 

повишава устойчивостта им срещу епизодична, площно ограничена 

антропогенна намеса. 

43. НАМ, К., В. Божилов.   Генезис на еволюционните 
механизми при разумните биологични многообразия и 
влиянието им върху екосистемите и ландшафтната 
сфера. В Сб. Докл. От Международна конференция, ГГФ-
СУ, С., 2008. 

 
Авторите представят в доклада работна хипотеза за наличието на 

цикли на развитие и/или унищожение при разумните биологични 

многообразия и техните взаимодействия с околната среда. Оказва се, че 

тези цикли са следствие от по-широкообхватен  физичен закон, свойствен 

на цялата Вселена, както и заключението, че са породени от нейната 

еволюция.  



Неминуемо следствие е наличието на еволюционен стадий и серия 

от цикли с почти пълна анихилация и деструкция на биологичния вид като 

цяло и на присъщите му екосистеми, а ако това не се случи, то следва 

период на изключително бързо развитие към качествено ново състояние. 

Предполага се, че това е нашето място като разумен вид в момента.  

Обсъжда се нов подход към геоекологията и проблемите на 

съвременната цивилизация. Стремежът към деструкция и цикли, от 

евентуално унищожение към бързо развитие,  представлява физичен 

механизъм, който трябва да бъде разбран и заобиколен, за да се избегне 

неминуемия колапс на нашата цивилизация във все по-бързо наближаващ 

момент от времето. Мерките, които се взимат, трябва да се адресират към 

тази неотменна част от природата на вида, не само към действията 

породени от нея. 

Подобен вид механизъм е евентуално присъщ и може да се очаква и 

при други разумни видове, независимо от тяхната среда на обитание или от 

конкретното биологично проявление и специфична еволюция. 

 
44. НАМ, К.   Екологична култура, екологична етика, 

екологично образование. Доклад на Юбилейна научна 
конференция „40 години обучение по екология, опазване 
и възстановяване на околната среда“. ЛТУ, Факултет 
„Екология и ландшафтна архитектура“, С., 11-13.06.2014 г. 
(депозиран след заявка); 

Съвременните предизвикателства пред човешката цивилизация 

поставят ясен акцент върху необходимостта от съвместяване и 

хармонизиране на взаимоотношенията между обществото и природата. 

Екологизирането на тези връзки и взаимодействия изисква радикална 

промяна в ценностната система и преди всичко извеждането на нова 

парадигма в духовен и поведенчески план. Пред лицето на нарастващата 

цивилизационна криза и в контекста на екологичната криза е все по-

наложително да се осъзнае ролята на глобалната екосистема като среда на 

човешко обитание и необходимостта от осигуряването на дълговременно 

устойчиво развитие. Тези исторически реалности не биха били възможни 

без прилагането на действената екологизация в сферата на културата, 

етиката и образованието в посока формирането на нов тип мироглед. В 

доклада се изтъква, че при спазването на определени принципи (посочени в 

„Световната стратегия за опазване на природата“ – 1978 г. И „Световната 

харта за опазване на природата“ – 1982 г.) концепцията за екологично 

образование и възпитание в контекста на устойчивото развитие придобива 

целева материализация и осъществява процеса на екологизация на 

обществото, на осъзнатото поведение насочено към хармонизиране на 

връзките и взаимодействията в мегасистемата „човек-природа“. 

 

45.  НАМ, К.   Геоекологични измерения на сигурността. 
Доклад на Юбилейна научна конференция с 
международно участие,. ВА “Г. С. Раковски“, Факултет 
„Национална сигурност и отбрана“, С., 21-22 май 2014г.  



В доклада се разглеждат в нова светлина конфликтите, рисковете и 

сигурността, особено в контекста на съвременните предизвикателства в 

оформилата се мегасистема „човек-природа“. Авторът анализира 

противоречията възникващи по хода на антропогенизацията в планетарен 

мащаб, като отбелязва факта на непрекъснатото разширяване и усложняване 

на посочената мегасистемна същност и непрекъснатата проява на 

природно-функционални противоречия на компонентно и елементно ниво. 

В научната разработка се представят теоретични виждания по отношение 

на конфликтологията и тяхното логично обвързване с взаимоотношенията 

между човека и средата му на обитание, припозната като „планетарна 

среда“. Особено внимание се обръща на ландшафтната сфера, като 

геосфера с най-наситено присъствие на антропогенния фактор и място, 

където най-явно и директно се усещат последствията на всеки конфликт в 

планетарната среда. 

46. НАМ, К.   Черно море и българско черноморско 
крайбрежие – геоекологични предизвикателства пред 
регионалната сигурност. Доклад. В Сб. Докл. От Годишна 
конференция на ГГФ, Созопол, 2013. 

Тематиката представена в доклада е със значителен обхват, което 

дава основавие на автора да позходи в изложението в синтезиран вид. 

Разгледана е спецификата на геокомпонентното присъствие в Черноморския 

басейн и българското черноморско крайбрежие в светлината на 

геоекологичната проблематика. Посочени са потенциалните заплахи за 

страните контактуващи непосредствено с морския басейн и тяхната роля в 

процеса на влошаване на цялостната екологична ситуация. Изтъкната е 

връзката между описаните процеси и снижаване на нивото на регионална 

сигурност. 

47. НАМ, К. Екологичната ситуация в Република Косово. 
Научно съобщение. В Сб. Докл. От Годишна конференция 
на ГГФ, Созопол, 2011.  

Изложената в научното съобщение информация е свързана с три 

„горещи“ в екологично отношение ареала в Република Косово, които са 

обследвани лично от автора, а именно – районът на Прищина (Обилич и 

територии източно от Прищина), Косовска Митровица и Качайник. 

48. НАМ, К.  Методика за оценка на въздействието на 
дейности по изпълнение на проекти и програми относно 
спазването на хоризонталните принципи, свързани с 
екологичната ефективност в контекста на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” и в частност 
приоритетни оси 1 и 2 на ОП „РЧР”. Дог. 
№BG0051ЗРО001-8.1.02, Агенция по заетостта, София, 
2010.  

Разработката на автора носи иновативен характер в национален 

мащаб и е в съчетание с тези  под № 49 и 50. Пълната документация 

относно Методиката за въздействието на дейности по изпълнение на 



проекти и програми относно спазването на хоризонталните принципи, 

свързани с екологичната ефективност е разработена от автора в качеството 

му на експерт-консултант и е архивирана в Агенцията по заетостта. 

Приложени са доказателствени документи подписани от Изпълнителния 

Директор на Агенцията по заетостта. 

49. НАМ, К.  Чек-листи за прилагане на принципите на 
екологична ефективност по групи професии с 
професионални направления с код по СПОО 44, 52, 54, 
58, 62, 72, 81, 841 85 и 86 ( за професии с код 861020). 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” , 
Дог. №BG0051ЗРО001-8.1.02, Агенция по заетостта,  
София, 2010. 

Пълната документация относно Методиката за отчитане на чек-

листите и прилагането им от страна на бенефициентите при реализирането 

на проктните предложения и отчитането на договорите е разработена от 

автора в качеството му на експерт-консултант и е архивирана в Агенцията 

по заетостта.  

50. НАМ, К.  Методика за отчитане на чек-листите и 
прилагането им от страна на бенефициентите при 
реализирането на проектните предложения и отчитането 
на договорите. Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”, Дог. №BG0051ЗРО001-8.1.02, 
Агенция по заетостта, София, 2010. 

Пълната документация относно създаването на Чек-листа за 

прилагане на принципите на екологична ефективност по групи професии с 

професионални направления с код по СПОО 44, 52, 54, 58, 62, 72, 81, 841 85 

и 86 ( за професии с код 861020) е разработена от автора в качеството му на 

експерт-консултант и е архивирана в Агенцията по заетостта.  

51. НАМ, К.  В кол. WORLD Atlas, Reader Digest – 
транслитерация на географски наименования, Reader 
Digest. БАН-ГИ, С., 2008. 

Участието на автора в колективната разработка по проекта е 

свързано с транс-литерация на 5000 (пет хиляди) географски наименования, 

които се отразяват в картните материали и азбучния указател на атласа.  

52.  НАМ, К.   Подробен устройствен план – План за регулация 
и застрояване (предварителен проект (чл.117 от ЗУТ – Наредба №8; 
чл.13 – Наредба №7; чл. 107, т.5- Наредба№6) на частен имот.  

Части: 1.Ландшафтно-екологична оценка;2. Ландшафтно-
екологично моделиране; 3. Предварителен икономически анализ. 

 

53. НАМ, К..  Земята на България. The land of Bulgaria. В 
Природата на България. Двуезичен илюстрован албум. 
Авт. Колектив, Изд. Тангра Танакра, С., 2008. С. 24-42. 



На автора е оказана честта да създаде уводния текст отнасящ се до 

спецификата на българската територия в определен научно-популярен стил, 

който да предразположи читателя към изложението на следващите части. 

Тестът е поетико-повествователен с явен акцент насочен към формиране на 

положителни емоции и провокиране на любопитство от страна на 

потребителите на двуезичния илюстрован албум. 

54. НАМ, К.  Климатът на България.  В Природата на България 
, Двуезичен илюстрован албум. Авт. Колектив, Изд. Тангра 
Танакра, С., 2008. С. 68-82. 

В частта „Климатът на България“ авторовият стил от уводната част 

се запазва и едновременно с това се оформя определена конкретика по 

отношение на представения геокомпонент, при което читателя получава 

информация за неговата специфична изява в пределите на нашата страна. 

55.  НАМ, К.  Проклятието на черното злато. Сп. „Осем”, бр. 
Ноември. С., 2010. 

Научно-популярната статия предлага в кратък вариант еко-

проблематиката свързана с добива, транспортирането и използването на 

нефта. 

56.  Божилов, Вл., К.НАМ. Живот извън Земята Екзопланети и 
космология. Сп.”Осем”, Бр. Септември, С., 2010 

Статията представя в научно-популярен вариант резултатите от 

изследванията на двамата автори по отношение на човешката цивилизация. 

Засягат се въпросите относно това дали сме единствените в Космоса. 

Особено внимание в анализа се обръща на връзката между закона за 

нарастване на ентропията и еволюционното развитие. Материалът е във 

връзка с монографичния труд на двамата автори излязъл от печат през 2010 

г. Под заглавие „Живот и Вселена“. 

 

 

Доц. д-р Камен Нам 

 

 
 


