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РЕЗЮМЕТА НА ПУБЛИКАЦИИ НА ДОЦ.Д-Р А.ПОПОВ 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ПРОФЕСОР 

 

Попов, А. Географски информационни системи: основи на 

геоинформационното моделиране. – София, Изд. Фондация ЛОПС, 2011, 684 с. 

Книгата отразява някои от водещите концепции в геоинформатиката 

(географската информационна наука) и ГИС, но тя е и книга за географията – 

науката, която наред с картографията, е допринесла най-много за развитието и 

практическото приложение на тези концепции.  

В книгата е синтезиран главно лекционният материал, който авторът е 

разработвал в течение на дълги години, и който непрекъснато е обновявал 

съобразно съвременните разбирания в тази научна област. Някои от 

разглежданите теми са разширени и допълнени в съответствие с 

интердициплинарния характер на геоинформатиката и ГИС. Материалът е 

представен по такъв начин, че да покрива както базовия лекционен курс по 

дисциплината Въведение в ГИС за студентите от бакалавърската програма на 

специалност География в Геолого-географския факултет на Софийския 

Университет „Св.Кл.Охридски”, така и курсовете по Геоинформатика и ГИС от 

магистърската програма Географски информационни системи и картография. 

Важно е да се отбележи, че изучаването на принципите на ГИС трябва да бъде 

независимо от конкретен ГИС софтуер, тъй като само по този начин студентът 

може да се абстрахира от особеностите на конкретния софтуер и да се 

запознае с водещите концепции в областта геоинформатиката и ГИС. Поради 

това, читателят няма да намери в книгата инструкции какви клавиши на 

клавиатурата трябва да натисне, или какви команди от менюто да избере, за 

да изпълни определена функция на ГИС. Има достатъчно учебни пособия, 

които са подходящи именно за такива цели. В написването на няколко такива 

пособия авторът също е участвал заедно с други колеги. Вместо това, тази 

книга поднася накратко концептуалните основи на геоинформатиката и ГИС, 

което според автора е доста по-трудна задача, доколкото не е лесно да се 

балансира между индустриалните стандарти, заложени в ГИС софтуерните 

продукти, и общите принципи на ГИС и геоинформационното моделиране. 

Разбира се, всяка теория трябва да бъде доказана с практически примери, 

което се отнася и до геоинформатиката и ГИС. Съдържанието на книгата е 

структурирано по такъв начин, че да може бъде ползвана заедно с подходящ 

ГИС софтуер (вкл. и такъв с отворен код), за да се изучи как на практика 

„работят” обсъжданите в книгата концепции.  
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Книгата се състои от осем раздела, илюстрирани с над 480 фигури и 42 

таблици. Включените теми започват с Въведение, в което се поясняват 

понятия, свързани не само с геоинформатиката и ГИС, но и с някои концепции 

за информационното общество, информатиката и информационните системи. 

Направен е и кратък преглед на възникването и развитието на 

геоинформатиката и ГИС и на съвременните тенденции в използването на ГИС. 

Следващият раздел е посветен на моделите и моделирането. В него са 

изяснени някои понятия и идеи, свързани с моделите като абстракции на 

явленията и системите в реалния свят. Направена е и систематизация на 

геопространствените модели, използвани в ГИС. В третия раздел се разглеждат 

основните компоненти на геопространствената (географската) информация, а в 

следващия раздел се обсъждат обстойно моделите и структурите на данните в 

ГИС. Досегашният опит показва, че в литературата има значителни 

разминавания в термините, използвани за моделите, и особено за структурите 

на пространствените данни, което наложи по-задълбоченото им разглеждане 

на достъпен за студентите език. В същия раздел са изяснени и редица важни 

въпроси, свързани с топологията на пространствените данни, моделирането на 

тематичните данни, конвертирането на растерните и векторните данни, както 

и тяхното компресиране. Представен е кратък преглед на развитието на 

философските и научни концепции за пространството и времето, имащи 

значение за разработването и използването на пространствено-темпоралните 

модели в ГИС. Петият раздел изяснява принципите на изграждане на 

географските бази данни. Разгледани са използваните пространствени 

референтни системи и основните източници на изходна информация за ГИС 

базите данни. В същия раздел накратко са представени методите за оценка на 

качеството на ГИС базите данни, както и метаданните и системите за 

управление на ГИС базите данни. Шестият раздел е посветен на аналитичните 

функции на ГИС и на различните пространствено-аналитични операции, 

използвани при работа с ГИС. В седмия раздел са обсъдени въпроси, свързани 

с цифровото моделиране на релефа с помощта ГИС, а в последния раздел са 

разгледани някои технически и организационни аспекти и проблеми на 

геоинформационната инфраструктура. 
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Попов, А., А. Коцев. (2011) ГИС и Интернет. – София, Изд. Фондация ЛОПС, 

298 с. 

Интернет и Web-базираните ГИС, заедно с масовото използване на GPS от 

милиони потребители, коренно променят спецификата на работа с 

геопространствени данни. Благодарение на тези нови технологии се 

наблюдава истинска революция в създаването и приложението на 

съвременните ГИС. Днес ГИС вече съвсем не са „елитарна” технология, позната 

и достъпна само за малцина специалисти, притежаващи скъпо струващ 

настолен ГИС софтуер и умения за работа с него. Интеграцията между 

мрежовите технологии, Интернет-протоколите, пространствените бази данни и 

ГИС технологията позволява предоставянето на ориентирани към крайните 

потребители геоинформационни услуги, като тези потребители съвсем не е 

задължително да имат познания в областта на ГИС. Това поставя нови 

предизвикателства пред професионалистите, ангажирани с разработването и 

предоставянето на тези услуги. Те трябва не само да са много добре 

подготвени в областта на геоинформатиката и ГИС, но и да могат да работят в 

интердисциплинарна среда, гранична между географията, информатиката, 

комуникационните технологии и конкретната област на приложение на ГИС.  

В съвременните условия все по-често се налага специалистите по ГИС да 

създават и предоставят чрез Интернет и Web на крайните потребители 

разнородни геопространствени данни и информация. При постоянно 

увеличаващите се обем и източници на данните обаче, оперативната 

съвместимост става обективна необходимост и мерило за качеството на 

създаваните Интернет-базирани ГИС приложения. Ако тези приложения не 

отговарят на общоприетите стандарти и спецификации, те не могат да бъдат 

използвани ефективно за решаване на пространствено обвързани проблеми и 

ситуации. 

Книгата е първа по рода си в България, тъй като задълбочено третира в 

комплекс различни въпроси, отнасящи се до същността на ГИС, компютърните 

мрежи, механизмите за обмен на географски данни и информация чрез 

Интернет и Web. Това е направено в контекста на оперативната съвместимост, 

предоставянето на геопространствени услуги с помощта на комерсиален ГИС 

софтуер и такъв с отворен код, както и създаването на Интернет-базирани ГИС 

приложения като компонент на т.нар. „Второ поколение Web-базирани услуги” 

(Web 2.0).  

Книгата се състои от четири глави, които последователно разглеждат въпроси, 

свързани с: основните понятия и концепции в областта на геоинформатиката, 
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ГИС и геоинформационната инфраструктура; същността на компютърните 

мрежи, Интернет и World Wide Web; интеграцията на ГИС и Интернет; 

практическо създаване и предоставяне онлайн на геопространствено 

съдържание.  

Книгата съдържа и практически модул, в който са разяснени основните стъпки 

и процедури за практическо изграждане на оперативно съвместими 

геобазирани услуги (WMS, WFS) въз основа на спецификациите на Open 

Geospatial консорциума (OGC). Неразделна част от практическия модул са 

онлайн ресурсите, предоставени от авторите на Web-сайта 

www.webgisconcepts.com. Там читателите ще намерят нужните софтуерни 

продукти, конфигурационни файлове и пространствени данни, с които сами 

могат да създават и предоставят геопространствено съдържание чрез 

Интернет.  

 

Попов, А., П. Славейков, А. Коцев, Ст. Димитров, Кл. Найденов.(2010) България: 

райони, области и общини. – София, Изд. Унив. издателство "Св. Кл. 

Охридски", 528 с. 

Книгата съдържа обзорна справочно-аналитична информация за България на 

национално, регионално и местно ниво. Тя включва Предговор, Въведение, два 

основни раздела – България: Общ преглед и България: Регионален преглед, а 

в края на книгата има списък с използвана литература, както и резюме на 

английски език. Първият раздел – България: Общ преглед има за цел да 

представи в синтезиран вид информация за страната на национално ниво. Тази 

информация има въвеждащ характер и е представена във вид на кратки 

тематични обзори, посветени на географското положение и държавните 

граници, природните дадености, човешките ресурси и социалната сфера, 

транспортната инфраструктура, състоянието на икономиката и на околната 

среда, държавното устройство и политическата система, международното 

сътрудничество и евроатлантическата интеграция на страната. Повечето от 

изброените теми се разглеждат и по-нататък в книгата, но на по-ниско 

териториално равнище и с повече подробности. 

Във втория раздел на книгата – България: Регионален преглед е направен 

териториален разрез на основните природни и социално-икономически 

характеристики на районите за планиране, областите и общините. Тези 

териториални единици са предпочетени като основни оперативни носители на 

пространствена (географска и статистическа) информация по следните главни 

причини: 
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1. Те имат ясно определени (дискретни) пространствени граници. 

2. Те се намират в йерархична пространствена съподчиненост, като 

представят три различни нива на основните аспекти и проблеми в 

териториалната организация на обществото в нашата страна. 

3. За тях се събира и публикува регулярно статистическа информация по 

важни демографски, икономически, социални, екологични и др. 

индикатори, което позволява да се правят сравнителни регионални 

анализи. 

4. Тези териториални единици са обхванати нормативно от регулациите 

на Европейския съюз и националното законодателство. 

5. Те са обект на регионалната и местната политика за развитие, за което 

са създадени специални механизми и инструменти за въздействие. 

Във втория раздел на книгата тези три групи териториални единици са 

представени в подредба, съобразена с тази в официалния Единен 

класификатор на административно-териториалните и териториалните единици 

(ЕКАТТЕ) на Република България. 

Времевият и тематичният обхват на представената справочно-аналитична 

информация са подчинени на общите цели на публикацията, но той отразява и 

някои обективни и субективни ограничения. Авторите са се стремели да 

използват преди всичко официални източници на информация, която да 

отразява ситуацията на различните териториални равнища към 01.01.2008 г. 

По обективни причини наличната и достъпна за ползване информация  по 

някои групи показатели е от 2006, 2005 или 2004 г. За сравнителни и 

аналитични цели, там където са авторите счели за необходимо, са използвани 

и данни с по-голяма давност. При тематичния подбор на информацията 

авторите са се ръководили от стремежа по-пълно да представят природните 

особености, демографските, социалните, икономическите, инфраструктурните, 

екологичните и други важни аспекти на регионалното и местното развитие, 

доколкото това е възможно при зададения обем на публикацията. В същото 

време, при аналитичната интерпретация на информацията, авторите са 

приоритизирали един или друг аспект от разглежданите проблеми в 

зависимост от собствените им научни разбирания и експертен опит. 

При съставянето на книгата са използвани количествени данни от официални 

източници, както и от собствени изчисления там, където не са налични 

съществуващи данни със задоволително качество. За максимално обективно 

характеризиране на отделните териториални нива е събрана и обработена 

количествена и качествена информация включваща: 
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• съществуваща статистическа информация; 

• информация, генерирана чрез пространствен анализ с ГИС; 

• информация за качествените характеристики на територията на 

отделните единици. 

Съществуващата статистическа информация представлява 

фундаменталната максимално обективна основа за характеризирането на 

отделните единици. Основен източник на такава информация, съгласно 

българското законодателство и традиции в страната, е Националният 

статистически институт (НСИ). Използваните данни от него са от ежегодни 

публикации, включително: Районите и областите в България (1997 – 2001 г.), 

Районите и областите в България (2002 – 2006 г.), публикации в цифров вид 

– Районите, областите и общините в България за периода 1997 – 2006 и др. 

За националното ниво (NUTS 0), районите за планиране (NUTS 2) и областите в 

страната (NUTS 3) е използвана също информация, която отново е събрана и 

систематизирана от НСИ, но е получена чрез използване на онлайн 

инструментите на Евростат за разпространение на данни. Това бе наложително 

поради незадоволителния засега начин, по който българската национална 

статистика разпространява до своите потребители вече събраната 

количествена информация. 

В хода на работата е събран и анализиран значителен информационен ресурс, 

включващ информация от Националния статистически институт, Агенцията по 

заетостта, Изпълнителна агенция по околната среда, Агенция по кадастъра, 

Министерство на земеделието и храните, Министерство на финансите, 

Българска народна банка и т.н. Във всички случаи използването на данни от 

официалнана статистика е базирано на разпознаваеми национални и 

международни дефиниции на показателите от различни международни 

организации, като Евростат, Световната здравна организация (World Health 

Organization, WHO), Международната организация по труда (International Labor 

Organization, ILO), Отдела на ООН за статистика (United Nations Statistical 

Division, UNSD), Европейската агенция за околна среда (European Environmental 

Agency, EEA) и др. 

Основните изисквания, които са предявени към статистическата информация 

са следните – времеви хоризонт, обхващащ колкото е възможно повече 

години за съответните показатели за характеризиране на съществуващите 

тенденции в развитието и възможно най-ниско териториално равнище за 

разкриване на съществуващите пространствени различия в рамките на 

изследваната териториална единица. 
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Количествената информация за състоянието на природната среда е с източник 

отдел „Статистика на околната среда” на НСИ, публикувани данни от 

мониторинговата мрежа на Изпълнителната агенция по околна среда, както и 

специализирана литература по тази тематика. Данните за населението са с 

източник текущата демографска статистика на НСИ и се отнасят към края на 

съответната календарна година. Социалната статистика е с източник различни 

изследвания на НСИ, а данните за заетост и безработица, търсене и 

предлагане на работа са от Агенцията по заетостта към Министерство на труда 

и социалната политика. Използваните в книгата макроикономически 

показатели са с източник НСИ, Българска народна банка, Българската агенция 

за инвестиции, отделни министерства, научни и други институции. 

Информацията, получена от пространствен анализ в среда на географска 

информационна система (ГИС) е широко използвана в хода на създаването на 

книгата. Географската информационна система е намерила приложение както 

за разработването на множеството карти в книгата, така и за генериране на 

количествена информация чрез използване на класически за ГИС техники. 

Използваните в работата тематични информацонни слоеве с пространствено 

определени данни включват: 

• Цифров модел на релефа; 

• Сенкорелеф (hillshade); 

• Реки; 

• Водни обекти; 

• Структура на земното покритие; 

• Морфометрична информация (за наклон, експозиция на склоновете 

и др.); 

• Административно-териториална подялба (райони за планиране, 

области, общини); 

• Населени места (точки, полигони); 

• Пътно-шосейна мрежа; 

• Железопътна мрежа; 

• Натура 2000; 

• Други. 

При създаването на картографските визуализационни материали събраната 

пространствена информация е проектирана в равнина посредством широко 

използваната координатна система UTM (Универсална трансверсална 

Меркаторова, зона 35N с елипсоид WGS84). С помощта на пространствен 

анализ с ГИС са изчислени стойности за редица показатели (средна надморска 
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височина на общините, морфометрични показатели за вертикално и 

хоризонтално разчленение на релефа и др.). Отстоянията на общинските 

центрове до столицата са определени по най-краткия възможен маршрут с 

помощта на точкови и линейни слоеве, съдържащи информация за пътищата и 

населените места в страната. 

Информацията за качественате характеристики на териториалните 

единици е с основен източник различни документи със стратегически характер 

на отделните нива в административно-териториалната подялба на страната 

(общи и отраслови стратегии и планове за развитие на национално, 

регионално, областно и общинско ниво и т.н.), както и по други 

специализирани разработки. 

 

Popov A., I. Tcholeev, B .Davidkov, A. Filipov, S. Dimitrov, A. Kotsev. Geographic 

information systems, remote sensing and digital mapping at the Sofia University 

“St. Kliment Ohridski” an Overview. Сборник, 3ти конгрес на географите в 

Македония, Скопие, 2005 

Публикацията представя пред македонската аудитория съществуващата 

магистърска програма по „ГИС и картография“, заедно с наличната научно-

изследователска и образователна инфраструктура. Дадена е синтезирана 

характеристика на реализираните проекти, постигнатите резултати, както и на 

материално-техническата база и софтуерното осигуряване. 

 

Dimitrov, S. A. Popov, A. Kotsev. Teaching GIS in Bulgaria: Time for Rethinking the 

Concepts. 21st European Conference for ESRI Users, Athens, Greece, 2006. 

Авторите излагат виждането си по проблемите в преподаването на ГИС, 

породени от механичното възпроизвеждане, от страна на студентите, на 

материала и потребителския интерфейс на софтуерните продукти за сметка на 

осмислянето на фундаменталните за географското изследване принципи и 

подходи. В разработката са дадени препоръки за повишаване на качеството на 

преподаването по геоинформатика и ГИС чрез осмислянето на концепция за 

ГИС като инструмент, обслужващ аналитичния процес, а не като самоцел. 
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Choleev, I., A. Popov, A. Filipov, S. Dimitrov, A. Kotsev Relief visualization for the 

needs of geoecological analysis in Southwest Bulgaria, Proceedings "Intern. 

conference on cartography and GIS, Borovetz, p. 211-217, Sofia, 2006 

Публикацията разглежда способите за визуализация на цифрови модели на 

релефа, с оглед осъществяването на геоекологичен анализ. Обърнато е 

особено внимание на възможностите на съвременните ГИС за визуализация и 

осъществяване на пространствен анализ за генерирането на нова информация 

от предварително създаден цифров модел на релефа – DEM. 

 

Dimitrov, S., A. Popov, A. Kotsev, Teaching GIS in Bulgaria – Using PBL and time for 

rethinking the concepts, In: Using Geoinformation in European Geography 

education, Societa Geographica Italiana, Rome, 2007 

В изследването се критикуват „модерните” подходите в преподаването на ГИС 

и геоинформатика, при които студентите се концентрират пред всичко в 

механичното възпроизвеждане и заучаване на потребителския интерфейс на 

ГИС софтуера за сметка на осмисляне на фундаментални географски принципи 

и методи, свързани с анализа на географското пространство. Авторите дават 

конкретни предложения за подобряване на преподаването по/чрез ГИС. 

 

Kotsev, A., A. Popov. The Expanding Importance of GIS in the Academic Geography 

Curriculum. In. IGU/Herodot Conference, April 2007 

В разработката е разгледано мястото и ролята на геоинформатиката и ГИС като 

неразделна част от учебните планове в университетите. Идентифицирани са 

проблемни области по отношение на възможностите за по-ефективно 

интегриране на ГИС като част от съдържанието на практика на всички 

дисциплини, имащи отношение към географското пространство. Авторите 

дават примери от практиката на базата на анкета със студенти от различните 

образователни нива и специалности. 

 

Trichkova, T., A. Kotsev, A. Popov, M. Zivkov, D. Kozuharov, I. Botev, Z. Hubenov, S. 

Dimitrov, D. Cheshmedjiev. Assessment of Zebra Mussel (Dreissena Polymorpha) 

Infestation Risk Using GIS for Water Basins in the North-West Bulgaria, Defense 

Technical Information Center OAI-PMH Repository, USA, 2007 

Публикацията синтезира резултатите от научно-изследователски проект, 

финансиран от инженерния корпус на армията на САЩ. В нея са обобщени 

резултатите от ГИС-базирана оценка на риска от инвазия на мидите от рода 

dreissena във водоемите на Северозападна България. Подробно внимание е 
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отделено на методите за пространствено анализ и оценка на риска с 

инструментариума на съвременните ГИС. 

 

Trichkova, T., D. Kozuharov, A. Popov, A. Kotsev, Z. Hubenov, I. Botev, M. Zivkov. 

Assessment of zebra mussel (Dreissena polymorpha) infestation risk using GIS for 

water basins in the North-West Bulgaria. In: Proceedings of 15th International 

Conference on Aquatic Invasive Species, 23-27 September 2007, Nijemegen, the 

Netherlands, p. 29, 2007 

В изследването се обсъждат възможностите на ГИС, в комбинация с 

класически количествени техники за анализ (PCA, регресионен и корелационен 

анализ) за изследване и оценка на риска от разпространението на инвазивни 

видове. В нея се дават и насоки за използването на ГИС за подпомагане на 

информирано вземане на управленски решения по отношение на опазването и 

превенцията от разпространението на инвазивни видове. 

 

Kotsev, A., A. Popov, S. Dimitrov 2008, GIS as Means for Interdisciplinary Curriculum 

Development – the Case of the Sofia University “St. Kliment Ohridski”, AGIT 

Symposium, Salzburg 

Разработката синтезира опита на авторите в създаването на 

интердисциплинарно съдържание за целите на преподаването с ГИС пред 

аудитория, която не е изучавала други географски курсове. Обърнато е и 

внимание на важността за подобряване на професионалната реализация на 

географите и престижа на географията чрез разработване на 

интердисциплинарно съдържание и осъществяването на съвместни 

инициативи (интердисциплинарни магистърски програми и курсове), които 

като правило не са добре застъпени в учебните планове на висшите училища. 

 

Kotsev, A., A. Popov, S. Dimitrov. Practical aspects of project based interdisciplinary 

teaching with GIS, Herodot Conference "Geographical Diversity", 2009 

Публикацията разглежда интердисциплинарните аспекти и възможностите за 

разширяване на преподаването и съвместната научно-зследователска работа 

на съвременната географска наука чрез използването на ГИС и 

геоинформатиката. Дадени са примери от практиката на авторите в 

реализацията на различни проекти, в частност на преподаването и работата 

със студенти в области като археология, археометрия, опазване на природната 

среда, регионално развитие и политика, туризъм и др. 
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Dimitrov, S., A. Kotsev, A. Popov. GIS-based indicator creation or how to overcome 

data availability limitations for sub-national territorial units in Bulgaria. В. 

Годишник на СУ „Св. Климент Охридски” кн. 2. География, 2009 

Статията е посветена на изясняването на богатите възможности на ГИС за 

информационно обезпечаване на процеса на стратегическо планиране, в 

частност управление на поднационалните териториални единици в страната 

чрез конструиране на ГИС базирани индикатори. Обърнато е внимание върху 

сериозния дефицит на необходима статистическа информация, особено за 

най-ниските нива на Административно-териториалното деление – общини 

(LAU1) и населени места (LAU2). Предложени са конкретни ГИС-базирани 

аналитични процедури за генериране на количествена информация за такива 

единици. 

 

Kotsev, A., A. Popov. Hospital accessibility and the healthcare reform in Bulgaria's 

remote areas, Sofia 2010 

Целта на изследването е да се предложи подход за подпомагане на 

оптимизацията на здравната мрежа по територията на страната с помощта на 

ГИС. Дадени са конкретни примери, базирани на изчисления на транспортната 

достъпност до болнични заведения за избрани общини в страната (Елена, 

Ивайловград и др.) при различни сценарии. Чрез ГИС-базирания анализ са 

идентифицирани проблеми с покритието в здравната помощ поради влошен 

транспортен достъп. 

 

Mao Yancheng, A. Popov, A. Kotsev, S. Dimitrov. Study on spatial-temporal 

scenarios of land cover change in Zhangye and Linze, China, 2010 

Публикацията има за цел да илюстрира използването на възможностите на 

съвременните ГИС, в комбинация с дистанционни методи за пространствен 

анализ на промените в земното покритие за определен период от време. 

Изследваната територия обхваща част от долината на р. Хeйхе, попадаща в 

рамките на областите Цинхай и Гансу в Северозападен Китай. Използваните за 

нуждите на анализа данни включват сателитни изображения от Landsat TM и 

Landsat ETM+ за периода 1987 – 1999 г., цифров модел на релефа с различните 

му производни от Shuttle Radar Topographic Mission на NASA и др. 
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Dimitrov, S. A. Popov, A. Kotsev, Kl. Naydenov, North Central Region, Bulgaria: 

Geographical Analysis of Higher Education System. Сборник с научни доклади, 

География и регионално развитие 2009 – 2010; Созопол. 

Разработката разглежда системата на висше образование в Северния 

централен район от ниво 2, като я анализира в комбинация с транспортната 

достъпност. Направен е опит за разкриване на вътрешнорегионалните 

различия в рамките на територията, изразяващи се в диспропорции по 

отношение на транспортната достъпност и оказващи влияние върху 

обезпечеността, респ. качеството на висше образование в региона. 

 

Trichkova T.A., Kotsev A., A., Kenderov L.A., Popov A.B., Kozuharov D.S., Botev I.S. 

Development of an Interactive map of Dreissena invasions in the inland waters of 

Bulgaria. Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety, 5 (2): 

240-246. (ISSN 1313-2563; Available at: http://www.science-journals.eu), 2011  

Публикацията характеризира извършеното по създаване на географска 

информационна система и интерактивна уеб-базирана карта за инвазивни 

видове (dreissena spp.) в страната. Специално внимание е обърнато върху 

подхода по създаване на интерактивна уеб-базирана ГИС на основата на 

високопроизводителен софтуер с отворен код. Даден е конкретен пример за 

създадена система с използването на комплекс от софтуерни приложения, 

функциониращи като единна система.  

 

Попов, А., Д. Топлийски. (1999) Потенциалната евапотранспирация в 

България. – София, В: Год. На СУ, ГГФ, Т. 89, кн. 2 – География, с. 121 – 140. 

В статията се разглеждат закономерностите в пространственото 

разпределение на средно многогодишните стойности на потенциалната 

евапотранспирация (PE) в България. С помощта на регресионен анализ е 

установена връзката между PE и надморската височина, а също е съставена и 

карта на годишната PE в България.  

 

Попов, А. (2001) Геоекологична класификация на ландшафтите в България. 

Основни подходи и принципи. – София, В: Год. на СУ, ГГФ, Т. 91, кн. 2 – 

География, с. 27 – 38. 

В изследването са представени основните подходи и принципи на 

геоекологичната класификация на ландшафтите в България. Предложени са 

нова таксономична система и диагностични критерии за принадлежността на 

ландшафтите към различни класификационни нива. 
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Попов, А., Ив. Чолеев. (2001) Пространствен анализ на релефа при 

едромащабното геоекологично картографиране. – София, В: Год. на СУ, ГГФ, 

Т. 91, кн. 2 – География, с. 39 – 52. 

В разработката се обсъждат възможностите за геометрична формализация на 

релефа при едномащабното геоекологично картографиране. Предложен е 

метод за определяне, визуализация и анализиране на елементарните 

повърхнини, които са приети от авторите в качеството си на изходни площни 

единици – обект на геоекологическото картографиране и оценка. Същият 

метод може да бъде използван при анализа на цифровите модели на релефа с 

ГИС (DEMs). 

 

Димитров, С., А. Попов. (2009) Концепция за изграждане на ГИС за нуждите 

на Главна дирекция „Регионална политика и системи за управление” при 

МРРБ. – В: Проблеми на географията, кн. 1. 

Статията е посветена на важен от методологическа и практическа гледна точка 

проблем – създаването на полезни за регионалното планиране и управления 

ГИС приложения. Изяснено е разработването на пилотни, прототипни и 

корпоративни (професионални) ГИС решения от гледна точка на потребностите 

на отговорната за провеждането на регионалната политика институция в 

България – Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

Изяснени са водещите принципи при изграждането на концептуалния модел 

на такива ГИС приложения, както и възможностите за развитие на системата и 

изграждане на сървърно базирани ГИС приложения. Представени са и 

необходимите практически стъпки и процедури за внедряването на такъв тип 

ГИС приложения. 

 

Попов, А., Ал. Коцев. (2003) Същност и приложение на цифровите модели на 

релефа. – София, В: Сб. Доклади от Първата научна конференция „Теория и 

методология на географските изследвания”, Созопол 2003. 

Целта на разработката е да се изясни същността на цифровото моделиране на 

релефа и да се представят възможностите за използването на цифровите 

модели на релефа в различни приложни области. В работата са дефинирани 

основните понятия в областта на цифровото моделиране на релефа, най-често 

използваните процедури при генерирането на главните типове цифрови 

модели на релефа, както и възможностите за практическото им приложение. 
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Коцев, Ал., А. Попов, Д. Атанасов. (2008) Анализ на достъпността в среда на 

ГИС. –  София, В: Сб.докл. Научна конференция „География и регионално 

развитие, Созопол-2006-2007”, Изд. Фондация ЛОПС. 

В изследването се обсъждат някои важни теоретични и методогически 

въпроси, свързани с моделирането на транспортната достъпност с ГИС. 

Изяснени са различните видове транспортен достъп, както и различните 

фактори, които следва да бъдат отчитани при моделирането с ГИС. 

Представени са резултатите от моделиране на транспортната достъпност за 

конкретна територия (област Шумен), получени с приложението на 

алгоритъма на R.P. Juliao (1998).  

 

Попов А., Ал. Коцев, Т. Стоянов, Хр. Ангелова, С. Димитров, М. Филипова, Н. 

Прахов. (2011) Алтиметрични и батиметрични данни от LiDar за целите на 

изследването и опазването на археологическото наследство по Южното 

Черноморско крайбрежие. – София, В: Сборник доклади от научна 

конференция „География и регионално развитие”, Созопол, Септември, 2010. 

Публикацията представя методологията и практическото изпълнение на 

задачите, свързани с осигуряването на детайлни алтиметрични и 

батиметрични данни, получени от LiDar и тяхната обработка с ГИС. Такива 

данни са изключително полезни при разработването на прогнозни 

археологически модели, базирани на ГИС, а за целите на подводната 

археология те се използват за първи път в България. Разгледани са 

спецификациите на използваната LiDAR платформа (HawkEye II), както и 

процедурите по обработка ни изходните данни за част от Южното 

Черноморие. В публикацията са изяснени също концептуалният, логическият и 

физическият дизайн на създадената ГИС база данни, необходима за 

изпълнението на прогнозните археологически модели.  

 

Mao Yancheng, A. Popov. (2011) Spatial-temporal modeling of the Land covers 

changes in Ganzhou, China. – София, В: Сборник доклади от научна конференция 

„География и регионално развитие”, Созопол, Септември, Созопол-2011. 

Пространствено-времевата динамика на земното покритие е една от най-

важните теми в изследването на глобалните промени. Обект на изследването 

е част от Северозападен Китай, като са приложени два основни типа 

пространствено-темпорални модели при изучаването на тези промени – т.нар. 

модел „моментна снимка” и „композитен модел”. Използвани са и 

разнообразни методи, позволяващи да се анализира и визуализира промяната 
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в земното покритие и различните видове земеползване, както и 

„траекториите” на различните класове земно покритие в аридните и 

семиаридните територии на Северозападен Китай. Резултатите от 

извършеното изследване показват, че през двата референтни периода (1987-

1999 г., 1999-2010 г.) площите с гори нарастват средногодишно съответно с 

1,64% и 8,41%. Едновремено с това е установено, че обработваемите земи 

намаляват средногодишно с 2,66%, а застроената площ се увеличава през 

съответните периоди с 2,73% и 1,46% средногодишно. 


