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Константин Преславски Природни науки 2008, Университетско
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конференция, Шуменски университет «Епископ Констонтин
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66. Власков,
Вл(2002)Антропогенна
морфоскулптура.
В:
Монография "География на България", София.
67. Власков,
Вл.
(2002)
Глациална
и
периглациална
морфоскулптура. В: Монография – География на България,
София.

Карти
68. Власков, Вл. (1996). Хипсометрична карта на България. В:
Екологичен атлас на България.
69. Власков, Вл. Геоморфоложка карта на видовете антропогенни
изменения на релефа. По договор с “Архитектура”, гр. София,
1998.
70. Власков, Вл. Тематична хипсометрична карта на релефа с
обяснителен текст към научно-популярен атлас на България.
71. Власков, Вл. (2010).– «Техногенни изменения на релефа» тематична карта с обяснителен текст към България Географски атлас, стр. 208-209.

Проекти
Проекти с външно финансиране
1. Формиране на структури за транснационалносътрудничество по
опазване на водните ресурси. ». /INTRREG III C- CADSES А– КЕРЕМЕР/ –
Център за развитие на евросредиземноморските региони.
2. ESTIA-SPOSE „Създаване на лаборатория за регионалното
развитие в Югоизточна Европа по програма на ЕС за трансгранично
сътрудничество” INTERREGIII-B
3. «Сътрудничество и управление на водни територии с цел
устойчиво опазване на природната среда». /INTRREGIIIC- CADSES В–
КЕРЕМЕР/.
4. По INTRREG III C- CADSES – КЕРЕМЕР – съвместно с Гърция
:”Определяне природно-икономическия потенциал на Славянка
(Όρβηλος) и изготвяне официално предложение за статута и развитието й
като трансгранична защитена територия с приоритети в запазването на
екоразнообразието и развитие на екотуризма.”2009
5. Транслитерация на географските наименования в света,
съвместно с Ридърс дайджест
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Проекти с други институти и външни организации
години.

1. „Географски проблеми на евроинтеграцията.” БОЕ -2-03, 4

2. Хармонизация на българските национални ценности с
ценностите на ЕС” – 3 години – консорциум с ИФ и ИС.
http://geograph.bas.bg/
3. „Културно-икономическия потенциал на България, част от
националната идентичност – географски аспекти” – консорциум с ИФ и
ИС.
4. Лятна школа за културен и научен мениджмънт в Самоковската
община – 1 година - Асоциация за антропология, етнология и
фолклористика "Онгъл"
5. България Географски атлас

Проекти по ЕБР
1. Сравните,на характеристика Стара планина – Карпати – с РАН
2. Сравнителен анализ на проблемите на устойчивото развитие
в Родопите (България) и в Апусените (Румъния) – с РАН
Проекти от плана на НИГГГ
1. България – Географски Атлас. Bulgaria – GeographicAtlas. Р-л: доц.
И. Копралев.
2. “Електронизиране на високорезолюционна архивна база от
климатични данни за България” - Ръководител – доц. Зоя Матеева
3. Систематизиране на научен архив и научна измервателна
апаратура погеоморфология, климатология и хидрология - НИГГГ
- БАН
4. Сравнителен анализ на климатични данни от измерване на
валежи- експериментална площадка на НИГГГ"
5. “Съвремени трансформации в ландшафтното разнообразие на
пранинските региони в България” – Ръководител - доц. Георги
Железов
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