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ПРОГРАМА

Петък (22.03.2013)
10:00-11:30 Откриване на конференцията (Лесотехнически университет, Зала 4)
11:30- Отпътуване за Юндола
13:30-14:30 Регистрация
13:30-14:30 Настаняване
13:30-14:00 Обяд
14:30-16:00 Пленарно заседание
16:00-16:30 Кафе-пауза
16:30-19:00 Пленарно заседание
19:30- Вечеря

Събота (23.03.2013)
08:00-09:00 Закуска
09:00-10:40 Работа по секции и дискусии
10:40-11:00 Кафе-пауза
11:10-12:30 Работа по секции и дискусии
12:30-13:30 Обяд
13:30-16:20 Работа по секции и дискусии
16:20-16:40 Кафе-пауза
16:40-19:00 Работа по секции и дискусии
19:30- Вечеря

Неделя (24.03.2013)
08:00-09:00 Закуска
9:30-11:30 Заключително заседание
12:00-13:00 Обяд
13:30- Отпътуване за София
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Неделя

Събота

Петък

Ден

11:00-12:30

9:30-11:30

16:40-19:00

16:20-16:40

13:30-16:20

СЕКЦИЯ „Основни области за
реализиране принципите на
устойчивото развитие”
подсекция „Управление”

СЕКЦИЯ „Обучение и
учебни програми”

10:40-11:00

Заключително заседание

СЕКЦИЯ „Управление и
устойчиво развитие на
човешките ресурси”

СЕКЦИЯ „Управление на
устойчивото развитие –
критерии, показатели и
политики”

*

Кафе-пауза

Кафе-пауза

СЕКЦИЯ „Основни области за
реализиране принципите на
устойчивото развитие”
подсекция „Управление”

СЕКЦИЯ „Съвременни
информационни технологии
в управление на устойчивото
развитие”

Кафе-пауза

Кафе-пауза

09:00-10:40

СЕКЦИЯ „Управление на
устойчивото развитие –
критерии, показатели и
политики”

Кафе-пауза

СЕКЦИЯ „Основни области за
реализиране принципите на
устойчивото развитие”
подсекция „Управление”

СЕКЦИЯ „Основни области
за реализиране принципите
на устойчивото развитие”
подсекция „Екология”

*

СЕКЦИЯ „Основни области
за реализиране принципите
на устойчивото развитие”
подсекция „Туризъм”

Кафе-пауза

СЕКЦИЯ „Основни области
за реализиране принципите
на устойчивото развитие”
подсекция „Горска
промишленост”

СЕКЦИЯ „Развитие на
концепцията за устойчиво
развитие”

*

*

*

*

*

16:30-19:00

*

*

Зала 3

*

*

14:30-16:00

Зала 2

16:00-16:30

Зала 1

Час

ПРОГРАМА ПО СЕКЦИИ И ЗАЛИ

СЕКЦИЯ „Основни
области за реализиране
принципите на
устойчивото развитие”
подсекция „Регионално
развитие”
Кафе-пауза
СЕКЦИЯ „Основни
области за реализиране
принципите на
устойчивото развитие”
подсекция „Селско
стопанство”
СЕКЦИЯ „Основни
области за реализиране
принципите на
устойчивото развитие”
подсекция „Горско
стопанство”
Кафе-пауза
СЕКЦИЯ „Основни
области за реализиране
принципите на
устойчивото развитие”
подсекция „Горско
стопанство”
*

*

*

*

Зала 4

*

*

*

*

*

*

*

Зала „Юндола”
Пленарно
заседание
Кафе-пауза
Пленарно
заседание

ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ
Дата: 22.03.2013 г. (петък)
Зала: „Юндола”
Час: 14:30-19:00
Председател: доц. д-р Владислав Тодоров
Секретар: гл.ас. Ивайло Иванов
1.

Владислав Тодоров
Лесотехнически университет, София
XV-ТА КОНФЕРЕНЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“, ЮНДОЛА, 2013 – ТРАДИЦИИ И ОБНОВЛЕНИЕ

2.

Иван Йовков
Лесотехнически университет, София
УСТОЙЧИВОСТТА И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА КАТО ОТРАЖЕНИЕ НА НЕЙНОТО
ПРОТИВОРЕЧИЕ

3.

Асен Ковачев
СИСТЕМНО-СТРУКТУРЕН ПОДХОД КЪМ ПРОДУКТИВНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ В РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ
СИСТЕМИ

4.

Иван Палигоров, Емил Галев
Лесотехнически университет, София
МОДЕЛИРАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ ФАКТОРИ ЗА УСТОЙЧИВО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА ЕКОСИСТЕМНИТЕ ФУНКЦИИ НА
ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

5.

Петър Желев, Радослав Милчев, Веселин Брезин, Боянка Желязова
Лесотехнически университет, София
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОДХОД ЗА ФОРМИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

6.

Веселин Брезин, Боянка Желязова, Елена Цветкова
Лесотехнически университет, София
ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

7.

Ulrich Boes
Association for Geospatial Information in South-East Europe, Sofia, Bulgaria
The Open Geospatial Consortium, Sofia, Bulgaria
POLICIES AND STANDARDS FOR INTEROPERABILITY IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT

8.

Алекси Данчев
Университет Фатих, Истанбул, Турция
ИКОНОМИЧЕСКИЯТ РАСТЕЖ В РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ НА ГРАНИЦАТА МЕЖДУ ДВЕТЕ СТОЛЕТИЯ: ЕКЗОГЕННИ И
ЕНДОГЕННИ АСПЕКТИ

9.

Vitalijs Jurenoks, Vladimirs Jansons, Konstantins Didenko, Irena Vaivode
Riga Technical University, Riga, Latvia
ASSESSMENT OF DYNAMICS OF THE INDEX OF THE INNOVATION (SII) AND ITS INFLUENCE ON GROSS DOMESTIC
PRODUCT OF LATVIA

10. Тадеуш Трочиковски
Европейский научный фонд, Институт инноваций, Польша
СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОСТИ И КРЕАТИВНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОСНОВАННОЙ НА
ЗНАНИЯХ
11. Vladimirs Jansons1, Julija Pushkina2, Vitalijs Jurenoks1, Konstantins Didenko1
1
Riga Technical University, Riga, Latvia
2
JS insurance company „BALVA”, Riga, Latvia
MODELING OF FIRE INSURANCE PROCESS USING MONTE-CARLO METHOD
12. Konstantin Didenko, Janis Meziels, Irina Voronova
Riga Technical University, Riga, Latvia
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE AUDITOR’S RISK OF THE ASSESSMENT OF THE GOING CONCERN:
CASE OF LATVIA
13. Юрис Саулитис
Рижский технический университет, Рига, Латвия
РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
14. Leonid Kozhushko, Tatyana Kuznetsova
National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne, Ukraine
SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT UKRAINE'S ECONOMY AND ITS REGIONS
15. Liga Kamola, Svetlana Ivanova, Viktors Nespors
Riga Technical University, Latvia
INTERACTION BETWEEN EDUCATION AND LABOUR MARKET IN CONDITIONS OF THE CREATIVE ECONOMY
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16. Uldis Kamols
Riga Technical University, Latvia
IMPACT OF INFRASTRUCTURE ON URBAN DEVELOPMENT
17. Христо Крачунов
Технически университет, Варна
ПРЕДСТАВЯНЕ НА МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ “УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ”
СЕКЦИЯ „Основни области за реализиране принципите на устойчивото развитие”
подсекция „Екология”
Дата: 23.03.2013 г. (събота)
Зала: 1
Час: 9:00-10:40
Председател: проф. д-р Надка Игнатова
Секретар: гл. ас. д-р Соня Дамянова
1.

Найден Найденов
Университет за национално и световно стопанство, София
СИНЕРГИИ ОТ ЕКОЛОГИЧНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ

2.

Веселина Григорова
Институт за икономически изследвания, Българска Академия на науките, София
ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА

3.

Господин Колев
„Неохим” АД, Димитровград
ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ „СОЛАРЕН ТИП” - СЪЩНОСТ, ЗНАЧЕНИЕ, ПОТЕНЦИАЛ, АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ

4.

Мая Стоянова , Румен Стойков , Лиляна Такева
Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници, Българска академия на науките, София
2
Лесотехнически университет, София
ИНТЕГРИРАНЕ НА СЛЪНЧЕВА ТЕРМИЧНА СИСТЕМА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА

5.

Надка Игнатова , Соня Дамянова , Радка Фикова
Лесотехнически университет, София
2
Институт по биоразнообразие и екосистемни проучвания, Българска академия на науките, София
ОПРЕДЕЛЯНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИ ЕКОСИСТЕМИ ЧРЕЗ ДЪЛГОСРОЧНИ
ПРОУЧВАНИЯ В СТАЦИОНАР ПЕТРОХАН ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА LTER

6.

Светослав Анев, Соня Дамянова, Тома Тончев
Лесотехнически университет, София
СТАТИСТИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПОДХОДИТЕ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНА ИНТЕРПОЛАЦИЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
ВАЛЕЖНИТЕ КОЛИЧЕСТВА В ПЛАНИНСКИ РАЙОН

7.

Елена Цветкова, Мариана Дончева-Бонева, Александрина Константинова-Славева, Десислава Стоянова
Лесотехнически университет, София
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА МЕРКИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА В ГРАД ПЕРНИК

8.

Ваня Дойчинова , Миглена Жиянски , Пламен Иванов , Венера Цолова
1
Институт за гората, Българска академия на науките, София
2
Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, Селско стопанска академия,
София
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОРГАНИЧЕН ВЪГЛЕРОД В КАНЕЛЕНИ ГОРСКИ ПОЧВИ (LUVISOILS) ОТ ЛОЗЕН ПЛАНИНА

9.

Нора Лозанова
Лесотехнически университет, София
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОСНОВНИ ХРАНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ В ЛИСТАТА НА ТРЕВНИ ВИДОВЕ, РАСТЯЩИ ПРИ РАЗЛИЧНИ
ПОЧВЕНИ И ПОЛИВНИ УСЛОВИЯ

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

2

10. Владимир Власков
Национален институт по геофизика, геодезия и география, Българска академия на науките, София
ОСОБЕНОСТИ НА ТЕМПЕРАТУРНИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
СЕКЦИЯ „Обучение и учебни програми”
Дата: 23.03.2013 г. (събота)
Зала: 1
Час: 11:00-12:30
Председател: доц. д-р Надя Делчева
Секретар: ст. преп. Биляна Овчарова
1.

Надя Делчева
Лесотехнически университет, София
ДИФЕРЕНЦИАЦИЯТА НА НАУЧНИТЕ ЗНАНИЯ И ИНТЕГРАТИВНАТА РОЛЯ НА ФИЛОСОФИЯТА

6

2.

Диана Иванова, Теодора Обретенова
Лесотехнически университет, София
ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ - ГЛОБАЛНИ, НАЦИОНАЛНИ И СЕКТОРНИ АСПЕКТИ

3.

Мария Кехайова-Стойчева, Свилен Иванов, Йордан Недев
Икономически университет, Варна
БИЗНЕС ОБУЧЕНИЕ ПО УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

4.

Цвета Зафирова
Икономически университет, Варна
ОБУЧЕНИЕТО В СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НА ЧУЖД ЕЗИК В БЪЛГАРСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ: СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ

5.

Марина Младенова , Диана Киркова
1
Лесотехнически университет, София
2
У. Ф. Кор ЕООД, София
ОТЧИТАНЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ И ВРЪЗКА С ПАЗАРА НА ТРУДА ОТ РЕЙТИНГОВАТА СИСТЕМА ЗА
ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

6.

Евгени Станимиров
Икономически университет, Варна
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОДХОДИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ СРЕД СТУДЕНТИТЕ ПО МАРКЕТИНГ

7.

Галин Милчев
Лесотехнически университет, София
ПОДХОД ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОПТИМАЛНИ ПРАКТИЧЕСКИ НАВИЦИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО „МАТЕМАТИЧЕСКИ
МЕТОДИ И МОДЕЛИ В УПРАВЛЕНИЕТО” ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ”

8.

Галин Милчев
Лесотехнически университет, София
ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ В ОБЛАСТТА НА МАТЕМАТИЧЕСКИ МЕТОДИ И МОДЕЛИ В
УПРАВЛЕНИЕТО

9.

Таня Панчева, Евелина Георгиева, Петър Антов
Лесотехнически университет, София
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ С ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ

1

2

10. Bilyana Ovcharova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
LONG DISTANCE DEPENDENCIES
POSTPOSING AND INVERSION

IN

ENGLISH

INFORMATION

PACKAGING

CONSTRUCTIONS:

PREPOSING,

11. Лалка Борисова
Международно висше бизнес училище, Ботевград
АКАДЕМИЧНО ПИСАНЕ – ПРИНЦИПИ ПРИ ОФОРМЯНЕ НА ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
СЕКЦИЯ „Управление на устойчивото развитие – критерии, показатели и политики”
Дата: 23.03.2013 г. (събота)
Зала: 1
Час: 13:30-19:00
Председател: доц. д-р Николай Стоенчев
Секретар: докторант Павел Дичев
1.

Тодорка Атанасова, Надка Костадинова
Тракийски университет, Стара Загора
РЕАЛИЗИРАНЕ ПРИНЦИПИТЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ

2.

Йордан Иванов
Икономически университет, Варна
ПЕРСПЕКТИВИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ

3.

Вяра Жекова
Военна академия “Г. С. Раковски”, София
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

4.

Моника Михайлова
Икономически университет, Варна
МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДИНАМИЧНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

5.

Симеонка Петрова
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов
УПРАВЛЕНИЕ НА КОНКУРЕНТНИТЕ ПОЗИЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С ШИРОК АСОРТИМЕНТ

6.

Борислав Боянов
Университет за национално и световно стопанство, София
ОТЧЕТНОСТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ: ПУБЛИЧНОСТ, ПРОЗРАЧНОСТ И КОНТРОЛ

7

7.

Емил Калчев
Нов български университет, София
ПЕЧАЛБАТА КАТО ПОКАЗАТЕЛ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

8.

Росица Иванова
Университет за национално и световно стопанство, София
АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА
ОПЕРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

9.

Веряна Боева
Технически университет, Габрово
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ВИРТУАЛНО КЛЕТЪЧНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СИСТЕМИ В
СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В СЕКТОР МАШИНОСТРОЕНЕ

10. Нели Николова
Технически университет, Габрово
ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ АКТИВИ – СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕДИМСТВА

ФАКТОР

ЗА

УСТОЙЧИВО

РАЗВИТИЕ

НА

КОНКУРЕНТНИ

11. Цвета Зафирова
Икономически университет, Варна
РЕФОРМАТА В БЪЛГАРСКИТЕ СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА – ПРОМЯНА КЪМ УСТОЙЧИВОТО ИМ РАЗВИТИЕ
12. Данчо Петров
Икономически университет Варна
ПАЗАРЪТ НА СИНДИКИРАНИТЕ ЗАЕМИ КАТО ГЕНЕРАТОР НА УСТОЙЧИВО ГЛОБАЛНО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ
13. Антон Антонов
Технически университет, Габрово
НЯКОИ СПЕЦИФИКИ НА БЪЛГАРСКАТА СРЕДНА КЛАСА
14. Антон Антонов
Технически университет, Габрово
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ И КОРУПЦИЯ
15. Георги Станев
Университет за национално и световно стопанство, София
НЕРЕДНОСТИ И ИЗМАМИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И
НАЧИНИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО ИМ
16. Живка Матеева
Икономически университет, Варна
ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В СФЕРАТА НА ДИРЕКТНИЯ МАРКЕТИНГ
17. Olga Mezentseva
National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”, Kiev, Ukraine
A SYSTEMS APPROACH TO ASSESSMENT OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS
18. Olga Nazarenko
National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”, Kiev, Ukraine
MODELING OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR COMMERCIAL ENTERPRISE APPLYING SYSTEM DYNAMICS
APPROACH
19. Sergii Voitko
National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”, Kiev, Ukraine
DYNAMIC MODELING APPROACH TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT
20. Vita Iukhymenko
National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”, Kiev, Ukraine
METHODOLOGY OF ASSESSMENT OF STRATEGIC MANAGEMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT’ EFFICIENCY
СЕКЦИЯ „Основни области за реализиране принципите на устойчивото развитие”
подсекция „Управление”
Дата: 23.03.2013 г. (събота)
Зала: 2
Час: 9:00-16:20
Председател: проф. дин Диана Иванова, доц. д-р Невена Шулева-Алексова
Секретар: ас. д-р Радостина Попова
1.

Марияна Кузманова
Университет за национално и световно стопанство, София
ЦИКЛИЧНО РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

2.

Матилда Александрова
Университет за национално и световно стопанство, София
СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА БИЗНЕСА: ОБЛАСТИ И ПРИЛОЖЕНИЕ
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3.

Цанка Златева-Петкова
Технически университет, Габрово
АКТУАЛНИ АСПЕКТИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

4.

Румяна Нейкова
Висше училище по застраховане и финанси, София
РОЛЯТА НА РИСК МЕНИДЖМЪНТА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ИНДУСТРИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

5.

Магдалена Парчева
Икономически университет, Варна
УПРАВЛЕНСКИ ПОДХОДИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА АКТИВНОСТ НА ФИРМАТА

6.

Юлиян Нарлев
Икономически университет, Варна
РОЛЯТА НА ВЪТРЕШНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
ОРГАНИЗАЦИЯТА

В

КОНЦЕПЦИЯТА

НА

ПРОЕКТНИЯ

МЕНИДЖМЪНТ

НА

7.

Елица Лазарова
Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“, Свищов
РАЗКРИВАНЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ФИРМИТЕ – СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

8.

Юлиян Нарлев
Икономически университет, Варна
ИНОВАЦИОННИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА ФИРМИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОЕКТНИЯ МЕНИДЖМЪНТ

9.

Радостина Попова
Лесотехнически университет, София
ОЦЕНКА НА ИНОВАЦИОННАТА АКТИВНОСТ НА МЕБЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ

10. Пенка Горанова
Стопанска академия „Димитър Ценов“, Свищов
ВЛИЯНИЕ НА ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГА ВЪРХУ КЛАСИЧЕСКИЯ МОДЕЛ НА 4-ТЕ P
11. Мария Кехайова-Стойчева, Свилен Иванов, Йордан Недев
Икономически университет, Варна
УСТОЙЧИВИ МАРКЕТИНГОВИ АКТИВНОСТИ В „ЗЕЛЕНИЯ КРЪГ”
12. Пламена Милушева
Икономически университет, Варна
ПРОБЛЕМИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С ДОСТАВЧИЦИ И КЛИЕНТИ
13. Евгени Станимиров
Икономически университет, Варна
ПРОГРАМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КЛИЕНТИ
14. Евгения Тонкова
Икономически университет, Варна
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ МУЛТИКАНАЛОВА ДИСТРИБУЦИЯ
15. Стефан Стефанов
Стопанска Академия “Д. А. Ценов“, Свищов
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕДИИ В АСПЕКТА НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА ФИРМАТА
16. Вяра Славянска
Бургаски свободен университет, Бургас
ЛИДЕРСТВО И СЛОЖНОСТ НА ПРОЕКТА
17. Петьо Бошнаков
Икономически университет, Варна
ПРОБЛЕМИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ В БЪЛГАРИЯ
18. Ивелина Петкова
Академия на Министерство на вътрешните работи, София
УПРАВЛЕНСКИ МЕХАНИЗМИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИЯ МЕНИДЖМЪНТ
19. Радка Иванова
Икономически университет, Варна
ОСОБЕНОСТИ НА СЪВРЕМЕННИТЕ КОНЦЕПЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
20. Alexander Savov, Georgi Kouzmanov
Agricultural University, Plovdiv, Bulgaria
RECENT TRENDS IN QUALITY MANAGEMENT: PRODUCTION QUALITY
21. Диана Георгиева
Университет Лил 1 – Науки и технологии, Лил, Франция
БИЗНЕС РАЗУЗНАВАНЕТО – ИКОНОМИЧЕСКО НАПРАВЛЕНИЕ, ПОДПОМАГАЩО РАЗВИТИЕТО НА БИЗНЕСА И
ФИРМИТЕ
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22. Марина Аршевская
Национальный технический университет Украины „Киевский политехничний институт”, Киев, Украина
ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ПРОТЯЖЕНИИ
ИННОВАЦИОННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ
23. Natalya Skorobogatova
National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”, Kiev, Ukraine
THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES OF MACHINE-BUILDING INDUSTRY OF UKRAINE
24. Оксана Охрименко, Ирина Манаенко
Национальный технический университет Украины „Киевский политехничний институт”, Киев, Украина
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
25. Alevtina Vishnevskaya1, Zhanna Tsaurkubule2
1
Transport and Telecommunication Institute, Riga, Latvia
2
Baltic Psychology and Management University College, Riga, Latvia
OLIVERO TOSKANI'S PROVOCATIVE MARKETING AS THE PROTOTYPE OF NEW PR – TECHNOLOGIES
СЕКЦИЯ „Управление и устойчиво развитие на човешките ресурси”
Дата: 23.03.2013 г. (събота)
Зала: 2
Час: 16:40-19:00
Председател: проф. д-р Румяна Нейкова
Секретар: докторант Милена Дичева
1.

Антон Маринов
Академия на Министерство на вътрешните работи, София
ПРОБЛЕМИ НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

2.

Ваня Стаматова
Бургаски свободен университет, Бургас
УПРАВЛЕНИЕ НА НЕЛЕГАЛНАТА МИГРАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

3.

Десислава Стефанова
Университет за национално и световно стопанство, София
КЛАСТЕРИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ

4.

Пламен Енев, Георги Алексиев
Тракийски университет, Стара Загора
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА АГРАРНИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ И СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ НА ЗАЕТИТЕ В НЕГО

5.

Камелия Цанова
Технически университет, Габрово
МЛАДЕЖКА БЕЗРАБОТИЦА В ГРАД ГАБРОВО ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2012 ГОДИНА

6.

Красимира Тонева
Тракийски университет, Стара Загора
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА – ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВОТО Й
РАЗВИТИЕ

7.

Емилия Стоянова
Висше училище „Международен колеж”, Варна
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
ОРГАНИЗАЦИИТЕ

–

ИНОВАТИВНИ

ПРАКТИКИ

ЗА

УСТОЙЧИВО

РАЗВИТИЕ

НА

8.

Венцислава Николова, Светла Панайотова
Технически университет, Габрово
УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА В ТЪРГОВСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ЧРЕЗ ЕФЕКТИВНА И УСТОЙЧИВА КОМУНИКАЦИЯ

9.

Галина Куртева, Мария Монова-Желева, Янислав Желев
Бургаски свободен университет, Бургас
РАЗВИТИЕТО НА КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ПЕРСОНАЛА - ПРЕДПОСТАВКА ЗА УСТОЙЧИВО
РАЗВИТИЕ НА SPA И WELLNESS ЦЕНТРОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ

10. Ивайло Симеонов
Технически университет, София
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ЧРЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА БАЗА КООПЕРИРАНЕ НА
ИНОВАЦИОННИ КОМПАНИИ И АКАДЕМИЧНИ ИНСТИТУЦИИ
11. Цанка Златева-Петкова
Технически университет, Габрово
СЪЗДАВАНЕ НА УСПЕШЕН ЕКИП ЗА ЕФЕКТИВНА РАЗРАБОТКА НА ИНОВАЦИОНЕН ПРОЕКТ
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12. Мариана Ушева
Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград
РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА МОТИВАЦИОННИТЕ И ХИГИЕННИТЕ ФАКТОРИ В СЪВРЕМЕННОТО УПРАВЛЕНИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
13. Мариана Ушева
Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград
СПЕЦИФИКА НА СОЦИАЛНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ
РЕСУРСИ
СЕКЦИЯ „Развитие на концепцията за устойчиво развитие”
Дата: 23.03.2013 г. (събота)
Зала: 3
Час: 9:00-10:40
Председател: доц. д-р Радослав Милчев
Секретар: гл. ас. д-р Антон Костадинов
1.

Севдалина Димитрова, Ваня Димитрова
Национален Военен Университет „Васил Левски“, Велико Търново
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА XXI ВЕК ЗА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА – ДОБРЕ РАБОТЕЩА ПЕНСИОННА СИСТЕМА

2.

Диана Съботинова
Бургаски свободен университет, Бургас
ПРОМЯНА В ПОТРЕБЛЕНИЕТО И СПЕСТЯВАНЕТО В РЕЗУЛТАТ НА ЗАСТАРЯВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО

3.

Саша Грозданова
Институт за икономически изследвания, Българска академия на науките, София
ПРОДОВОЛСТВЕНАТА ОСИГУРЕНОСТ НА СТРАНАТА - УСЛОВИЕ ЗА УСТОЙЧИВОТО Й РАЗВИТИЕ

4.

Дарина Русчева
Институт за икономически изследвания, Българска академия на науките, София
ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДОВОЛСТВЕНИ ПРОДУКТИ В ДОМАШНИТЕ СТОПАНСТВА НА НАСЕЛЕНИЕТО – ТЕНДЕНЦИИ,
ПРОБЛЕМИ, ВЪЗМОЖНОСТИ

5.

Юлия Дойчинова
Университет за национално и световно стопанство, София
КООПЕРАТИВНИТЕ СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ – ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНОСТИ

6.

Дарина Заимова, Георги Желязков, Венета Гайдарджиева
Тракийски университет, Стара Загора
КООПЕРАТИВНИЯ БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ

7.

Албена Митева
Университет за национално и световно стопанство, София
РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНАТА НАСОЧЕНОСТ НА ДЕЙНОСТТА НА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ –
ОСНОВА ЗА ТЯХНОТО УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

8.

Божана Гиндева
Висше училище „Колеж по телекомуникации и пощи”, София
ОБВЪРЗВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ СЪС СОЦИАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ НА ОПЕРАТОРИТЕ НА
КУРИЕРСКИ УСЛУГИ

9.

Гергана Димчева, Поля Гочева
Висше училище „Колеж по телекомуникации и пощи”, София
СОЦИАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ – АНГАЖИМЕНТ НА НЯКОИ ПОЩЕНСКИ И КУРИЕРСКИ ОПЕРАТОРИ В БЪЛГАРИЯ

10. Анна Оцетова
Висше училище „Колеж по телекомуникации и пощи“, София
ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТАНДАРТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА КЛИЕНТИТЕ ОТ КУРИЕРСКИТЕ
ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ – ОБЕКТИВНА НЕОБХОДИМОСТ, ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
11. Бончо Митев
Икономически университет, Варна
ДОГОВАРЯНЕТО МЕЖДУ СТРАНИТЕ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ АЛИАНСИ В БОЛНИЧНИЯ СЕКТОР
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СЕКЦИЯ „Съвременни информационни технологии в управление на устойчивото развитие”
Дата: 23.03.2013 г. (събота)
Зала: 4
Час: 11:00-12:30
Председател: доц. д-р Боянка Желязова
Секретар: ас. д-р Галин Милчев
1.

Марина Младенова
Лесотехнически университет, София
АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИОННО И КОМУНИКАЦИОННО ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ УМЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ В АСПЕКТА НА
ПРИЕТИТЕ НОВИ ПРИОРИТЕТА В ОБЛАСТТА НА ЦИФРОВАТА ИКОНОМИКА

2.

Марина Младенова, Богомил Брезин
Лесотехнически университет, София
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В
ОБУЧЕНИЕТО НА „ПОКОЛЕНИЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ“

3.

Мария Асенова
Лесотехнически университет, София
ПОДХОД ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ГИС ЗА ГОРИТЕ

4.

Анна Розева, Павел Дичев
Лесотехнически университет, София
АНАЛИЗ НА СОФТУЕРНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВЕ ЗА ДЪРВОДОБИВ

5.

Галина Илиева
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив
АСПЕКТИ НА ПРИЛОЖEНИЕТО НА ГИС-ТЕХНОЛОГИЯТА В МАРКЕТИНГА

6.

Пенка Георгиева, Радмила Долчинкова, Радостин Долчинков
Бургаски свободен университет, Бургас
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК

7.

Владислав Тодоров, Радослав Милчев, Николай Нейков, Мария Чакърова
Лесотехнически университет, София
КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ НА ПРОФИЛ НА ЯБЪЛКОВО НАСАЖДЕНИЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИНТЕГРИРА СИСТЕМА ЗА
КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ

8.

Ваня Иванова
Висше училище „Колеж по телекомуникации и пощи”, София
ЦИФРОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ – ИНИЦИАТИВА ЗА СЪВРЕМЕННИ ПОЩЕНСКИ И КУРИЕРСКИ УСЛУГИ

9.

Красимира Швертнер, Десислава Карчева
Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София
®
ITIL КАТО РАМКА ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ

10. Радослав Милчев
Лесотехнически университет, София
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С АДАПТИРАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА ОБХВАТА НА СИСТЕМИ ЗА
ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ С ОТВОРЕН КОД
11. Радослав Милчев
Лесотехнически университет, София
ПОДХОД ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА SCORM СЪДЪРЖАНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО
СЕКЦИЯ „Основни области за реализиране принципите на устойчивото развитие”
подсекция „Горска промишленост”
Дата: 23.03.2013 г. (събота)
Зала: 3
Час: 13:30-16:20
Председател: проф. д-р Панайот Панайотов
Секретар: гл. ас. д-р Димитър Ангелски
1.

Николай Стоенчев, Павел Дичев, Ивайло Иванов
Лесотехнически университет, София
ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВА ФИРМЕНА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ В
ДЪРВОДОБИВА

2.

Николай Нейков, Нено Тричков, Ангел Петков
Лесотехнически университет, София
ИКОНОМИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ НА АЛТЕРНАТИВНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ (ДЪРВА ЗА ОГРЕВ И ДЪРВЕСНИ ПЕЛЕТИ)
ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА РАБОТНИ ПОМЕЩЕНИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
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3.

Николай Нейков, Владислав Тодоров, Ангел Петков
Лесотехнически университет, София
ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОЕФИЦИЕНТИ НА ПРЕКИТЕ РАЗХОДИ ОТ МЕЖДУОТРАСЛОВИЯ БАЛАНС С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ
ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА И МЕБЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ

4.

Константин Маринов
Лесотехнически университет, София
СТОПАНСКИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ПЛАНТАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ДЪРВЕСНИ ТРЕСКИ

5.

Димитър Тенчев, Георги Кондев
Химикотехнологичен и металургичен университет, София
ПРИЛОЖЕНИЕ НА QFD ПРИ ПОДБОР НА ОБОРУДВАНЕ В ДЪРВОДОБИВА

6.

Панайот Панайотов, Живко Георгиев
Лесотехнически университет, София
ПРОИЗВОДСТВО И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ТЕРМИЧНО МОДИФИЦИРАНА ДЪРВЕСИНА

7.

Георги Вуков
Лесотехнически университет, София
ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАБОТАТА НА МАШИНИТЕ В ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ЧРЕЗ
ОГРАНИЧАВАНЕ НА НЯКОИ ОПАСНИ РЕЖИМИ НА РАБОТА

8.

Ненчо Делийски , Ладислав Дзуренда , Славчо Соколовски , Васил Тодоров
1
Лесотехнически университет, София
2
Технически университет, Зволен, Словакия
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА НА ПРЕДАВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРА НА ДЪРВЕСИНАТА ПРИ РАЗМРАЗЯВАНЕТО Й
В ХИГРОСКОПИЧНИЯ ДИАПАЗОН

9.

Ненчо Делийски, Веселин Брезин, Радослав Милчев, Иван Христов
Лесотехнически университет, София
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ТЕМПЕРАТУРНОТО ПОЛЕ ВЪВ ФУРНИРНИ ДЪБОВИ ПРИЗМИ ПО ВРЕМЕ НА РАЗМРАЗЯВАНЕТО
ИМ

1

2

1

1

10. Славчо Соколовски, Ненчо Делийски
Лесотехнически университет, София
ЕКСПРЕСНА ДИАГНОСТИКА НА ОПЪВАНЕТО НА РЕМЪЧНИ ПРЕДАВКИ
11. Петър Николов
Лесотехнически университет, София
ВЛИЯНИЕ НА СКОРОСТТА НА ФИЛТРАЦИЯ
СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ФИЛТЪРНАТА ТЪКАН

И

НАЧАЛНОТО

ПРАХОСЪДЪРЖАНИЕ

НА

СМЕСТТА

ВЪРХУ

12. Нели Станева
Лесотехнически университет, София
ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАТИЧНАТА ЯКОСТ НА ЦИРКУЛЯРЕН ВАЛ ЗА ХОРИЗОНТАЛЕН БАНЦИГ ПО МЕТОДА НА КРАЙНИТЕ
ЕЛЕМЕНТИ
13. Димитър Ангелски
Лесотехнически университет, София
МИКРОВЪЛНОВО ПЛАСТИФИЦИРАНЕ НА БУКОВА ДЪРВЕСИНА ПОСТАВЕНА В ТЕРМОУСТОЙЧИВ ПЛИК
14. Димитър Ангелски
Лесотехнически университет, София
МИКРОВЪЛНОВО ПЛАСТИФИЦИРАНЕ НА БУКОВА ДЪРВЕСИНА ОБВИТА В ТЕКСТИЛНА МАТЕРИЯ
15. Иван Генов, Йорданка Иванова, Миглена Вальова
Лесотехнически университет, София
ДЪРВЕСИНАТА – СУРОВИНА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА
СЕКЦИЯ „Основни области за реализиране принципите на устойчивото развитие”
подсекция „Туризъм”
Дата: 23.03.2013 г. (събота)
Зала: 3
Час: 16:40-19:00
Председател: доц. д-р Станислава Ковачева
Секретар: гл. ас. Ивайло Иванов
1.

Катинка Михова, Милена Асенова
Лесотехнически университет, София
СЕКТОР ТУРИЗЪМ В ДОКУМЕНТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – НАСОЧЕНОСТ КЪМ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

2.

Цветелина Йорданова, Станислава Ковачева
Лесотехнически университет, София
ВЪЗМОЖНОСТИ НА ВЪЛНОВАТА ТЕОРИЯ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В БЪЛГАРИЯ
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3.

Емил Кичуков
Лесотехнически университет, София
СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В ТУРИЗМА

4.

Йордан Йорданов , Десислава Алексова
1
Лесотехнически университет, София
2
Международно висше бизнес училище, Ботевград
НАСОКИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЗДРАВНИЯ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ

5.

Диана Попова
Бургаски свободен университет, Бургас
СОЦИАЛНИ МЕДИИ И ТУРИЗЪМ

6.

Живка Тананеева
Стопанска Академия “Д. А. Ценов“, Свищов
ИМИДЖЪТ КАТО ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ

7.

Станислава Ковачева, Ивайло Иванов, Милена Дичева
Лесотехнически университет, София
МОДЕЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ С АПАРАТА НА СИСТЕМИТЕ ЗА
МАСОВО ОБСЛУЖВАНЕ

8.

Вяра Кюрова, Райна Димитрова
Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград
КАЧЕСТВОТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – ФАКТОР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ

9.

Olena Korogodova
National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”, Kiev, Ukraine
PRINCIPLES OF AUTOMATED SYSTEM FOR DETERMINATION THE EFFECT OF RECREATION OF SANATORIUM-RESORT
ENTERPRISES

1

2

СЕКЦИЯ „Основни области за реализиране принципите на устойчивото развитие”
подсекция „Регионално развитие”
Дата: 23.03.2013 г. (събота)
Зала: 4
Час: 9:00-10:40
Председател: доц. д-р Катинка Михова
Секретар: гл. ас. д-р Елена Драгозова-Иванова
1.

Камен Петров
Университет за национално и световно стопанство, София
ГЕОИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРЕД УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

2.

Венета Коцева
Лесотехнически университет, София
ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ТИПОЛОГИИ В УРБАНИЗМА, ВЪЗПРИЕТИ В ЕВРОСТАТ – КРИТЕРИИ ЗА УСТОЙЧИВОТО
РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИТЕ

3.

Силвия Димитрова
Икономически университет, Варна
КОНЦЕПЦИЯТА НА "ТВОРЧЕСКИЯ ГРАД": ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНИТЕ – ПРИМЕРЪТ НА КАВАРНА

4.

Елена Драгозова-Иванова
Лесотехнически университет, София
ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ КАТО ПУБЛИЧНИ БЛАГА

5.

Мария Петрова
Университет за национално и световно стопанство, София
ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, В КОНТЕКСТА НА ИЗТЕГЛЯЩОТО РАЗВИТИЕ НА
РЕГИОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

6.

Методи Иванов
Университет за национално и световно стопанство, София
КОНЦЕСИОНИРАНЕТО НА ЛЕТИЩАТА В БЪЛГАРИЯ КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

7.

Мария Рохова
Медицински университет, Варна
РЕГИОНАЛНИ ДИСПРОПОРЦИИ ПРИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА РЕСУРСИТЕ В ЗДРАВНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ

8.

Alexander Stetuha
Transport and Telecommunication Institute, Riga, Latvia
ASSESSMENT OF IMPACT OF TRANSPORT DEVELOPMENT ON THE SOCIETY WELLBEING
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9.

Свилен Колев
Университет за национално и световно стопанство, София
ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ СЛЕД 2014: ПРИОРИТЕТИ И КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ

10. Зорница Стоянова
Университет за национално и световно стопанство, София
МОДЕЛИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ЛИДЕР В СТРАНИТЕ ОТ ЕС
11. Теодорина Турлакова
Икономически университет, Варна
РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТИ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯ КАПИТАЛ
12. Зорница Богданова
Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе
МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ В СЕЛСКИТЕ ОБЩИНИ НА РУСЕНСКА
ОБЛАСТ
СЕКЦИЯ „Основни области за реализиране принципите на устойчивото развитие”
подсекция „Селско стопанство”
Дата: 23.03.2013 г. (събота)
Зала: 4
Час: 11:00-12:30
Председател: доц. д-р Цанко Българенски
Секретар: гл. ас. д-р Антон Костадинов
1

2

1.

Цанко Българенски , Христина Харизанова
1
Лесотехнически университет, София
2
Университет за национално и световно стопанство, София
РАЗВИТИЕ НА ПОЛУПАЗАРНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА В БЪЛГАРИЯ

2.

Венета Гайдарджиева
Тракийски университет, Стара Загора
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА АГРАРНОТО ПРОИЗВОДСТВО В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 80-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК – ПОЛИТИКА
И ПРАКТИКА

3.

Антон Костадинов
Лесотехнически университет, София
ЦЕНОВАТА НЕСТАБИЛНОСТ И НЕСИГУРНОСТ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЪРНО

4.

Христимира Кузманова
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов
ФАКТОРИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКИЯ АГРАРЕН СЕКТОР

5.

Надежда Петрова
Тракийски университет, Стара Загора
ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА АГРАРНИ ПРОДУКТИ ВЪЗ ОСНОВА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА
МАРКЕТИНГОВИТЕ ДЕЙНОСТИ

6.

Дамян Киречев
Икономически университет, Варна
АНАЛИЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ СТРУКТУРИ В ЛОЗАРСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ – АСПЕКТИ НА УСТОЙЧИВОСТ

7.

Марина Николова
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов
ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИОПРОИЗВОДСТВО В РУСЕНСКИЯ РЕГИОН

8.

Радмил Николов
Икономически университет, Варна
СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ В СЕВЕРОИЗТОЧНА
БЪЛГАРИЯ

9.

Дамян Киречев
Икономически университет, Варна
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ РИСК В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

10. Антоанета Стоянова1, Даниел Стоилов2
1
Икономически университет, Варна
2
Деметра-Консулт ООД, Варна
УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ЗЪРНЕНИТЕ ХРАНИ ЧРЕЗ ПОВИШАВАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИТЕ МЕРКИ ЗА
КОНТРОЛ НА МИКОТОКСИНИ
11. Цвета Москова
Лесотехнически университет, София
ЕФИКАСНОСТ НА ХЕРБИЦИДИ ПРИ СЛЪНЧОГЛЕД - УСЛОВИЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
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12. Величко Трайков, Денис Вирянски, Росица Николова, Атанаска Тенева
Лесотехнически университет, София, България
ИНОВАТИВНИТЕ МОЛЕКУЛЯРНИ ТЕХНИКИ ЗА ПО-ЕФЕКТИВНО ПОДОБРЯВАНЕ ГЕНОФОНДА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ
КУЛТУРИ КАТО ПОДХОД ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
13. Виолета Блажева
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов
ПОЛИТИКА НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В КОНТЕКСТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА
ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ
14. Гергана Славова
Икономически университет-Варна
ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ГЛОБАЛНАТА СРЕДА ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОРПОРАЦИИ В
ОБЛАСТТА НА РАСТИТЕЛНАТА ЗАЩИТА
15. Надка Костадинова
Тракийски университет, Стара Загора
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА УСТОЙЧИВО КОНКУРЕНТНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ЖИВОТНОВЪДСТВО
16. Константин Станков
Тракийски университет, Стара Загора
ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ НА СТОПАНСТВАТА ОТ МЛЕЧНОТО ГОВЕДОВЪДСТВО В БЪЛГАРИЯ
СЕКЦИЯ „Основни области за реализиране принципите на устойчивото развитие”
подсекция „Горско стопанство”
Дата: 23.03.2013 г. (събота)
Зала: 4
Час: 13:30-19:00
Председател: проф. дин Иван Йовков
Секретар: доц. д-р Даниела Георгиева
1.

2.

3.

4.

1

1

1

2

2

Константин Колев , Невена Шулева , Валентина Маринова
1
Лесотехнически университет, София
2
Изпълнителна агенция по горите, София
КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА НА ДЪРЖАВНИТЕ ГОРСКОСТОПАНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Даниела Георгиева , Ивайло Марков
Лесотехнически университет, София
2
Институт за гората, Българска академия на науките, София
ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ В ИЗМЕНЕНИЯТА НА ОЦЕНКАТА НА ГОРИ

1

1

1

1

Иван Йовков , Невена Шулева , Константин Колев , Валентина Маринова
1
Лесотехнически университет, София
2
Изпълнителна агенция по горите, София
СТОЙНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГОРИТЕ ЗА ДЪРВОПРОИЗВОДСТВО
1

1

2

2

Константин Колев , Невена Шулева , Валентина Маринова
Лесотехнически университет, София
2
Изпълнителна агенция по горите, София
СТРУКТУРНИ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ НАТУРАЛНИЯ И СТОЙНОСТНИЯ ОБЕМ НА ДЪРВОПРОИЗВОДСТВОТО
1

5.

Анна Добричова
Лесотехнически университет, София
ИЗСЛЕДВАНЕ СТРУКТУРАТА НА ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ В ГОРСКИТЕ СТОПАНСТВА И ВРЪЗКАТА МУ С
ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ДЕЙНОСТТА ИМ

6.

Мартин Борисов , Нено Александров , Свилен Йорданов
1
Лесотехнически университет, София
2
Общинско предприятие „Разградлес“, Разград
ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ В ГОРИТЕ НА ОБЩИНА
РАЗГРАД

7.

Милко Милев
Лесотехнически университет, София
МЕТОД ЗА АНАЛИЗ НА ГОРСКИ ПЛАНТАЦИИ

8.

Васил Стипцов, Иван Палигоров
Лесотехнически университет, София
МНОГОФУНКЦИОНАЛНО ГОРСКО ПЛАНИРАНЕ – ЗАКОНОДАТЕЛНА СРЕДА ЗА РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ

9.

Иван Палигоров, Емил Галев
Лесотехнически университет, София
НЯКОИ РЕЗУЛТАТИ ОТ МОДЕЛИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ГОРСКИТЕ НАСАЖДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА УОГС
ЮНДОЛА

1

1

2
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10. Васил Стипцов1, Иван Иванов2
1
Лесотехнически университет, София
2
Териториално поделение Държавно горско стопанство, Етрополе
ДИНАМИКА В ИЗМЕНЕНИЕ НА ЛЕСОВЪДСКО-ТАКСАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА БУКОВИТЕ ГОРИ ЗА СТРАНАТА, ЗА
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – СОФИЯ И ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – ДЪРЖАВНО ГОРСКО
СТОПАНСТВО – ЕТРОПОЛЕ ЗА ПЕРИДОА 1950-2010 Г.
11. Васил Стипцов1, Иван Иванов2
1
Лесотехнически университет, София
2
Териториално поделение Държавно горско стопанство, Етрополе
НАСОКИ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА БУКОВИТЕ ГОРИ СЛЕД ПРИРОДНИ НАРУШЕНИЯ
12. Нестор Домусчиев1, Даниела Георгиева1, Ценко Ценов2
1
Лесотехнически университет, София
2
Изпълнителна агенция по горите, София
КЛАСИФИКАЦИЯ НА НЕДЪРЖАВНИТЕ ГОРИ В БЪЛГАРИЯ СПОРЕД ТЯХНАТА ПЛОЩ И ТЕХНИЯ БРОЙ
13. Младен Богдански
Лесотехнически университет, София
ЛЕСОВЪДСКО-ТАКСАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА БУКОВИТЕ ГОРИ В РАЙОНА НА ЦЕНТРАЛНА СТАРА ПЛАНИНА
14. Нено Александров, Мартин Борисов, Калин Карамфилов
Лесотехнически университет, София
ВЛИЯНИЕ НА МЪРТВАТА ДЪРВЕСИНА ВЪРХУ ВЪЗОБНОВЯВАНЕТО НА ГОРИТЕ
15. Мартин Борисов, Нено Александров, Калин Карамфилов
Лесотехнически университет, София
ЗНАЧЕНИЕ НА МЪРТВАТА ДЪРВЕСИНА – МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА
16. Ивайло Марков
Институт за гората, Българска академия на науките, София
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКСПОНЕНЦИАЛНИ СТЪБЛЕНИ ФУНКЦИИ С НЕЛИНЕЙНА РЕГРЕСИЯ
17. Румен Петрин1, Ивайло Марков1, Иван Михов2
1
Институт за гората, Българската академия на науките, София
2
Лесотехнически университет, София
СТРОЕЖ НА ЕСТЕСТВЕНИ СЕМЕННИ БУКОВИ ДЕНДРОЦЕНОЗИ В БЪЛГАРИЯ ПО ДЕБЕЛИНА И ВИСОЧИНА
18. Katarzyna Skrzypek , Mariusz Bembenek
Poznan University of Life Sciences, Poznan, Poland
NATURAL RESOURCE MANAGEMENT IN POLISH FORESTRY ON THE BASIS OF THE NATIONAL FOREST HOLDING IN
1990S AND 2010S
19. Mariusz Bembenek, Katarzyna Skrzypek
Poznan University of Life Sciences, Poznan, Poland
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN POLISH FORESTRY ON THE BASIS OF THE NATIONAL FOREST HOLDING IN
1990S AND 2000S.
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РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНАТА НАСОЧЕНОСТ НА ДЕЙНОСТТА НА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ –
ОСНОВА ЗА ТЯХНОТО УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Албена Митева
Университет за национално и световно стопанство, София
В доклада е представен анализ на социалната насоченост на дейността на трудово-производителните кооперации (ТПК),
на основата на който са представени предложения за обогатяване и разнообразяване на социалните функции на НС на ТПК,
на регионалните съюзи на ТПК и на самите ТПК.
Ключови думи: социална дейност, трудово-производителни-кооперации, устойчиво развитие.
JEL: P13.
ИКОНОМИЧЕСКИЯТ РАСТЕЖ В РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ НА ГРАНИЦАТА МЕЖДУ ДВЕТЕ СТОЛЕТИЯ: ЕКЗОГЕННИ И
ЕНДОГЕННИ АСПЕКТИ
Алекси Данчев
Университет Фатих, Истанбул, Турция
Турската икономика понастоящем се отнася към едно от най-динамичните стопанства в световната икономика. Докладът
анализира причините за тази динамика от гледна точка на модерните виждания за икономическия растеж като представя
оценки за факторите на растежа на езика на макроикономическата производствена функция. От тези оценки ясно проличава
прехода от екстензивен към интензивен растеж, в който нарастваща роля играе научно-техническия прогрес. В допълнение
към екзогенния анализ на растежа се докладват и резултати от един от възможните ендогенни подходи към проблема. Като
изходна точка се използва конструираната от автора технологична производствена функция, чрез която остатъка на Солоу
(мярка за динамиката на научно-техническия прогрес) се регресира срещу такива основни фактори на този прогрес като
разходите за научни изследвания, разходите за образование и закупуването на чужди технологии под формата на лицензии,
ноу-хау и др. Тези резултати показват, че в течение на продължителен период в турската икономика се наблюдава динамичен
ръст на разходите за наука и образование както и за внос на чужди технологии, което подготвя нееднозначно почвата на
сегашния динамичен растеж. Не без значение е и ролята на такива нематериални фактори като качеството на социалния
капитал и други, който създават благоприятни предпоставки за успешно внедряване на резултатите от науката и
образованието в практиката както и за реализиране на целите на социалната политика. Това е свидетелство за една
целенасочена политика ориентирана към стимулиране на онези сектори в икономиката, които осигуряват икономически растеж
в дългосрочен план.
Ключови думи: икономически растеж, научно-технически прогрес, технологична производствена функция, икономически
политика.
JEL: E61, H51, J21, O32, O47.
ИЗСЛЕДВАНЕ СТРУКТУРАТА НА ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ В ГОРСКИТЕ СТОПАНСТВА И ВРЪЗКАТА МУ С
ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ДЕЙНОСТТА ИМ
Анна Добричова
Лесотехнически университет, София
В настоящия доклад се изследва структурата на финансовия механизъм в горските стопанства от гледна точка на
приходоизточниците. Прави се опит за класифицирането им и изясняване връзката им с икономическата ефективност,
реализирана в процеса на тяхната дейност.
Ключови думи: финансов механизъм, структура, икономическа ефективност.
JEL: Q01, G32.
ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТАНДАРТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА КЛИЕНТИТЕ ОТ КУРИЕРСКИТЕ ФИРМИ
В БЪЛГАРИЯ – ОБЕКТИВНА НЕОБХОДИМОСТ, ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Анна Оцетова
Висше училище „Колеж по телекомуникации и пощи“, София
Предмет на настоящия доклад е приложимостта на международните стандарти за управление на удовлетвореността на
клиента от куриерските фирми в България. Направено е проучване на сертификацията на куриерските фирми по
международно признати сертификати, като форма на инвестиране от страна на фирмите в подобряването и контрола на
управлението, което от своя страна да послужи като двигател за създаване на устойчиви конкурентни предимства. Основните
задачи, които са поставени са: да се изведат най-често прилаганите международни стандарти от куриерските фирми в
България; да се определи видовото разпределение между стандартите и тяхната приложимост измежду сертифицираните
куриерски фирми; да се изведе приложимостта на стандартите за управление на удовлетвореността на клиентите и
необходимостта от тяхното прилагане. Информацията е събрана на базата на проведено собствено проучване “от място” на
информацията относно прилаганите стандарти, публикувана на уеб сайтовете на куриерските фирми; регистъра на
сертифицираните фирми в страната и годишните доклади на Комисия за регулиране на съобщенията. В проучването са
обхванати 39 куриерски оператори, като критерий за попадане в извадката е наличието на функциониращ сайт в Интернет към
края на месец Ноември 2012 г. На основата на проучването са изведени следните изводи: въвеждането на системи за
управление, отговарящи на международните стандарти от куриерските оператори в страната набира скорост в съответствие
със засилващата се конкуренция в сектора; приоритетно се прилагат стандартите, гарантиращи качеството на услугата,
опазването на околната среда, сигурността на доставките и управление на удовлетвореността на клиентите; принципите и
изискванията на стандартите осигуряват възможности за ефективно управление на фирмите, водещо до завоюване на
конкуренти предимства и устойчиво развитие; спецификата на куриерската услуга и нарастващият брой регистрирани
оператори налага прилагането на стандарти за управление на удовлетвореността на клиентите.
Ключови думи: куриерски
удовлетвореността на клиентите.
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JEL: L15, L14, М15, М21, М31.
АНАЛИЗ НА СОФТУЕРНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВЕ ЗА ДЪРВОДОБИВ
Анна Розева, Павел Дичев
Лесотехнически университет, София
Подготовката и участието в търгове за дърводобив е свързано с определяне на начални тръжни и офертни цени на
дървесината в съответните отдели. В процеса на изчислението на тези цени се използват данни от специални нормативи на
дърводобива. За автоматизиране на изчислителната процедура се разработват информационни и информационно-съветващи
системи, които извличат съответните нормативни данни при зададени параметри на насажденията, терена, начин на добив,
складиране и извозване на дървесината. Изчислената начална цена в последствие се анализира от системата и при
необходимост коригира, за да бъде адекватна на входните параметри. Подобен подход се използва и при изчисляването на
варианти на офертна цена и печалба за участие в тръжни процедури. Направен е анализ на функциите, организацията,
необходимите данни и извежданите резултати на информационни системи използвани за подпомагане на подготовката и
участието в тръжни процедури за осъществяване на дърводобив. Проучването и изводите се основават на анализ и оценка на
два типа информационни системи, разработени за целите на управление на ценообразуването в дърводобива, направени въз
основа на избран набор от показатели, които осигуряват съпоставимост на софтуер с различно приложение.
Ключови думи: информационна система, дърводобив, норми на дърводобив, софтуер за управление на търгове.
JEL: C60, C88.
УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ЗЪРНЕНИТЕ ХРАНИ ЧРЕЗ ПОВИШАВАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИТЕ МЕРКИ ЗА
КОНТРОЛ НА МИКОТОКСИНИ
1

2

Антоанета Стоянова , Даниел Стоилов
1
Икономически Университет, Варна
2
Деметра-Консулт ООД, Варна

Управлението на хранителната безопасност се разглежда като съвместна отговорност на всички участници в хранителната
верига. Потребителите и държавните контролни органи изискват от Организациите, произвеждащи зърнени храни, да
демонстрират обективни доказателства по отношение степента на безопасност. Зърнените храни може да бъдат случайно или
умишлено заразени от микробиологични, химични и физични опасности. Основен представител на химична опасност са
микотоксините - вторични метаболити от жизнената дейност на продуциращите ги организми и в кумулативно ниски дози,
същите могат да бъдат смъртоносни за потребителите. Контрол на химичните опасности в зърнените храните се извършва
чрез въвеждане на принципите на НАССР в Системи за управление безопасността на храните. Чрез въвеждането на
превантивни контролни мерки (директни и индиректни методи) при анализа на микотоксини може да се гарантира
безопасността на зърнените храни и този начин се намали или предотврати степента на въздействие на канцерогенните
замърсители. Осигуряването на безопасността на зърнените храни, като най-важно свойство на качеството е необходимо да се
възприема и управлява като елемент от всички дейности, свързани с управлението.
Ключови думи: управление, зърнени храни, безопасност, химични опасности - микотоксини.
JEL: I12.
НЯКОИ СПЕЦИФИКИ НА БЪЛГАРСКАТА СРЕДНА КЛАСА
Антон Антонов
Технически университет, Габрово
Често пъти и с основание числеността на средната класа в едно общество се използва като критерий за измерване на
неговия просперитет. Обществата, в които средната класа е широко представена, обикновено се отличават с високи нива на
икономическа и политическа стабилност. Настоящият доклад представлява опит да се изведат основните характеристики и
специфики на средната класа в съвременна България, както и да се посочат мястото й и перспективите й на развитие в
стратификационната система на съвременното българско общество.
Ключови думи: средна класа, стратификационна система, социално разслояване, социална мобилност.
JEL: A14.
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ И КОРУПЦИЯ
Антон Антонов
Технически университет, Габрово
Корупцията е социален феномен, от който не може да се чувства защитена нито една обществена сфера. На проявите й в
публичната администрация обаче общественото мнение реагира много болезнено. Докладът разглежда специфичните
причини, форми на проява и следствия на корупцията в структурите на публичната администрация.
Ключови думи: корупция, корупционни практики, публична администрация.
JEL: A14.
ЦЕНОВАТА НЕСТАБИЛНОСТ И НЕСИГУРНОСТ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЪРНО
Антон Костадинов
Лесотехнически университет, София
Първото десетилетие на 21 в. бе съпроводено с повишена ценова нестабилност в сравнение с предходните няколко
десетилетия. Цените на основни суровини се покачиха драстично. Това изправи редица страни пред предизвикателството да
се справят резките промени. Социалното измерение на ценовата нестабилност се изразява главно в изправянето пред
хроничен глад на още 115 млн. души по цял свят. Влиянието на цените на световния пазар върху потребителите с ниски
доходи е ясно. България е ограничена по отношение на стратегически ресурси и колебанията на международните пазари имат
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широк ефект върху националното стопанство. За страната ни цените на ресурс като зърното са от стратегическо значение.
Няколко са основните икономически фактори характеризиращи световния пазар на зърно. Това са високата ценова
нестабилност, промените в климата, повишаване цените на енергоносителите, насочване на големи обеми спекулативни
капитали към пазарите на зърно, повишаващите се цени на енергията и цени на консумативите за производство. Като
допълващи фактори може да посочим намаленото кредитиране, стагниране на износа и понижена икономическа активност. В
световен мащаб, за ключов ресурс като пшеницата, потреблението превишава производството и тази тенденция се
задълбочава. От една страна фермерите се насочват към отглеждане на по – ниско енерго и трудоемки култури, а от друга
световното потребление расте и климатичните промени са факт.
Ключови думи: ценова нестабилност, пазар на зърно, климатични промени, несигурност в системата на храните.
JEL: Q18,Q13, Q11, Q2, Y10.
ПРОБЛЕМИ НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Антон Маринов
Академия на Министерството на вътрешните работи, София
С възникването на държавата и обществото възниква и проблема за социалната сигурност. Социалните проблеми влияят
върху усещането на индивида за социална сигурност. В статията се разглеждат проблеми на социалната сигурност в
Република България. В България има много социални въпроси за решаване, които са обект както на социалната политика, така
и на социалната сигурност. Тези проблеми засягат цялото българско общество. Социалната политика е в основата на
социалната сигурност. Моделът на социална политика в Република България e необходимо да бъде успешен, защото в
противен случай може да се стигне до необратими последствия за социалната сигурност на страната. За да бъде успешен
модела на социалната политика е необходимо да се дефинират всички социални проблеми в държавата. Целта на настоящото
изследване е анализ на социалната сигурност на Република България, дефиниране на проблемите в социалната сфера и
изготвянето на предложения за подобряване на социалната сигурност на държавата и обществото. Обект на изследването е
социалната сигурност на Република България. Предмет на изследването са проблемите на социалната сигурност на Република
България. Методите на изследването са: наблюдение, проучване на документи, социологически, системен, функционален и
статистически анализ и др. Източници на информация: научни изследвания по темата, официални статистически източници,
емпирични изследвания, справочници, годишници, електронни източници, масмедии и др.
Ключови думи: социална сигурност, социална политика, здравеопазване, образование, безработица, демографска криза.
JEL: H5, I18, I28, I38, J18.
СИСТЕМНО-СТРУКТУРЕН ПОДХОД КЪМ ПРОДУКТИВНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ В РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ
СИСТЕМИ
Асен Ковачев
В статията се разглеждат системно–структурните взаимодействия в икономиката и производните от тях мултипликативно–
интегративни ефекти като генератор на продуктивността и балансовата устойчивост на нейното развитие. Взаимодействието
се постига в рамките на динамичната теория на системите – чрез мрежата от връзки между ресурсите в input-матрицата, както
и структурните промени в output-вектора на реализираната продукция. Генератор на ефектите са трите вида
преструктурирания: от преразпределение на ресурсите, от технологичните и от транзакционните промени. Продуктивното и
балансово-устойчиво развитие се постига чрез RPSD итеративен алгоритъм с математическо доказателство и многократно е
проверено в практиката.
Ключови думи: устойчиво развитие, устойчивост, системно-структурен подход.
JEL: Q01, Q56, C67.
ОБВЪРЗВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ СЪС СОЦИАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ НА ОПЕРАТОРИТЕ НА
КУРИЕРСКИ УСЛУГИ
Божана Гиндева
Висше училище „Колеж по телекомуникации и пощи”, София
В отговор на непрекъснатото повишаване на изискванията на потребителите на куриерски услуги се засилва обективната
необходимост от адекватно повишаване на качеството на обслужване. В разработката качеството на обслужване се разглежда
като функция на социалната отговорност на отделните оператори на куриерски услуги. В основата на тази зависимост е
осигуряването на по-висока удовлетвореност от обслужването.
Ключови думи: куриерски услуги, качество на обслужване, социалната отговорност, оператори на куриерски услуги.
JEL: М14.
ДОГОВАРЯНЕТО МЕЖДУ СТРАНИТЕ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ АЛИАНСИ В БОЛНИЧНИЯ СЕКТОР
Бончо Митев
Икономически университет, Варна
Важен етап в процеса на формирането на стратегически алианси в болничния сектор е договарянето между страните,
участващи в него. То се изразява в дефинирането на параметрите на бъдещото сътрудничество и формата на управление. В
публикацията се разглежда последователността от стъпки, които е необходимо да бъдат предприети при формалното
сключване на споразумение между болницата и нейните партньорите. Анализирани са задължителните реквизити на това
споразумение при различните типове стратегически алианси.
Ключови думи: договаряне, стратегически алианси, болници.
JEL: L14.
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ОТЧЕТНОСТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ: ПУБЛИЧНОСТ, ПРОЗРАЧНОСТ И КОНТРОЛ
Борислав Боянов
Университет за национално и световно стопанство, София
Настоящата разработка има за цел да разкрие ефектите и ползите от публичното оповестяване на т.нар. „отчети за
устойчиво развитие” като средство за информиране на конкретни потребителски групи и на обществото като цяло. Обърнато е
специално внимание на универсалния консенсус, че хората са отговорни за глобалния просперитет във всички области и в
тази връзка следва да обединят усилията си за подобряване условията на живот на настоящото поколение и осигуряване на
висок жизнен стандарт на бъдещите поколения. Благодарение на най-мощния ресурс на ХХІ в., на инструмента, на средството
наречено „информация” е възможно да се регистрират, измерят, обобщят и анализират постиженията, успехите и проблемите
в областта на икономическия просперитет, социална справедливост и опазването на околната среда. Разгледани са формите и
начините за публично представяне на информация от едни от основните субекти на устойчивото развитие - предприятията.
Обоснована е необходимостта от ясни принципи, правила и критерии в областта на отчетността за устойчиво развитие
(корпоративна нефинансова отчетност). В тази връзка са представени мисията, целите и задачите на водещите организации,
които разработват стандарти за устойчиво развитие. Подчертана е ролята на „доброволността” на всяка една организация да
се включи в глобалната инициатива за идентифициране, вграждане и прилагане на определени модели за отчитане на
въздействие върху икономиката, обществото и природата. Разгледани са най-широко приложимите принципи, отчетни модели
и стандарти за устойчиво развитие. В синтезиран вид са очертани тенденциите пред корпоративната нефинансова отчетност и
процеса на стандартизация. Представени са различните форми на публикуване на нефинансова и финансова информация за
устойчиво развитие от предприятията. Предложено са две класификации на отчетите за устойчиво развитие - (а) в две групи
според мащабите на предприятията - големи корпорации и малки и средни предприятия, и (б) според формата и съдържанието
на отчетите - интегрирани и диференцирани. Подкрепено е становището, че въпреки вътрешно осъзнатата необходимост и
доброволния характер на отчетността за устойчиво развитие е препоръчително създаването на единен контролен орган, както
и определянето на кръга от отговорни лица, както за съставянето на отчетите, така и за осъществяването на всеобхватен
ефективен контрол върху целия процес на отчитане на устойчивото развитие.
Ключови думи: отчетност, правила, устойчиво развитие, контрол.
JEL: М40, М48.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОРГАНИЧЕН ВЪГЛЕРОД В КАНЕЛЕНИ ГОРСКИ ПОЧВИ (LUVISOILS) ОТ ЛОЗЕН ПЛАНИНА
1

1

2

2

Ваня Дойчинова , Миглена Жиянски , Пламен Иванов , Венера Цолова
1
Институт за гората, Българска академия на науките, София
2
Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, Селскостопанска академия, София
Изследвани са почви Chromic Luvisols при различни форми на земеползване от пробни площи до Германски манастир, в
подножието на Лозен планина. Обектите са разположени върху един склон при еднаква надморска височина, наклон и
изложение. Пробна площ ПГ е под дървесна растителност (Quercus cerris L.), а пробна площ ПЛ е под тревна растителност –
ливада. Доказва се по-високо съдържание на орг. С в почвите под ливадна растителност (ПЛ), в сравнение тези под горското
насаждение (ПГ), като за 0-50 cm почвен слой средните стойности са съответно 1,45% и 1,24%. Запасите на органичен
въглерод за същата дълбочина са съответно 2,53 и 2,12 t/ha. За орницата 0-30 cm, тези стойности са: за ПЛ 1,95% и 3,13 t/ha, а
за ПГ 1,5% и 2,20 t/ha. И за двете пробни площи, обаче съдържанието на въглерод се оценява, като ниско (C%<2%), което е
характерно за по-голяма част от почвите в Югоизточна Европа. Почвите показват и различия в киселинния статус, като тези от
ПЛ са силно до средно кисели (pH=4,90-5,45), докато тези от ПГ са силно кисели до неутрални (pH=4,80-6,80). Доказва се
значима корелационна зависимост между С% и N% (p<0,0001), но достоверна такава с pH не се установява.
Ключови думи: почвен органичен въглерод, Chromic Luvisols, земеползване, Лозен планина.
JEL: Q15, Q23.
ЦИФРОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ – ИНИЦИАТИВА ЗА СЪВРЕМЕННИ ПОЩЕНСКИ И КУРИЕРСКИ УСЛУГИ
Ваня Иванова
Висше училище „Колеж по телекомуникации и пощи”, София
Целта на доклада е да се разкрие новия характер на пощенските и куриерските услуги в унисон на съвременните
технологични изменения в бизнес средата, в която работят пощенските и куриерските оператори. Изучен е опита на някои
чуждестранни и български куриерски оператори. Целта е да се определят актуалните предизвикателства, възникващи пред
операторите относно въвеждането на съвременни пощенски и куриерски услуги, базирани на използването на цифрови
технологии.
Ключови думи: пощенски и куриерски услуги, цифрови технологии, он-лайн услуги.
JEL: L87.
УПРАВЛЕНИЕ НА НЕЛЕГАЛНАТА МИГРАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Ваня Стаматова
Бургаски свободен университет, Бургас
Нелегалната имиграция се превръща в приоритетен въпрос на миграционната политика в последното десетилетие.
Правителствата на държавите- членки на Европейския съюз се обвиняват взаимно по отношение на политиката за справяне с
нелегалните мигранти. Все още не са подробно проучени размерите и характеристиките на нелегалната имиграция като
явление. Нелегалната имиграция е многообразно явление и нейната сложност възниква от факта, че нелегалните имигранти са
разнородна категория хора. Сред широката общественост нелегалната имиграция в Европа се свързва със страховете на
държавите- членки, че ще загубят контрола над границите си, че работници ще бъдат изтласкани от пазара на труда и, че
престъпността ще нарастне. В резултат на това нелегалната имиграция е един от приоритетите на миграционната политика на
ЕС. Нелегалната имиграция е силно политизиран въпрос както на национално, така и на европейско равнище. За да се
разбере и оцени правилно това явление трябва да се проучи миналото, настоящето и бъдещето на мерките, които ЕС и
държавите-членки прилагат за справянето с този проблем.

24

Ключови думи: нелегална миграция, Европейски съюз, държави-членки.
JEL: F22.
ДИНАМИКА В ИЗМЕНЕНИЕ НА ЛЕСОВЪДСКО-ТАКСАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА БУКОВИТЕ ГОРИ ЗА СТРАНАТА, ЗА
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – СОФИЯ И ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО –
ЕТРОПОЛЕ ЗА ПЕРИДОА 1950-2010 Г.
1

2

Васил Стипцов , Иван Иванов
1
Лесотехнически университет, София
2
Териториално поделение Държавно горско стопанство, Етрополе
Направена е лесовъдско таксационна характеристика на буковите гори, както общо за страната, така и за Регионална
дирекция по горите – София и в частност за Териториалното поделение - Държавно горско стопанство – Етрополе. За
изследването са използвани отчетни данни за горския фонд, данни от лесоустройствените проекти, справочници за горите,
литературни източници и др. Периодът на изследване обхваща от 1953 до 2010 г. т.е. почти 60 години. Очертани са
тенденциите в измененията на показателите за тези гори. Посочва се, че за периода общата залесена площ на страната се е
увеличила от 3 189 741 ха на 3 699 018 ха, т. е. увеличението е с 509 277 ха, което прави ръст от 16 % спрямо 1960 г.
Участието на бука в общата залесена площ на страната в началото на периода е било 20%, докато през 2010 г. е 17%.
Високостъблените букови гори през 1960 г. са били 503 803 ха, а през 2010 г. те са 439 097 ха, т. е. намалението им е със – 64
706 ха или с – 13%. Ако през 1960 г. участието им в общата площ на буковите гори е било 79%, то през 2010 г. е 72%.
Издънковите букови гори от 61 429 ха през 1960 г. се увеличават на 173 791 ха през 2010 г. -увеличение е със 112 362 ха,
въпреки прокламирания път за превръщане на издънковите букови гори в семенни. На фона на увеличената обща площ на
страната участието на издънковите букови гори от 1,9% нараства на 4,1% или с 2,1%. Съотношението на площите по вид на
горите през 1960 г. (високостъблени:гори за реконструкция:издънкови гори) е: 79:11:10. Това съотношение може да се приеме
за идеално, но след 45 години през 2005 г. то вече е доста променено и е - 70:5:25, което ясно показва високия дял на
издънковите гори, които от десет процента нарастват до 25% т.е. два и половина пъти и те са вече една четвърт от буковите
гори. Ако отчетем, че в горите за реконструкция повечето са гори от издънков произход, то площта на тези гори ще достигне до
много по-високи стойности. През 2010 г., (след трансформирането/преобразуването на класа за реконструкция през 2007 г.)
съотношението високостъблени в издънкови букови гори е 72:28 т.е. една трета от буковите гори са превърнати в издънкови,
вместо това да бъде обратното. От направения анализ за динамиката в развитието на буковите гори, както общо за страната,
така и за РДГ – София и за ДГС – Етрополе ясно и категорично се наблюдават следните тенденции: (1) Площта на буковите
гори е силно намалена, вследствие на неправилното им стопанисване. Значително е намалението на високостъблените букови
гори, като до края на изследвания период тази площ все още не е възстановена. (2) Посочва се значителното участие по площ
и запас на високостъблените гори в началото на периода и сравнително по-малкото участие на издънкови букови гори. (3) За
изследвания период площта и запаса на издънковите гори са се увеличили 3-4/5 кратно. Неблагоприятна е очертаващата се
тенденция на натрупване на издънкови гори в класовете на възраст след 50-60 годишна възраст, при която възраст следва да
започне стопанисването им с възобновителни сечи. (4) Съотношението в участието по площ и запас на високостъблените към
издънковите букови гори е в полза на високостъблените гори. Добър пример в това отношение е ДГС – Етрополе, където
издънковите гори, макар и да са се увеличили 3-4 кратно, са само 3-4% от площта и запаса на буковите гори, докато за
страната това е почти десетократно. (5) Средният прираст на 1 ха, както на семенните, така и на издънковите букови гори, е повисок за всички класове на възраст в края на изследвания период през 2010 г., в сравнение с този в началото на изследвания
период. (6) Наблюдава се трайно увеличение на бонитета на буковите семенни и издънкови гори в края на изследвания период
в сравнение с този през 60-те години на миналия век. Изследванията дават основание да се заключи, че въпреки силната
експлоатация на тези гори през периода 1960-1990 г. и почти 3-4 кратното увеличение на издънковите гори лесовъдско –
таксационните им данни показват, че те са в добро състояние и са високопродуктивни. Биологичните особености на бука дават
също възможност за ориентиране на стопанисването им към прилагане при високостъблените гори на сечи с по-дълъг
възобновителен период, с цел запазване и на екологическите им функции, както и използване на методи за трансформация на
издънковите гори в семенни.
Ключови думи: бук, букови гори, стопанисване, динамика.
JEL: Q23.
НАСОКИ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА БУКОВИТЕ ГОРИ СЛЕД ПРИРОДНИ НАРУШЕНИЯ
1

2

Васил Стипцов , Иван Иванов
1
Лесотехнически университет, София
2
Териториално поделение Държавно горско стопанство, Етрополе
Природосъобразното стопанисване на буковите гори обикновено би следвало да се свързва с имитация на дребноплощни
нарушения и поддържането на разновъзрастни дървостой върху площта на насажденията. На практика досегашното
стопанисване на буковите гори показва точно обратната тенденция.По отношение на начините и подходите за стопанисване на
буковите гори пострадали от природни нарушения, може да се каже, че природните нарушения са един перманентно случващ
се фактор в живота на горските екосистеми. Те, доста преди появата на лесовъдската наука и практика по стопанисване на
горите, са поддържали природното равновесие и разнообразие и са определяли функциите на горите. Досегашната практика и
разбирания в България за стопанисването на тези гори стремежът винаги се е насочвал към незабавно усвояване на
дървесния ресурс, с единствената цел за да не се похаби, както и пристъпване към незабавно залесяване на освободените
площи. Резултатите от направените изследвания, обаче, показват, че това не е единствения и най-правилен подход.
Потвърждение за това ни дават и резултатите от изследване на естественото възобновяване на площи пострадали от
природни нарушения преди 2-3, 7-8 и 15 години. Анализът на площи, в които не е било възможно да се усвои и да се извади
цялата повредена дървесина, показват наличие на естествено възобновяване и дори поява на светлолюбиви пионерни
видове, но и наличие на сенкоиздръжливи видове, като бука, които постепенно се настанява под склопа и възвръща площи и
позициите в склопа на дървостоя. Природата ни дава „готови примери” и ни показва, че природосъобразното стопанисване на
горите до известна степен налага и изисква „копиране” и „подражаване” на природните процеси, защото след природни
нарушения, независимо в какви мащаби са те, горските екосистеми се възстановяват, макар и по–бавно, но по–сигурно и по
естествен път. От направените изследвания на букови гори, пострадали от природни бедствия (ветровали, ветроломи,
стеговали, снеголоми и ледоломи), са очертани някои насоки за лесовъдска намеса в насаждения с различна степен на
повреждане: 1. Използване потенциала и продуктивността на издънковите букови гори в периода на трансформацията им в
семенни за намаляване на дефицита от дървесина за промишлеността и битови нужди; 2. Като се има предвид, че поголямата част от издънковите букови гори са във възраст около и над 60 г. наложително е подготовка на насажденията за
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започване провеждане на възобновителни сечи с цел предизвикване на навременно естествено възобновяване за по-лесната
им трансформация от издънкови в семемнни. 3. Провеждане на навременни и регулярни отгледни сечи в високостъблените и
издънковите гори за увеличаване на механичната стабилност на дървостоите с цел устояване на природни нарушения, 4.
Намаляване до възможните минимуми на сечите с къс възобновителен период, като краткосрочно – постепенните и въвеждане
на стопанисване основано на познатите лесовъдски системи за природосъобразно стопанисване, които са напълно приложими
и за буковите гори. 5. Преминаване постепенно в режим на трансформация на създадените в огромно количество площи от
едновъзрастни букови насаждения в разновъзрастни, като това става постепенно чрез преминаване от едновъзрастни
насаждения в относително разновъзрастни и в след това в разновъзрастни. Резултатите дават основание да се твърди, че при
управлението на площи засегнати от природни нарушения се изисква коренно нов подход, който не бива да се свързва с
непременно бързо усвояване на дървесината., бързо залесяване на освободените площи, а насоките на стопанисване да са в
унисон, а не в противовес, с процесите на естествената сукцесия. На основате на тези и други изследвания в страната в новия
Закон за горите (2011) чл. 97 ал. 1 е записан текст, който потвърждава казаното до тук, а именно „Сечищата и пожарищата,
които не могат да бъдат възобновени по естествен път до 7 години от изсичането или изгарянето им при пожар, се залесяват
от собственика им до 2 години след изсичането на този 7 – годишен срок. Постановките залегнали в целите на Закона за
горите (чл. 1 ал. 2), функциите на горите (чл. 4), както и основните принципи на горското планиране (чл. 8) дават основание да
се твърди, че нашето горско стопанство се движи по посока на екологосъобразното и природосъобразно управление на горите
и че то ще може да направи доста икономии от провеждане на мероприятия и дейности, които са със съмнителен положителен
резултат, та макар и на даденият момент да са все още икономически, политически и социално „добре обосновани”. За да
създаваме природосъобразни и устойчиви букови горски екосистеми не трябва да се стремим към стопанисване на тези гори
по традиционните и използвани до сега методи за създаване на еднообразни, едновъзрастни и хомогенни по структура гори
чрез използване на голосечищтните и постепенно сечищните системи за стопанисване с кратък турнус на сеч. Целта за
стопанисване на тези гори в бъдеще трябва да бъде да се създават разновъзрастни хетерогенни гори, като се използват сечи
със сравнително по-дълъг и неопределен турнус на сеч, като групово - постепенната сеч, неравномерно - постепенната сеч и
дори до създаване на изборна структура чрез групово - изборната сеч, с които умело може да се имитират природни
нарушения с малък размер. Тези сечи са по-трудни за изпълнение и са икономически по-неефективни, но за сметка на това са
по-природосъобразни и водят до създаване на устойчиви горски екосистеми и увеличаване на биологичното разнообразие.
Ключови думи: бук, букови гори, стопанисване, природни нарушения.
JEL: Q23.
МНОГОФУНКЦИОНАЛНО ГОРСКО ПЛАНИРАНЕ – ЗАКОНОДАТЕЛНА СРЕДА ЗА РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ
Васил Стипцов, Иван Палигоров
Лесотехнически университет, София
В периода 2000-2003 г. Община Тетевен е разработила и приела План за многофункционално стопанисване на горите.
Планът е разработен в условията на нормативната уредба за горите, основана на Закона за горите от 1997 г. и подзаконовите
нормативни документи и актове. В тази нормативна база за горите не са регламентирани документите за стратегическото
планиране в горския сектор (национална и областна стратегия за горите, национален, регионален и общински план за развитие
на горите и др.) в т.ч. и принципите за многофункционалното горско планиране. Анализиран е 10-годишния опит по провеждане
на мониторингови проверки през 2006, 2010 и 2013 г. на изпълнението на плана и респективно отражението на новата
нормативна уредба за горите, базирана на Закона за горите от 2011 г. Мониторинговите проверки, до приемането на ЗГ (2011),
показват, че нормативната уредба не е възпрепятствала разработването ПМСГ, но и не е мотивирала горската администрация
и заинтересованите страни за по-голяма активност и отговорност при участието в процеса на планиране. Липсата на регламент
е затруднявало и възпрепятствало финансирането и приемането на тези планове. Оценката на законодателната среда за
развитие на това планиране при проверките е определена като „неблагоприятна”. Последния мониторинг през 2013 г. показва
значително подобрение на законодателната среда. В ЗГ (2011) са регламентирани цели, функции, нива и основни принципи на
горското планиране, горска сертификация и пр., които значително подобряват средата за разработване на стратегическите
документи за горите в т. ч. и за провеждането на многофункционалното горско планиране. Оценката на критериите и
индикаторите от Методиката за мониторитг и оценка (2007) за принцип 1 показва, че тя от „Неблагоприятна” сега е
„Благоприятна”, т.е. налице са фактори и условия, които допринасят за прилагането на плана и устойчивото развитие на
горските територии в региона. Удовлетворяването на този принцип дава възможност да се оцени доколко законодателството,
обществената нагласа и социално-икономическите условия са подходящи за реализирането на един дългосрочен план за
развитие на горите. Може да се каже, че законодателната среда е подходяща за развитие на многофункционалното горско
планиране в страната. Необходими са усилия за подготовка на подзаконовите нормативните документи за изработване на
стратегическите документи за развитие на горите и мониторинг на горското планиране
Ключови думи: многофункционално горско планиране; стратегическо планиране; план за многофункционално
стопанисване на горите; мониторинг.
JEL: Q23.
ИНОВАТИВНИТЕ МОЛЕКУЛЯРНИ ТЕХНИКИ ЗА ПО-ЕФЕКТИВНО ПОДОБРЯВАНЕ ГЕНОФОНДА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ
КУЛТУРИ КАТО ПОДХОД ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Величко Трайков, Денис Вирянски, Росица Николова, Атанаска Тенева
Лесотехнически университет, София
Бързият напредък в геномиката и създаването на нови молекулярни технологии през последните десетилетия имат все поголямо влияние върху изследванията на растителния геном и селекцията на растенията. Приложението на съвременните
молекулярно-генетични методи в растениевъдството е един от важните подходи за генетичното подобряване, съхраняване и
увеличаване на производството на растителните генетични ресурси. Приносът на молекулярните технологии в селското
стопанство е да се улесни използването на конвенционалните методи на отглеждане на растенията чрез развитието на нови
технологии с цел увеличаване на икономическата ефективност на селското стопанство. В настоящият обзор се разглеждат
някои основни молекулярни техники и предимствата на най-широко използваните ДНК маркери за определяне на интер- и
интра-специфичното генетично разнообразие в растителните популации, молекулярното картиране, идентифицирането на гени
за устойчивост на биотични и абиотични фактори и маркерната селекция, чрез които се цели подобряване на ценните
стопанско-полезни признаци на земеделските култури и се предлагат нови възможности за създаване на високопродуктивни
сортове в контекста на устойчивото развитие на аграрния отрасъл.
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Ключови думи: геномика, растителен геном, молекулярна селекция, генетично подобряване, устойчиво развитие, гени за
устойчивост на болести, гени за устойчивост на абиотични фактори, биологично земеделие.
JEL: Q01.
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА АГРАРНОТО ПРОИЗВОДСТВО В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 80-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК – ПОЛИТИКА И
ПРАКТИКА
Венета Гайдарджиева
Тракийски университет, Стара Загора
В средата на ХХ-ти век, в развитите индустриални държави съществува убеждението, че научно-техническия и
технологичен прогрес ще способства за предотвратяване на икономическите, социалните и екологичните кризи и ще осигури
устойчиво развитие. Тази идея се приема много добре и в тогавашните социалистически страни. Днес устойчивото развитие е
фундаментална цел, която е заложена в Договора за Европейския съюз. Световната икономическа и финансова криза показа,
че то е от основно значение в дългосрочен план. Устойчивото развитие на аграрното производство в дългосрочен план се
визира и в официалните документи на държавната власт в България до 1989 г. През 80-те години на ХХ век, при условия на
криза в политическата система на социализма и на централно-планираната икономика отново се търсят начини за устойчивост
-те
на социално-икономическото развитие, в частност и на аграрното производство. Еволюцията в стопанското развитие през 80
години на тоталитарна България диктува тенденция към децентрализация чрез самоуправление; изграждане на крупни научнопроизводствени комплекси, субсидирани от държавата за авангардни технологии, стимулиране на частната инициатива и
пазарните отношения чрез личните стопанства и изграждането на малки и средни предприятия и др. Всичко това са стъпки към
либерализиране на икономиката и държавното управление, което по същество е необходимата промяна и трансформация към
нов етап на устойчивост в развитието.
Ключови думи: устойчиво развитие, аграрно производство, регионално развитие, регионална политика.
JEL: N14, O21, P21, Q18, R11.
ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ТИПОЛОГИИ В УРБАНИЗМА, ВЪЗПРИЕТИ В ЕВРОСТАТ – КРИТЕРИИ ЗА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
НА КЛЪСТЕРИТЕ
Венета Коцева
Лесотехнически университет, София
Анализирани са понятията за клъстерите в математиката, икономиката и урбанизма. Разгледани са различните типологии
на клъстерите в урбанизма на ЕС, използвани от ЕВРОСТАТ през 2012 г., като е използван методът на квадратите. Изложени
са главните статистически и урбанистични изводи за: дял на населението и дял на земеделската област чрез типа на
територията в съответните три нива на регионите в ЕС с цел териториалната кохезия да е успоредна с икономическата и
социалната кохезия в тях.
Ключови думи: клъстер, устойчиво развитие, териториална кохезия, урбанизъм.
JEL: R58.
УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА В ТЪРГОВСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ЧРЕЗ ЕФЕКТИВНА И УСТОЙЧИВА КОМУНИКАЦИЯ
Венцислава Николова, Светла Панайотова
Технически университет, Габрово
Управлението на персонала в търговското предприятие се осъществява във вертикална и хоризонтална посока спрямо
йерархичните нива. В процеса на общуване между управляващи и управлявани преференциално се използва комуникацията
във формата на съобщения и информация. Целта на настоящата разработка е да се разгледа процесът на ефективна и
устойчива комуникация, като предпоставка за успешното управление на персонала в търговското предприятие. За постигане на
формулираната цел, авторите представят процеса на комуникация, средата и каналите за предаване на информация, както и
елементите на комуникационния процес. Резултатите от извършения анализ ще послужат за премахване на бариерите в
управленския процес на общуване между мениджъри и подчинени и постигане целите на търговското предприятие.
Ключови думи: комуникация, ефективна, устойчива, персонал на търговското предприятие.
JEL: M12.
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ВИРТУАЛНО КЛЕТЪЧНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СИСТЕМИ В
СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В СЕКТОР МАШИНОСТРОЕНЕ
Веряна Боева
Технически университет, Габрово
Виртуалните клетъчни производствени системи (ВКПС) позволяват постигането на гъвкавост на производството, водеща
до пазарен ефект за стопанските организации в сферата на машиностроенето. В практиката обаче тази форма на организация
на производството у нас все още е слабо използвана. Настоящата разработка е опит да се разкрият някои от възможностите и
ограниченията пред прилагането на ВКСП и на тази основа да се очертае техният потенциален пазар, включващ средни и
големи стопански организации в сектора на машиностроенето в България.
Ключови думи: маркетинг, виртуални клетъчни производствени системи.
JEL: М31.
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ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Веселин Брезин, Боянка Желязова, Елена Цветкова
Лесотехнически университет, София
Развитието на информационните и комуникационни технологии оказава значително въздействие върху методите и
средствата използвани в класическия образователния процес. Прилагането на различни системи и иновативни подходи,
позволяващи електронизирането на различни аспекти и дейности от класическото обучение ще допринесе за повишаване и
затвърждаване на престижа на Лесотехнически университет, като институция, предлагаща и прилагаща висококачествени
образователни услуги в съответствие със съвременното развитие на теорията и практиката на обучението и на
образователните технологии.
Ключови думи: електронни форми, дистанционно обучение, триъгълник на знанието.
JEL: I20.
ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА
Веселина Григорова
Институт за икономически изследвания, Българска академия на науките, София
В доклада е разгледано енергийното потребление на българската икономика като предпоставка за нейното устойчиво
развитие. В този контекст специално внимание е отделено на мерките за намаляване на енергийното потребление на
отраслите, за понижаване на енергийната и въглеродната интензивност на икономиката, за повишаване на енергийната й
ефективност и конкурентоспособност. Мерките са специфицирани за различните сектори на икономиката като индустрията,
транспорта, строителството, търговията, селското стопанство, домакинствата и др. Посочени са слабостите по отношение
енергийното потребление у нас и възможностите за подобряването му. Освен това са отчетени и съществуващите
предпоставки за целта.
Ключови думи: енергийно потребление, енергийна ефективност, устойчиво развитие, вредни емисии.
JEL: Q41, Q42, Q48, Q50.
ПОЛИТИКА НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В КОНТЕКСТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ГЕНЕТИЧНО
МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ
Виолета Блажева
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов
Темата за производството и пазарите за реализация на генетично модифицирани организми и генетично модифицирани
храни е особено актуална към настоящия момент от гледна точка на: провежданата европейска селскостопанска политика (в
т.ч. и в България); биологичното производство; продоволствената сигурност; глада в световен мащаб; световната
икономическа криза и други. От тази позиция се формират две различни становища по отношение на концепцията за
производството и приложението на генетично модифицирани организми и генетично модифицираните храни. Настоящата
разработка има за цел проучване и разкриване на проблемите при производството и пазарите за реализация на
селскостопанска продукция, в т.ч. и биологична продукция от гледна точка на генетично модифицираните организми и
генетично модифицираните храни. Съвместното съществуване на генетично модифицирани организми с конвенциалното и
биологичното земеделско производство е пряко свързано с практическия избор на потребителите и на селскостопанските
производители да се съобразяват с индивидуалните предпочитания и икономическите възможности, като отчитат правните
задължения във връзка с обозначаването на генетично модифицирани организми. В тази насока акцент се поставя върху:
забрана употребата на генетично модифицирани организми, декларация на продавача, граници на допустимост и тяхното
въздействие върху сектора на биологичното производство.
Ключови думи: устойчиво развитие, генетично модифицирани организми, конвенционално земеделие, биологично
производство, Европейски съюз.
JEL: Q13, Q17, Q18.
ОСОБЕНОСТИ НА ТЕМПЕРАТУРНИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
Владимир Власков
Национален институт по геофизика, геодезия и география, Българска академия на науките, София
Все по-отчетливата тенденция към нарастваща нестабилност на климата в планетарен мащаб определя нови параметри
на климатичните събития и тяхната интензивност. Основен индикатор са промените в температурния режим. Разработката е
продължение на поредицата от наши публикации свързани с изследванията ни върху характера на климата у нас през
последните две десетилетия. Направен е анализ на регистрираните нови екстремни граници на температурните
характеристики достигнати през поредната рекордно топла за територията на България - 2012 година. Съпоставени са
годишните температурни суми за периода 1997–2012 на база данните от обмен на НИХМ-БАН с международната климатична
организация и сравними данни от американските автоматични метеорологични станции (ААМС) на летищата в София,
Пловдив, Варна и Бургас. Резултатите от изследването показват ясно изразено повишаване на температурите през летните
месеци и някои специфични промени в месечните и сезонни климатични характеристики. Изводите определят важното
значение на получените резултати във връзка с развитието на селското стопанство и използване на възобновяеми енергийни
източници на територията на страната.
Ключови думи: изменения на климата, температурен режим, екологични условия, възобновяеми енергийни източници.
JEL: Q5.
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XV-ТА КОНФЕРЕНЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“, ЮНДОЛА, 2013 – ТРАДИЦИИ И ОБНОВЛЕНИЕ
Владислав Тодоров
Лесотехнически университет, София
Разгледани са основните цели, задачи и научни направления на Международната научна конференция „Управление и
устойчиво развитие“, Юндола в процеса на нейното развитие от създаването си през 1999 г. от дискусионния клуб „Юндола
99“ до сега. Представят се основни данни от проведените досега 14 конференции за периода 1999–2012 г., посветени на
развитието и приложението на основните принципи от концепцията за устойчивото развитие, както и на проблемите на
управлението на разнообразните й аспекти в различни сфери на икономика и във висшето образование. Анализирани са
основните области на научната дискусия и се обобщават някои основни изводи от нея.
Ключови думи: устойчиво развитие, устойчивост, управление.
JEL: Q01, Q56, M10.
КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ НА ПРОФИЛ НА ЯБЪЛКОВО НАСАЖДЕНИЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИНТЕГРИРА СИСТЕМА ЗА
КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ
Владислав Тодоров, Радослав Милчев, Николай Нейков, Мария Чакърова
Лесотехнически университет, София
В настоящата статия се представят резултатите от научен проект по договор №134//2012 г. към НИС на ЛТУ, чиято цел бе
да се доразработи, експериментира и използва в реалните условия на УОС „Враждебна” компютърна технология за
моделиране на многомерен профил на овощно насаждение. На основата на резултатите от мониторинга на основните фактори
на средата (температура, влажност и др.) при обекта на изследване, както и след анализ на базата от данни за състоянието на
комплекса от наблюдавани фактори се разработиха технологически и икономически показатели за състоянието на
насаждението. Данните и резултатите от анализа се използват за целите на: прогнозата и ранното диагностициране чрез
комплекс от мерки за интегрирана (агрохимична и биологична) защита; общата оценка на дейността и определянето на
икономически ефективен мащаб на прилагане на предложената технология; определянето на икономически ефективна
организация на производство, създаваща предпоставки за функциониране на технологията. Резултатите от проекта имат пряка
практическа приложимост при създаване на интегрирани системи за управление на екологосъобразното земеделско
производство и в интегрираната защита на производството на растения и растителни продукти.
Ключови думи: профил на насаждение, компютърна технология, интегрирана (агрохимична и биологична) защита.
JEL: Q01, Q55, Q16, C81.
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
Вяра Жекова
Военна академия „Г. С. Раковски”, София
Процесът на управление за формиране на икономическа устойчивост в съвременната глобална среда, още повече в
условия на криза, е важен въпрос, който би следвало да стои пред всяко национално правителство и е добре да се изследва в
дълбочина. Цел на подобно изследване е намирането на параметри за управление при представените условия, с които
параметри да може да се установи и регулира процеса на държавно управление в ситуация на криза. Целесъобразните
решения и действия при кризи в отделната национална държава до голяма степен зависят от предварителната подготовка на
национално равнище на държавната управленска системата, на изградените структури, както и от изградените функционални
връзки по между им. Оценката, прогнозирането на развитието и взимането на решения за преодоляване на кризите са
прерогативи на висшето държавно ръководство, но те са силно зависими от предварително създадената организация на
национално равнище по устойчиво управление в кризисни условия. Настоящата тема е особено актуална както в планетарен
мащаб, така и за България, още повече в съвременните реалности.
Ключови думи: устойчиво развитие, икономически растеж, криза, глобализация.
JEL: A10, E00, E20, E60, F00, H00, O10.
КАЧЕСТВОТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – ФАКТОР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ
Вяра Кюрова, Райна Димитрова
Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград
Туризмът е един от важните и устойчиво развиващи се сектори на икономиката на България. В условията на световна
финансова и икономическа криза непрекъснато се засилва острата конкурентна борба между субектите на туристическия
пазар. В този контекст българският туризъм запазва своите позиции на световния и регионален туристически пазар. Основно
средство за придобиване на конкурентни предимства е повишаването на качеството на туристическия продукт и степента на
удовлетворяване на потребностите, изискванията и желанията на потребителите. Важен фактор за формиране на
висококачествен туристически продукт е качеството на обслужване на потребителите. Резултатите от анкетно проучване сред
работодатели от туристическия бранш и потребители на туристически продукти, извеждат като един от основните проблеми в
сектора осигуряването с персонал с адекватно образование, знания, умения, компетенции и мотивация. Въз основа на тези
резултати са изведени препоръки за повишаване на качеството на човешките ресурси в туризма като фактор за повишаване на
конкурентоспособност на туристическия продукт.
Ключови думи: човешки ресурси, туристически продукт, качество, конкурентоспособност.
JEL: L83, O15.
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ЛИДЕРСТВО И СЛОЖНОСТ НА ПРОЕКТА
Вяра Славянска
Бургаски свободен университет, Бургас
Докладът разглежда зависимостта между спецификата на един проект и модела на ръководство, прилаган в проектния
екип. Представя се методика за оценяване сложността на проекта в две измерения - организационна сложност и технологична
сложност, изразявани чрез 17 основни атрибута. Предлага се класификация на проектите в зависимост от управленския стил
на проектния мениджър (централизиран или децентрализиран), ролите и ангажиментите на проектните участници в
управлението на проекта.
Ключови думи: лидерство, проектен екип, сложност на проекта.
JEL: M10.
ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ В ОБЛАСТТА НА МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ МЕТОДИ И МОДЕЛИ В
УПРАВЛЕНИЕТО
Галин Милчев
Лесотехнически университет, София
Прилагането на математически методи и модели в управлението, при съвременните условия е необходимост от гледна
точка на намирането на икономически най-изгодно решение. Тези методи, позволяващи използването на количествения анализ
и прилагани в бизнес практиката и свързаните с нея изследвания, се превръщат във важен инструмент при избора на
оптимален вариант. Голяма част от тези проблеми, касаят линейно свързани променливи. Съществуват различни инструменти
спомагащи за решаването на такъв тип задачи, разработени върху различни платформи. Направеното проучване показва, че
при всички тях основно се залага на математическия акцент. От гледна точка на икономическата теория и практика,
съвременните мениджъри имат необходимост от използването на специализиран инструментариум, акцентиращ върху
икономическите аспекти. Целта на настоящата статия е да направи обзор на съществуващите подходи, инструменти и техния
обхват и на тази основа да предложи структура и реализация на софтуерен инструмент, който да предлага автоматизирано
решаване на широк кръг задачи свързани с практиката. Търси се и конкретното предимство, от прилагането на подобен
инструмент при решаването на определени казуси разглеждани от дисциплината „Математически методи и модели в
управлението” в Лесотехническия университет, с което да се улесни работата на студентите от факултета и да се наблегне на
икономическата страна на въпросите, които се решават с помощта на такива системи.
Ключови думи: математически методи и модели, количествен анализ, управление, софтуер.
JEL: A10, C60, C61, C63, C88.
ПОДХОД ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОПТИМАЛНИ ПРАКТИЧЕСКИ НАВИЦИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО „МАТЕМАТИЧЕСКИ МЕТОДИ
И МОДЕЛИ В УПРАВЛЕНИЕТО” ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ”
Галин Милчев
Лесотехнически университет, София
Динамичните темпове на развитие, наблюдаващи се в заобикалящата ни среда, не подминават и стопанската практика.
Тенденциите за постигане на устойчиво развитие, които се наблюдават във всички области, са силно изразени в областта на
икономическите дейности и бизнес средата на регионално, национално и международно ниво. Подобряването на планирането
и последващия контрол, както в отделните икономически субекти, така и в национален мащаб изисква, наред с другите мерки
прилагани в тази насока и все по–задълбочено използване на съществуващите математически методи и модели. Един от
съществените проблеми е поливариантността. Изборът на оптималния вариант, които да доведе до максимални ползи
съобразени с конкретни изисквания е свързан с обработката на много и различни параметри имащи отношение към този
процес. С помощта на математическите методи и модели е възможно решаването на комплексни задачи, което води до
повишаване на икономическия ефект. Много от практическите проблеми в тази област, се свеждат до намирането на линейна
връзка между определени променливи. Именно тук методите на матричното смятане и в частност системите линейни
уравнения способстват да се избере най-добрият вариант. Настоящата статия цели създаването на алгоритъм, който да
обхваща различните варианти от комбинирането на определени условия при изследването на СЛУ и да указва избора на
оптималния метод, по който да бъде решена конкретната система. Подобен подход дава възможност да се оптимизира
планирането на взиманите решения. Това определя и важността на създаването на полезни практически навици у студентите,
с помощта, на които те по–бързо да се ориентират в подобни казуси в тяхната бъдеща практика.
Ключови думи: устойчиво развитие, математически методи и модели, планиране.
JEL: A10, A20, C60, C61,C63.
АСПЕКТИ НА ПРИЛОЖEНИЕТО НА ГИС-ТЕХНОЛОГИЯТА В МАРКЕТИНГА
Галина Илиева
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив
Развитието на мобилните комуникации и Интернет предизвикаха нарастващо търсене на геоинформационни продукти.
Бумът на геоинформатиката през последните години е обусловен и от бързата конвергенция между мобилни телефони и
персонални компютри. В икономиката на 21-ви век геопространствената компонента на знанието подпомага интегрирания
подход за управление и е предпоставка за устойчивото развитие на компаниите. В работата се анализират възможностите на
технологията географски информационни системи (ГИС) за решаване на маркетингови проблеми на търговията на дребно и
услугите. Две са отправните точки на проучването: маркетинговите данни са пространствено локализирани и при изучаване на
поведението на потребителите следва да се има предвид и пространственото им поведение. Целта на изследването е да се
направи обзор на приложението на ГИС в маркетинга: определяне на местоположението на нови търговски обекти; услуги,
базирани на местоположението на клиента; управление на търговски представители; рекламата и целеви маркетинг, които са
силно зависими от пространствени фактори. Предимствата на геомаркетинга в сравнение с традиционния са: добавяне на
пространствена информация в базите данни и осъществяване на математически пресмятания и визуализация; достъп до
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специални процедури за маркетингови изследвания и др. Анализираните приложения са подходящи за фирми за търговия на
дребно и услуги при планиране и организация на маркетингови дейности като инструмент, подпомагащ вземането на решения.
Ключови думи: географски информационни системи, вземане на решения, геомаркетинг.
JEL: B49, C02, C69, C88.
РАЗВИТИЕТО НА КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ПЕРСОНАЛА - ПРЕДПОСТАВКА ЗА УСТОЙЧИВО
РАЗВИТИЕ НА SPA И WELLNESS ЦЕНТРОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ
Галина Куртева, Мария Монова-Желева, Янислав Желев
Бургаски свободен университет, Бургас
През последното десетилетие SPA и wellness индустрията (SPA - здраве чрез вода; Wellness - приятно преживяване)
навлезе широко в индивидуалния график на съвременния човек. Общото наименование „СПА туризъм” у нас се използва, за да
обозначи няколко сходни форми на туризъм: балнеотуризъм, СПА и уелнес. Утвърдено е схващането, че балнеотуризмът се
характеризира с ефективно лечение и рехабилитация, осъществявани под медицински контрол, докато СПА и уелнес се
свързват с процедури за отпускане и постигане на комфорт на тялото и душата, основани на различни природни ресурси като
минерална вода, етерични масла, лечебна кал, вулканични камъни и др. Качеството на услугите в SPA и WELLNESS
центровете влияе пряко върху здравословното състояние, функционалната активност, работоспособността и самочувствието
на човека. Успехът на една туристическа дестинация e невъзможен без квалифициран, амбициозен персонал, който следи за
иновациите и тяхното внедряване в практиката. Освен това в съответствие с тенденцията на ръст в туристическата индустрия,
респективно нарастващия интерес към „СПА туризъм”, най-голямото предизвикателство е адекватното паралелно развитие на
човешките ресурси, които са в основата на разработването и развитието на предлагания туристическия продукт. В този
контекст, настоящата статия представя накратко резултатите от изследване, насочено към разкриване на нуждите от
квалификация и изисквания за специфични умения за различните специалисти, предлагащи SPA и WELLNESS услуги в
България. Изследването е извършено през 2012 г. в рамките на международен проект E-TRAWELSPA /e-Training for Wellness in
SPA Services/ № LLP-LdV-TOI-2011-RO-022. Проектът е съфинансиран от програма Леонардо да Винчи, секторна програма
„Трансфер на иновации”. Освен основните резултати от изследването са представени и някои обобщения, изводи и
заключения
Ключови думи: устойчиво развитие на СПА и Уелнес центрове; квалификация на персонала, е-обучение.
JEL: I18, I25, М12, М14, М51.
ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАБОТАТА НА
ОГРАНИЧАВАНЕ НА НЯКОИ ОПАСНИ РЕЖИМИ НА РАБОТА

МАШИНИТЕ

В

ГОРСКАТА

ПРОМИШЛЕНОСТ

ЧРЕЗ

Георги Вуков
Лесотехнически университет, София
В предлаганото изследване се разглеждат някои възможности за повишаване на ефективността на работата на машините
в горската промишленост. Акцентира се върху необходимостта от ограничаване на опасните режими на работа, свързани с
възникване на ударни натоварвания. Анализират се аналитични зависимости, описващи най-неблагоприятните процеси в тези
механизми. Формират се обосновани препоръки за избягване на такива процеси. Едновременно с това става възможно да се
открият възникнали отклонения в параметрите и да се вземат навреме необходимите мерки. Всичко това е свързано с
намаляване на разходите за престой, за обслужване и за ремонт. Прави се изводът за необходимостта от предварително
изследване на работния процес със съвременни средства. По този начин може да се ограничат опасните режими на работа и
така да се повиши ефективността на работата на цялата машина.
Ключови думи: ефективност на оборудването, горска промишленост, режим на работа.
JEL: L73.
НЕРЕДНОСТИ И ИЗМАМИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И НАЧИНИ
ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО ИМ
Георги Станев
Университет за национално и световно стопанство, София
Констатирането на нередности и измами при провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки е проблем,
който трябва да бъде изследван постоянно и задълбочено. Обществените поръчки много често се явяват източник за
незаконосъобразно придобиване на финансови средства или други облаги от страна на възложители или техни представители.
В тази връзка, всеки участник в процесите по планиране, подготовка, обявяване, провеждане и изпълнение на обществена
поръчка, трябва добре да познава определенията за нередност и измама, за да следи те да не бъдат допускани. Това от своя
страна ще доведе до по-доброто и законосъобразно усвояване на публичните средства, чийто източник се явяват както
националния бюджет, така и ЕС. В основата на изследването на нередностите и измамите е идентифицирането на индикатори,
с помощта на които своевременно да се открият потенциалните нередности и измами при провеждането на процедури по
възлагане на обществени поръчки. Идентифицирането на индикаторите трябва да е сред основните приоритети на
ангажираните администрации. Проследяването на практиката на институциите, заети с осъществяване на контрол или даване
на методически указания в областта на обществените поръчки, като Сметна палата, АДФИ, ИА „ОСЕС”, КЗК, АОП и ВАС може
да спомогне за идентифициране на подходящите индикатори за нередности и измами.
Ключови думи: обществени поръчки, нередности, измами, индикатори.
JEL: H57.
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СОЦИАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ – АНГАЖИМЕНТ НА НЯКОИ ПОЩЕНСКИ И КУРИЕРСКИ ОПЕРАТОРИ В БЪЛГАРИЯ
Гергана Димчева, Поля Гочева
Висше училище „Колеж по телекомуникации и пощи”, София
В настоящия доклад се разглеждат основните принципи и направления, свързани с понятието социална отговорност.
Направен е анализ на приложението на елементите на социалната отговорност от някои български пощенски и куриерски
оператори.
Ключови думи: стандарт ISO/DIS 26000, социална отговорност, пощенски и куриерски оператори.
JEL: L87.
ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ГЛОБАЛНАТА СРЕДА ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОРПОРАЦИИ В ОБЛАСТТА
НА РАСТИТЕЛНАТА ЗАЩИТА
Гергана Славова
Икономически университет, Варна
Нарастването на процесите на глобализация и интеграция в световното стопанство, както и нарасналата значително през
последните 50 години роля на транснационалните компании (ТНК) създават реална възможност за трансфер не само на готова
продукция, но и на природни, материални, физически и социални ресурси. Този факт осигурява безпрепятствено
транспортиране и преминаване на граничните пространства на продукцията за заготовка, на готова продукция, на стоки, а
също и на суровини за тяхното производство, както и на капитали и на създаване на възможност за вътрешно фирмена
търговия между отделните дъщерни фирми в самите транснационални компании. От друга страна глобалната среда оказва
значително въздействие върху развитието на транснационалните компании и съпътства тяхната нарастваща роля в световен
аспект. Целта на настоящата статия е да бъдат разкрити тези въздействия върху транснационалните компании в областта на
растителната защита.
Ключови думи: транснационални компании, глобална среда, растителна защита, институции, филиали, управление.
JEL: О13.
ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ „СОЛАРЕН ТИП” - СЪЩНОСТ, ЗНАЧЕНИЕ, ПОТЕНЦИАЛ, АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ
Господин Колев
„Неохим” АД, Димитровград
Работата разглежда възникването и развитието на производството на енергия от ВЕИ – соларен тип. Посочени са трите
основни начина за използване на енергията от слънцето (пасивна топлина, солартермия, фотоволтаична енергия), както и
технологиите за директно използване на слънчевата светлина и топлина за производство на енергия (соларни термични
панели за загряване на вода, слънчеви концентратори за производство на електроенергия, фотоволтаични клетки) и
материалите за изработване на четирите основни типа фотоволтаични клетки, както и приложението на фотоволтаични
системи.
Ключови думи: възобновяеми източници, слънчева енергия, фотоволтаични клетки.
JEL: Q56, Q58.
АНАЛИЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ СТРУКТУРИ В ЛОЗАРСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ – АСПЕКТИ НА УСТОЙЧИВОСТ
Дамян Киречев
Икономически университет, Варна
На съвременния етап на развитие на лозарството в България се наблюдава сериозен процес на организационно
преструктуриране. Целта на статията е да се анализират промените в производствените структури и структурата на
производството на грозде в България и да се посочат виждания за постигане на устойчив растеж на сектора. Анализира се
динамиката в използваните площи, структурата на стопанствата в национален и регионален план, основни показатели
характеризиращи лозарските стопанства. Основен източник на данни са статистическите наблюдения на лозята в България и
собствени изчисления. Основните тенденции на изследванията показват следните обстоятелства: налице е
дребнособственически модел на владение на собствеността върху лозята; наблюдава се силна поляризация (дуалност) в
структурата на собствеността; увеличава се броя на полупазарните стопанства и др. За постигане на устойчивост в развитието
на организационните структури в лозарството на България е необходимо разширяване на политиката за подкрепа за сектора,
стимулиране на интеграционните процеси, нарастване на инвестиционната активност, подобряване на конкурентоспособността
на сектора.
Ключови думи: производствени структури, устойчиво развитие, лозарство.
JEL: Q12, Q13, Q15.
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ РИСК В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Дамян Киречев
Икономически университет, Варна
Земеделските производители се справят със значителен риск и несигурност всеки ден. Производственият риск може да се
дефинира като възможността за постигането на нежелани резултати, дължащи се на несигурността и недостатъчните знания в
процеса на вземане на производствени решения. Управлението на производствения риск е от жизнено важно значение за
успеха на селскостопанското производство. В селското стопанство производството е изпълнено с рискове, което може да
доведе до отрицателно въздействие върху нивата на производството и до значителни загуби. Целта на статията е насочена
към изследване на източниците на производствен риск в земеделието и извеждане на предложения за намаляването му.
Разбирането на наличните инструменти за управление на производствения риск може да помогне за подобряване на
икономическите резултати. Изследват се възможните инструменти за управление на производствения риск в земеделието –
диверсификация; подобряване на капацитета на производство, подобряване на информираността на фермерите за условията
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на производство, поддържане на добри земеделски практики, застраховането. Предлагат се възможни решения за
намаляване, смекчаване и споделяне на производствения риск в земеделието. Извежда се необходимостта от разширяване
ролята на Общата селскостопанска политика за намаляване на производствения риска в земеделието.
Ключови думи: производствен риск в земеделието, управление на риска, намаляване на риска, смекчаване на
риска,споделяне на риска.
JEL: Q12, Q18.
ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ В ИЗМЕНЕНИЯТА НА ОЦЕНКАТА НА ГОРИ
1

2

Даниела Георгиева , Ивайло Марков
Лесотехнически университет, София
2
Институт за гората, Българска академия на науките, София

1

През 2012 г. бяха направени изменения в „Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии”. В настоящата
разработка се разглеждат предимствата и недостатъците в измененията на оценката на гори според действащата нормативна
уредба, свързани с: промени в механизма на ценообразуване при различните видове сделки с поземлени имоти в горски
територии при: уедряване; замени; учредяване на безсрочно право на строеж и сервитут; въвеждане на нов механизма на
ценообразуване при определяне на начални цени за провеждане на търгове за отдаване под наем на поземлени имоти в
горски територии; промени в ценообразуването на имоти, които попадат в земи в ограничителните линии на пътя; измененията
при оценката на насаждения. Изготвен е сравнителен анализ между ценобразуването от 2011 г. и 2012 г. при различните
видове сделки. Въз основа на изследването се правят изводи за предимствата и недостатъците в измененията при оценката
на поземлени имоти в горски територии.
Ключови думи: оценка на гори, ценообразуване; поземлени имоти в горски територии.
JEL: Q23.
ПАЗАРЪТ НА СИНДИКИРАНИТЕ ЗАЕМИ КАТО ГЕНЕРАТОР НА УСТОЙЧИВО ГЛОБАЛНО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ
Данчо Петров
Икономически университет, Варна
Синдикираните заеми са един от най-динамично развиващите се сегменти на глобалния дългов пазар. Според Банката за
международни плащания в Базел синдикираните заеми заемат около 1/3 от общия обем на международното финансиране.
Синдикираното кредитно споразумение за разлика от традиционните банкови кредити предвижда разпределянето на заема (и
споделяне на инвестиционния риск) между повече от един кредитори, обединени в синдикат или консорциум. Ролята на
аранжьори в синдиката най-често се изпълнява от банките, които предоставят основната част от ресурсите, въпреки
нарастващия инвестиционен „апетит” на някои небанкови институции като пенсионни фондове, застрахователни компании,
взаимни и хедж фондове и пр. В изследването се използват актуални данни от базата на Thomson-Reuters за периода 20102012 г., които характеризират посткризисното възстановяване като нееднозначен и противоречив процес. Основната
изследователска цел се състои в разкриване на проблемните области и факторите, които влияят върху реализирането на
потенциала на глобалните синдикирани заеми като генератори на икономическа устойчивост и растеж. Най-съществените
изследователски задачи са систематизиране на посткризисните предизвикателства пред глобалния пазар на синдикираните
заеми: еволюцията във философията на синдикираното финансиране – споделяне или трансфер на риска; решаване на
дилемата „регионална интеграция или дезинтеграция”; развитие на елементите на синдикатната композиция и
организационната йерархия в рамките на синдиката; осъвременяване на инструментариума на риск-мениджмънта, използване
на „буфери” и неценови компенсационни механизми и нанасяне на необходими корекции в ценообразуването на
синдикираните кредитни споразумения.
Ключови думи: синдикирани заеми, глобален дългов пазар, ценообразуване на синдикираните заеми, синдикатна
композиция.
JEL: G21.
КООПЕРАТИВНИЯ БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ
Дарина Заимова, Георги Желязков, Венета Гайдарджиева
Тракийски университет, Стара Загора
Идеята за мултифункционалност на селските райони и ограничаване ролята на публичната подкрепа в аграрния сектор са
водещите концепции при формулирането на Общата селскостопанска политика – 2020. Този политически курс подчертава
необходимостта от подход, който да ангажира отговорното участие и ангажираност на различни заинтересовани страни, нива
на управление и преки участници. В общия контекст стимулирайки колективното действие и самосъзнание, очакваните
резултати обхващат различни аспекти на обществения живот – екология, развитие на селските райони, ниво на заетост и
подобряване стандарта на живот. В настоящото изследване основният фокус попада върху понятието за кооперативен бизнес
и анализира неговите икономически, социални и пазарни ефекти в България. Анализът акцентира върху капацитета,
ресурсната обезпеченост и предприемаческата инициатива на кооперативните предприятия за развитие и подкрепа на
селските райони в страната.
Ключови думи: кооперативи в България, политика за развитие, селски райони.
JEL: Q01, Q13, Q18.
ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДОВОЛСТВЕНИ ПРОДУКТИ В ДОМАШНИТЕ СТОПАНСТВА НА НАСЕЛЕНИЕТО – ТЕНДЕНЦИИ,
ПРОБЛЕМИ, ВЪЗМОЖНОСТИ
Дарина Русчева
Институт за икономически изследвания, Българска академия на науките, София
В доклада се извеждат тенденции в развитието на производството на основни продоволствени продукти в домашните
стопанства на населението в България след 1990 година. Открояват се проблеми и се посочват възможностите на този канал
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на производство да удовлетворява продоволствените потребности на населението. Получените резултати позволяват да се
види какво е мястото на производството в домашните стопанства на населението в националната продоволствена сигурност
на страната.
Ключови думи: производство, продоволствени продукти, домашни стопанства на населението.
JEL: Q18.
КЛАСТЕРИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ
Десислава Стефанова
Университет за национално и световно стопанство, София
Въз основа на седем показателя, характеризиращи състоянието на трудовия пазар, 28-те области са групирани в шест
еднородни кластера и са определени показателите, които допринасят в най-голяма степен за възникването на регионални
различия на трудовия пазар през 2010 г. Получените резултати дават основание да се смята, че приложението на кластерния
анализ за период от няколко последователни години ще позволи да бъдат разкрити показателите с трайно изразени
разграничителни способности. На тази основа е възможно да бъдат формулирани коректни препоръки за въздействие върху
регионалните различия на трудовия пазар.
Ключови думи: регионални различия на трудовия пазар; кластер анализ на К-средните, коефициент на заетост;
коефициент на безработица, коефициент на икономическа активност.
JEL: J01, J08, J21.
БИЗНЕС РАЗУЗНАВАНЕТО – ИКОНОМИЧЕСКО НАПРАВЛЕНИЕ, ПОДПОМАГАЩО РАЗВИТИЕТО НА БИЗНЕСА И
ФИРМИТЕ
Диана Георгиева
Университет Лил 1 – Науки и технологии, Лил, Франция
В настоящата статия се разглежда едно специфично направление на икономиката – бизнес разузнаването и неговото
приложение. Предлагат се различни дефиниции за това, какво представлява то, за да се изгради точна и ясна представа за
него. Представят се отделните измерения на бизнес разузнаването – измерване, анализ докладване, сътрудничество,
управление на знания, както и неговите форми на проявление. Обръща се специално внимание на разузнавателния цикъл и се
предлага критика. Анализират се ползите за потребителите – всички икономически субекти и обекти и най-вече малките и
средни предприятия, както и целите на бизнес разузнаването. Разглеждат се съдържанието и способите за изследване и
събиране на информация и ключови знания. Акцент се поставя върху съвременното приложение на бизнес разузнаването.
Това позволява ясното разграничаване на неговите цели и подчертава важното му значение в съвременния свят на
глобализация.
Ключови думи: бизнес разузнаване, разузнавателен цикъл, потребител, глобализация.
JEL: A11, A13 B20, B40, B41, B50, F01, F20, F60, M21, M52.
ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ГЛОБАЛНИ, НАЦИОНАЛНИ И СЕКТОРНИ АСПЕКТИ
Диана Иванова, Теодора Обретенова
Лесотехнически университет, София
Висококачественото образование и обучение са жизненоважни за Европа, за да се развива като общество на знанието, и
да се конкурира успешно в глобалната икономика. Образователната политика се определя от всяка страна от ЕС, но заедно те
си поставят общи цели и обменят добри практики. В тази връзка ЕС разработва и концепцията за Учене през целия живот
(УЦЖ). Благодарение на наличието на добре образована работна сила през последните години българската икономика
постигна впечатляващи успехи. Въпреки това се очертават няколко по-важни проблеми, свързани с развитието на обучението
през целия живот в България, а именно: недостатъчна адаптивност на обществената система и организациите към
изискванията на концепцията за Учене през целия живот (УЦЖ), недостиг на модерни средства и подходи за обучение и учене,
недостатъчна информираност на всички партньори. Насоките за решаване на посочените проблеми, са свързани със
справянето с редица институционални, структурни, управленски и методични въпроси. Общите проблеми за България намират
своите конкретни измерения и в отделни сектори. Специализирано проучване в Горския сектор засяга частично въпроса за
УЦЖ. Направеното проучване сочи, че служителите в горските институции имат нужда от обогатяване на знанията по
нормативната база, отнасяща се до ГС, чуждоезиково обучение, работа със специализиран софтуер и др.
Ключови думи: учене през целия живот, образователен процес, продължаващо обучение, глобални, национални и
секторни аспекти, горски сектор.
JEL: I2, I20, I21.
СОЦИАЛНИ МЕДИИ И ТУРИЗЪМ
Диана Попова
Бургаски свободен университет, Бургас
През последните няколко години възможностите за комуникация се променят по-бързо от всякога. Новите комуникационни
канали и инструменти вече са неразделна част от личния и професионалния живот на милиони хора по света. Едва ли има
сфера на човешка дейност, чието успешно развитие в 21 век да е възможно без използването на Интернет. Това се отнася в
пълна сила и за туризма – местен, национален и международен. Настоящата статия разглежда ролята на социалните медии за
развитието на туризма в новите условия, белязани от противоречивите тенденции на бурна глобализация и нарастващо
значение на уникалното туристическо място. Изяснени са някои основни понятия, свързани с използването на Интернет като
WEB 2.0, социални мрежи, блог, podcast, tagging и др. Отделено е внимание на предимствата, които предоставя активното,
информирано и базирано на правилна управленска стратегия използване на новите комуникационни канали. Тяхната употреба
е разгледана като предоставяща бърз, лесен, икономически изгоден и неформален достъп до потенциалните клиенти и
възможност за непрекъсната обратна връзка. Маркирани са и някои уязвими и негативни страни на прекомерно голямото
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внимание, отделяно на туристическата информация в интернет пространството. В статията са посочени някои от найпопулярните социални медии за туризъм и е представена статистика за това как те са повлияли хората, търсещи услугите на
туристическата индустрия. Направени са изводи за настоящото състояние на връзката на туризма със социалните медии и
опит за прогноза за следващите няколко години.
Ключови думи: туризъм, социални медии, WEB 2.0.
JEL: M3, O3.
ПРОМЯНА В ПОТРЕБЛЕНИЕТО И СПЕСТЯВАНЕТО В РЕЗУЛТАТ НА ЗАСТАРЯВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО
Диана Съботинова
Бургаски свободен университет, Бургас
Застаряването на населението води до промени в потреблението и спестяването. Нарастването на дела на възрастните
хора, съпроводено с намаляване на дела на младежите и децата, променя структурата на потребление в обществото поради
различията в потребителските предпочитания на тези възрастови групи. Хипотезата за жизнения цикъл на дохода и
спестяванията твърди, че човек ще спестява през годините на трудовия си живот и ще потребява спестеното през годините, в
които е в пенсия (когато остарее). С навлизането в пенсионна възраст хората посягат към натрупаните в активна трудова
възраст спестявания, затова с нарастване на броя и относителния дял на пенсионерите спестяванията намаляват. Промените
в резултат на застаряването на населението се очаква да доведат и до промени в предлагането, което да се ориентира към
удовлетворяване на потребностите на възрастните хора, чийто брой и относителен дял продължава да нараства.
Ключови думи: потребление, спестяване, застаряване на населението.
JEL: E21.
МИКРОВЪЛНОВО ПЛАСТИФИЦИРАНЕ НА БУКОВА ДЪРВЕСИНА ПОСТАВЕНА В ТЕРМОУСТОЙЧИВ ПЛИК
Димитър Ангелски
Лесотехнически университет, София
Пластифицирането на масивна дървесина с цел последващото й огъване е технологичен процес с голяма
продължителност. Значително съкращаване на времето за пластифициране може да се реализира чрез използване на
микровълнова енергия за нагряване на дървесината. В тази връзка е изследвана възможността за пластифициране на
маломерни букови детайли в микровълново поле. За целта пробни тела с размери 75/30/25 mm и влажност 22 ±2% са
загрявани в микровълнова печка с честота на полето 2450 MHz. Водосъдържанието на дървесина поставена в микровълново
поле интензивно намалява. Това води до значително намаляване на пластичните й свойства. За ограничаване на този ефект
детайлите са поставяни и обвивани в перфориран термоустойчив плик. Термоустойчивия плик частично задържа образуваните
при изпарението водни пари. По този начин се постига допълнително пластифициране на дървесината, чрез пропарване и
забавяне на изпарителния процес. Границите на изследвания времеви диапазон за микровълново загряване на дървесината
са определени чрез предварителни опити. Продължителността на престоя на пробните тела в микровълновото поле за
отделните серии опити е както следва: 30, 60, 90,120 и 150 s. Пластичността на дървесината е оценявана въз основа на
измерената влажност и температура на пробните тела след края на микровълновото въздействие. Отчитани са две
температури: в центъра и близко до повърхността на пробните тела. Въз основа на получените резултати е съставен режим за
микровълново пластифициране на дървесина в термоустойчив плик.
Ключови думи: пластифициране, букова дървесина, микровълново поле, микровълнова печка, огъване на масивна
дървесина.
JEL: Е21, Е23.
МИКРОВЪЛНОВО ПЛАСТИФИЦИРАНЕ НА БУКОВА ДЪРВЕСИНА ОБВИТА В ТЕКСТИЛНА МАТЕРИЯ
Димитър Ангелски
Лесотехнически университет, София
Пластифицирането на масивна дървесина с цел последващото й огъване е технологичен процес с голяма
продължителност. Значително съкращаване на времето за пластифициране може да се реализира чрез използване на
микровълнова енергия за нагряване на дървесината. В тази връзка е изследвана възможността за пластифициране на
маломерни букови детайли в микровълново поле. За целта пробни тела с размери 75/30/25 mm и влажност 22 ±2% са
загрявани в микровълнова печка с честота на полето 2450 MHz. Водосъдържанието на дървесина поставена в микровълново
поле интензивно намалява. Това води до значително намаляване на пластичните й свойства. За ограничаване на този ефект
детайлите са поставяни и обвивани във влажна хавлиена кърпа. Влажната текстилна материя частично задържа образуваните
при изпарението водни пари и допълнително навлажнява повърхността на дървесината. По този начин се постига
допълнително пластифициране на дървесината, чрез пропарване и забавяне на изпарителния процес. Границите на
изследвания времеви диапазон за микровълново загряване на дървесината са определени чрез предварителни опити.
Продължителността на престоя на пробните тела в микровълновото поле за отделните серии опити е както следва:
30,60,90,120 и 150 s. Пластичността на дървесината е оценявана въз основа на измерената влажност и температура на
пробните тела след края на микровълновото въздействие. Отчитани са две температури: в центъра и близко до повърхността
на пробните тела. Въз основа на получените резултати е съставен режим за микровълново пластифициране на дървесина
обвита във влажна текстилна материя.
Ключови думи: пластифициране, букова дървесина, микровълново поле, микровълнова печка, огъване на масивна
дървесина.
JEL: Е21, Е23.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА QFD ПРИ ПОДБОР НА ОБОРУДВАНЕ В ДЪРВОДОБИВА
Димитър Тенчев, Георги Кондев
Химикотехнологичен и металургичен университет, София
Дългосрочното конкурентноспособно развитие на организацията зависи в голяма степен от това дали ефективно и
ефикасно използва своите ресурси за удовлетворяване на всички заинтересовани страни. Клиентите от друга страна са и
ключов елемент за настоящ и бъдещ успех тъй като те в крайна сметка оценяват качеството на предоставяните им продукти и
услуги. Динамичната икономическа среда изисква от организациите пълно разбиране на техните потребности и очаквания и
стремеж към по-силно обвързване с предлаганите продукти. През последните десетилетия, качеството е фактор, който
определя поддържането на висока конкурентоспособност в дългосрочен план. Бързото изучаване на потребностите на
клиента, налага системно управление на качеството, което още повече налага използването на ефективни инструменти и
техники в тази посока. Внедряване на метод като разгръщане функциите на качеството (QFD) е техника, насочена към нуждите
и очакванията на клиентите.
Ключови думи: качество, управление, функции, продукт.
JEL: O21, P41.
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОДХОДИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ СРЕД СТУДЕНТИТЕ ПО МАРКЕТИНГ
Евгени Станимиров
Икономически университет, Варна
През 2012 година е утвърдена Националната квалификационна рамка на Р България. Всяко ниво на образование се
характеризира с придобиване на определени знания, умения и компетентности. Съдържанието на Националната
квалификационна рамка поставя въпроса за адекватността на използваните в университетите образователни подходи, т.е. за
способността им да гарантират формиране на умения и компетентности за успешна професионална реализация, както и за
степента на тяхното съответствие с очакванията на обучаваните студенти. В статията са коментирани различни подходи в
процеса на обучение на студентите по маркетинг в Икономически университет – Варна. Оценено е възприятието на студентите
за полезността на всеки от изследваните подходи и е формирана интегрирана оценка за нивото на прилагане на целия
портфейл от подходи в специализиращия блок дисциплини за специалност „Маркетинг”. Дефинирана е система от качества,
които работодателите очакват от кандидатите при наемане на работа. Участващите в проучването студенти оценяват доколко
използваните в обучението образователни подходи са способни да развият всяко от изведените качества, след което дават
своето мнение за полезността на отделните качества за успешна професионална реализация в следващите 5-7 години.
Резултатите са представени в сравнителен план за последните две години.
Ключови думи: образователни подходи, умения, компетентности.
JEL: М30.
ПРОГРАМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КЛИЕНТИ
Евгени Станимиров
Икономически университет, Варна
През последното десетилетие под влияние на технологични и институционално-пазарни фактори се наблюдават
трансформации в процеса на работа с клиентите. По-високата осведоменост на клиентите ги стимулира да търсят по-голяма
стойност, осигурена от по-иновативни продукти, на по-ниска цена, при паралелен стремеж за намаляване на възприетото ниво
на риск. Компаниите, продаващи своите продукти на бизнес пазарите, осигуряват съвкупността от посочените условия чрез
управление на взаимоотношенията с различните клиенти и/или групи клиенти. Управлението на взаимоотношенията с
клиентите се изразява в предприемане на действия за привличане, задържане, развитие и реактивация на клиентите в
зависимост от етапите на техния жизнен цикъл. Управлението на взаимоотношенията с клиентите (CRM) не е хаотично, а се
реализира чрез CRM програми. Целта на тази статия е да се представят резултатите от конкретно проучване на CRM
активностите на компании, специализирани в предлагане на бизнес услуги на българския пазар. Изследването на CRM
активностите е осъществено чрез събиране на първична информация в три аспекта. Проучено е доколко компаниите
организират и изпълняват програми по етапи от жизнения цикъл на клиентите. Коментирана е способността на компаниите да
проявяват гъвкавост при осъществяване на програмите за обслужване на клиентите. Представена е информация и за
ефективността на реализираните програми.
Ключови думи: CRM програми, ефективност на CRM програмите.
JEL: М30, М21.
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ МУЛТИКАНАЛОВА ДИСТРИБУЦИЯ
Евгения Тонкова
Икономически университет Варна
Промените в бизнес средата през последните години насочиха вниманието на компаниите към проектирането и
въвеждането на нови канали към традиционно използваните. Многообразието от дистрибуционни канали се разглежда като
алтернатива както за компаниите от гледна точка на възможност за разработване, така и от страна потребителите при избора
им на място за покупка. Актуализирането на дистрибуционните системи чрез добавяне на високо технологични канали за
дистрибуция прави компаниите по-независими, гъвкави и устойчиви. Различията в капацитетите, разходите, ползите и
рисковете на отделните канали определят тяхната приложимост спрямо определен продукт/пазарен сегмент. Аргументираното
им включване в мултиканалова система допринася за подобряване на пазарните позиции на компаниите и постигане на
устойчивост в развитието.
Ключови думи: мултиканалова дистрибуция, мултиканалови системи, ползи, разходи, рискове.
JEL: M39, M31, L81.
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ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ КАТО ПУБЛИЧНИ БЛАГА
Елена Драгозова-Иванова
Лесотехнически университет, София
В представеният доклад са изведени характеристики на зелените площи като типично местно публично благо, характерно
със своята пространствена ограниченост и неделимост, което поставя рамките на изследване на икономика на публичния
сектор, по-специално в теорията на благоденствието. Същевременно е направено изследване на неоинституционалната
теория, представяща рамката на взаимоотношенията и правилата за участващите в производството на зелени площи
икономически субекти. Изведените характеристики на зелените площи, показаха че те притежават характер на неделими
местни публични блага и тяхното поддържане се финансира от всички жители чрез данъчните им плащания и частично чрез
държавните субсидии. Което от своя страна налага тяхната институционална защита.
Ключови думи: зелени площи, местни публични блага, теорията на благоденствието.
JEL: H53.
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА МЕРКИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА В ГРАД ПЕРНИК
Елена Цветкова, Мариана Дончева-Бонева, Александрина Константинова-Славева, Десислава Стоянова
Лесотехнически университет, София
В изпълнение на двугодишен проект на ЛТУ е извършено изследване на замърсяването с общ прах в района на гр. Перник,
което е една от горещите точки с влошено КАВ в България. Замърсяването с прах е един от основните проблеми за КАВ не
само в гр. Перник, но и в повечето големи градове в България. За целите на проучването са избрани 32 ключови пробни точки,
в които са заложени пасивни прахоуловители и са взети проби от растителни видове представителни за зелената система на
града. На база получените резултати и ГИС модела на общината са очертани зони с различно натоварване. Предложен е
различен набор от мерки, който е специфициран според интензитета на изпълнение. Изводите и резултатите от проекта са
предоставени на административното ръководство и компетентните органи в общ. Перник, с цел информиране на
обществеността и включване на предвидените мерки в подготвяния от общината Интегриран план за градско възстановяване и
развитие 2014-2020.
Ключови думи: общ прах, дървесни видове, ГИС модел, качество на атмосферния въздух, мерки, град Перник.
JEL: Q01, Q53, R59, R5, Y5.
РАЗКРИВАНЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ФИРМИТЕ – СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Елица Лазарова
Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов
В съвременната икономика основана на знанието и устойчивото развитие, в навечерието на разработването на следващия
програмен период (2013-2020 година), фирмите в България са изправени пред предизвикателството да преразгледат и
планират своята конкурентоспособност. Конкурентното предимство не може вече да се търси само в технологичното
обновление. В унисон с идеята за устойчиво развитие и изчерпаемост на ресурсите, взаимстването на вече създадена
технология и усъвършенстването й спрямо целите на фирмите е стратегическо решение за устойчиво развитие. По този начин
фирмите могат не само да се възползват от успешни технологии, доказали се в реална пазарна среда, но и да надграждат тези
технологии спрямо собствените си цели. Цел на настоящата разработка е да предложи способи на фирмите за индивидуално
планиране и разкриване на своя стратегически иновационен потенциал. Основните източници на информация, използвани в
статията са актуални разработки на чужди и български автори, както и практическо проучване. Чрез анализ и оценка на три
метода: технологичния одит, бенчмаркинга и теорията на ограниченията, се търсят възможностите и ограниченията от
използването им при разкриването на иновационния потенциал на фирмите в България. Изследваните методи трябва да се
разглеждат като комплекс от способи за разкриване на иновационния потенциал на фирмите, тъй като синергичния ефект от
използването им гарантира по-висока обективност и успеваемост на иновационните стратегии на фирмата. Само една добре
планирана и стратегически обоснована иновация би довела до желаната конкурентоспособност.
Ключови думи: иновационен потенциал, технологичен одит, бенчмаркинг, теория на ограниченията.
JEL: O33.
ПЕЧАЛБАТА КАТО ПОКАЗАТЕЛ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Емил Калчев
Нов български университет, София
Макар стопанските предприятия да притежават свои собствени имена (фирми), които ги индивидуализират в стопанския
оборот, те са колективни икономически актьори без собствени цели, стремежи и желания. Поради това те не могат да
мотивират икономическото си поведение и то е следствие от взаимодействието и противодействието между заинтересованите
от тях групи икономически индивиди. Въпреки различните мнения и концепции преобладаващо се приема, че предприятията са
преди всичко инструменти за максимизиране богатството на групата на собствениците. За да бъде то максимизирано,
необходимо е на първо място да се уточнят финансовите показатели, които го характеризират. Дали с дейността си
предприятие генерира или унищожава богатство за собствениците, показва, според финансовата теория, съвременната
стойност на нетните парични потоци от него към тях. От друга страна, счетоводната печалба е законово регламентираният
показател за годишен финансов успех или неуспех от дейността. Има ли връзка между тези два показателя? Имат те
отношение те и към устойчивостта в развитието на предприятието? В статията се изяснява същността на нетната настояща
стойност и на счетоводната печалба от гледище на целите на собствениците. Изследват се и се описват разнопосочните
връзки между тях. Търси се подходяща интерпретация на сложното понятие „устойчивост в развитието на предприятието” в
светлината на изложението и се свързва то с двата анализирани показателя, като се изследват възможностите им да го
отразяват. Счетоводната печалбата се разглежда в това отношение като специфичен метод за изглаждане на тренда на
развитие на предприятието и потокът от печалби, за разлика от нетния паричен поток, в по-голяма степен отразява
устойчивостта в развитието му.
Ключови думи: счетоводна печалба, паричен поток, нетна настояща стойност.
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JEL: G30.
СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В ТУРИЗМА
Емил Кичуков
Лесотехнически университет, София
Развитието на туризма в България в съвременните условия се характеризира с навлизането на малкия частен бизнес във
всички сфери на туристическото обслужване. Предприемаческият бизнес в туризма се отличава с редица особености,
свързани с характера на туристическата дейност, предлагания продукт и спецификата на различните обслужващи дейности. В
настоящата статия са разгледани и анализирани основните особености и ресурсите за развитие на предприемачеството в
туризма. Разглеждат се отделните разновидности на алтернативния туризъм и мястото и ролята на малкия бизнес за тяхното
осъществяване. Посочват се конкретни проблеми, съпътстващи организацията на туристическата дейност и се предлагат
съответни практически решения. Предлагат се методика за анализ и оценка на ресурсите за развитие на алтернативния
туризъм и модели за устойчиво развитие на основата на предприемаческия малък туристически бизнес. В основата на
разработката са редица български и чуждестранни литературни източници, главно по проблемите на туризма. Направените
изводи и препоръки ще спомогнат за по-цялостното осветляване и обобщаване на проблемите на предприемачеството в
туризма и ще подпомогнат дейността на предприемачите от сектора с предлаганите практически подходи и решения.
Ключови думи: предприемачество, туризъм, алтернативен туризъм, устойчиво развитие.
JEL: Q01, Q26, R58.
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Емилия Стоянова
Висше училище „Международен колеж”, Варна
Понятието за устойчиво развитие е актуална тенденция, печелеща привърженици по целия свят, във всички сфери на
икономиката и обществения живот. Разразилата се световна криза в световен мащаб изисква търсене на адекватни подходи
към взаимодействие с работещите в организациите, с оглед преодоляване на съществуващите стрес и несигурност.
Прилагането на нестандартни, но доказали своята ефективност практики, несъмнено биха довели до устойчиво развитие на
организациите в икономически и социален аспект. Целта на настоящия доклад е да очертае ролята на предприемаческо
управление на човешките ресурси като фактор за устойчиво развитие на организациите. За постигане на така формулираната
цел, авторът си поставя следните задачи: 1/ да дефинира горепосочените понятия и взаимовръзката между тях; 2/ да изложи
примери за предприемаческо управление на човешките ресурси, от световната практика; 3/ да предложи методи за устойчиво
развитие на българските организации посредством алтернативни форми на управление на човешкия капитал. Основните
изводи, посочени в доклада са, че усвояването на предприемаческа култура, обучение и развитие, както и на лидерски
практики от управляващите и служителите, осигуряват благосъстояние на компаниите в дългосрочен план.
Ключови думи: управление на човешките ресурси, устойчиво развитие на организациите.
JEL: M50.
ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В СФЕРАТА НА ДИРЕКТНИЯ МАРКЕТИНГ
Живка Матеева
Икономически университет, Варна
Премахването на физическите граници между държавите, бързото технологично развитие и глобализацията в
комуникацията както между гражданите, така и между институциите доведоха до нови предизвикателства за защита на
данните. В тази връзка, почти няма сфера в съвременния социален, икономически, обществен и политически живот, в която да
не се налага да бъдат извършвани действия по обработване на лични данни, както и получаването на достъп до такива данни.
Поради това е необходимо потребителите да знаят от кого и защо техните данни се събират и обработват.
Ключови думи: лични данни, директен маркетинг, електронна търговия, защита на личните данни.
JEL: K23, M31.
ИМИДЖЪТ КАТО ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ
Живка Тананеева
Стопанска Академия „Д. А. Ценов“, Свищов
Туристическият маркетинг създава, управлява и прилага техники, които провокират, информират и мотивират
потенциалните клиенти да посетят конкретна забележителност, град, област, държава и т.н. За да се постигнат тези резултати,
всяка община, курорт, област или държава трябва да развива туристическа инфраструктура и да обедини своите природни,
исторически и културни ценности в туристически продукт. Конкретната задача на националния туристически маркетинг е чрез
повишаване ефективността и влиянието на националните маркетингови дейности, пазарна информация и прозрачност, да
помогне на диверсификацията на туристическите продукти и пазари и устойчивото развитие на туризма в България. Затова,
туристическият маркетинг трябва да повлияе на потребителите за вземане на решения в един все по-сложен и конкурентен
световен туристически пазар. Едно от най-значимите предизвикателства пред националния туристически маркетинг е
необходимостта за ефективна стратегия за позициониране на дестинация България. За да бъде успешно позиционирана на
целевите пазари, дестинацията трябва да бъде благоприятно разграничава от конкурентите и положително позиционирана, в
съзнанието на потребителите. Ключов компонент на този процес е създаването и управлението на отличителен и
привлекателен имидж, на дестинация България. Тази разработка има за цел да представи имиджа като елемент на
националния туристически маркетинг, който е от решаващо значение за устойчивото развитие на туристическа дестинация
България.
Ключови думи: национален туристически маркетинг, имидж на туристическа дестинация, устойчиво развитие.
JEL: M31, L83.
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МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ В СЕЛСКИТЕ ОБЩИНИ НА РУСЕНСКА
ОБЛАСТ
Зорница Богданова
Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе
Актуален проблем на съвременното общество е устойчивото развитие на селските райони. Един от основните аспекти в
постигането на устойчиво развитие на селските райони е свързан с протичането на целенасочени структурни промени в
икономиката и социалната среда. За да се проследят и оценят тенденциите и измененията на социално-икономическата среда
на живот в селските райони е необходима оценка на преструктурирането (диверсификацията) на икономическите дейности.
Целта на настоящия доклад е да се разработи и апробира модел за оценка степента на диверсификация на икономическите
дейности в селските общини. Основни използвани измерители на степентта на диверсификация в модела са „нетни приходи от
продажби по икономически дейности” и „производителност на труда на заетите по икономически сектори”. Моделът е
апробиран за 7-те селски общини в Русенска област, като са използвани актуални статистически данни за периода 2007-2011 г.
Получени са резултати от проведеното изследване и са изведени изводи и препоръки за устойчиво развитие на селските
общини в областта.
Ключови думи: селски райони, модел за оценка на диверсификация, устойчиво развитие, диверсифициращи
икономически дейности.
JEL: Q18.
МОДЕЛИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ЛИДЕР В СТРАНИТЕ ОТ ЕС
Зорница Стоянова
Университет за национално и световно стопанство, София
В страните от ЕС прилагането на подхода ЛИДЕР и организацията на дейността на МИГ се осъществява под найразнообразни форми. Въпреки това могат да се определят три основни модела по прилагането на ЛИДЕР, които в настоящия
момент се използват от държавите-членки в рамките на Ос Лидер. Целта на доклада е да се анализират модели по
приложението на подхода ЛИДЕР и формите на организация на местните инициативни групи, като на тази база се правят
обобщени изводи за прилагането на подхода ЛИДЕР и организацията на МИГ в страните от ЕС. В първата част на доклада са
дефинирани моделите по прилагането на подхода ЛИДЕР в страните от ЕС. Втората част на доклада съдържа обобщени
изводи за дефинираните модели по приложението на подхода ЛИДЕР и формите на организация на местните инициативни
групи.
Ключови думи: местни инициативни групи, ЛИДЕР, модел, подход.
JEL: Q18.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКСПОНЕНЦИАЛНИ СТЪБЛЕНИ ФУНКЦИИ С НЕЛИНЕЙНА РЕГРЕСИЯ
Ивайло Марков
Институт за гората, Българска академия на науките, София
Функциите на Brink и Riemer за моделиране на стъблените криви се свеждат до линейни комбинации на експоненти. За
напасване на такива функции към реални данни се прилагат методите на нелинейната регресия, които предполагат процедура
за приблизително определяне на начални стойности на регресионните параметри, които впоследствие са подобрават чрез
итерация. В настоящата работа се разглеждат три способа за определяне на начални стойности: (1) Въз основа на
традиционните методи за ректификация, (2) с използуване на степенни редове и (3) с използуване на диференциалното
уравнение, на което е решение разглежданата функция. Аналогични методи са развити и за функции, които се представят като
линейна комбинация са степенни функции.
Ключови думи: стъблени криви, функции на Бринк и Ример, нелинейна регресия.
JEL: Q23.
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ЧРЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА БАЗА КООПЕРИРАНЕ НА
ИНОВАЦИОННИ КОМПАНИИ И АКАДЕМИЧНИ ИНСТИТУЦИИ
Ивайло Симеонов
Технически университет, София
Взаимната зависимост на технологиите и иновационните процеси е един от основните параметри за повишаване на
конкурентоспособността на компаниите и непрекъснатото професионално развитие. Поради това професионалното развитие
на инженерния персонал се превръща в нов фокус на съвременния мениджмънт, който е от съществена важност за
индустриалното развитие на Европа. Поради тази причина в последните няколко години започна интензивен процес на
изследване на взаимодействието на иновационните компании и академичните институции в лицето на техническите
университети и научните центрове за създаване и развитие на иновационни технологии, в резултат на което се създават
различни модели, описващи това взаимодействие. За изясняване на взаимовръзките при кооперирането на иновационни
компании и университети Fink предлага осем-елементен модел, чиято основа се базира на датските и норвежките модели за
развитие и се доближава до моделите на организационната теория. Характерна особеност на модела е наличието на връзки,
което е от изключително значение за осъществяване на процеса на продължително професионално развитие. Този модел
претърпява по-нататъшно развитие в следващите публикации на Fink, който се превръща от осем-елементен в двуполюсен
комплексен модел. Анализът на сътрудничеството между иновационните компании и техническите университети сочи, че
обучението в иновационните университети има теоретично-приложен характер, което е от особена важност за
високотехнологичните компании, а от друга страна самите компании осигуряват финансови ресурси за реализацията на
учебния процес и имат възможността да подпомагат специализирани курсове, програми и проекти за подготовка на млади
кадри в тясна научна област. Поради тази причина приблизително 26% от иновационните компании заявяват, че
сътрудничеството им с университетите и другите научни центрове представлява главният им източник на нови знания, умения
и технологии. Също така 65% от компаниите създават творческа атмосфера за преобразуване на теоретичните основи на
младите специалисти в практически решения, които да допринесат за създаване на иновационни технологии или развитие на
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нови продукти. Изследванията в тази насока също са показали, че повечето компании (~60%) губят огромния потенциал на
младите специалисти, тъй като не притежават изградена система за мотивиране, събиране и използване на предложенията за
подобряване на иновационните процеси и продукти. Резултатите от тези изследвания показват необходимостта от
задълбочаване на взаимодействието между академичните институции и иновационните компании за осигуряване на
устойчивото развитие на човешките ресурси при създаване и развитие на иновационни решения в условията на динамичния
пазар на високотехнологични продукти, характерен за последното десетилетие от развитието на световната икономика.
Ключови думи: професионално развитие, развитие на човешките ресурси.
JEL: J2, O1.
ДЪРВЕСИНАТА – СУРОВИНА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА
Иван Генов, Йорданка Иванова, Миглена Вальова
Лесотехнически университет, София
Основното преимущество на биомасата е нейното постоянно възобновяване чрез процеса фотосинтеза. Тя може да бъде
потенциален източник на химични вещества с промишлено приложение. Използването на биомаса за производството на
химични вещества може значително да ограничи вредното въздействие на химикалите, получени от изкопаеми горива върху
околната среда. От всички видове растителна биомаса, най-важният за промишлена химическа преработка е дървесината.
Съществуват различни методи за получаване на химични вещества от дървесина: киселинна хидролиза, ферментационна
хидролиза, термични процеси на преработка на растителните суровини. Голямо приложение в различни отрасли намират
изделията от целулоза.
Ключови думи: биомаса, дървесина, химични вещества, хидролиза, целулоза.
JEL: Q2, Q23.
УСТОЙЧИВОСТТА И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА КАТО ОТРАЖЕНИЕ НА НЕЙНОТО
ПРОТИВОРЕЧИЕ
Иван Йовков
Лесотехнически университет, София
Защитава се изследователската теза, че общественият характер на произвеждания БВП в модерните общества и
смесеният публично-частен характер на производството му чрез механизмите на публичния и частен сектор е основното
икономическо противоречие на сегашния етап от развитието на Българската икономика. Персонифицираните полярни
противоположности в него са дефинирани съответно като политически и икономически предприемачи. Както и във всяко друго
противоречие, устойчивостта му изразява единството между двете полярни противоположности. Устойчивото развитие
отразява борбата между тях, която приключва с ново единство. Това единство е преходно. След него започва отново борба
между тях, но вече при нови условия и друго по-високо равнище на развитие. Изведен е идеален модел за организационно
устройство на икономическа система с конституирани публичен и частен сектор. Оценена е ефективността на производството и
разпределението на БВП между публичния и частния сектор. Анализират се финансовите инструменти, които влияят на
оптималността на благоденствието. Извеждат се източниците на конфликта и индикаторите, които характеризират техния
социален мащаб в обществата от социаллиберален и либералсоциален тип.
Ключови думи: противоречие, устойчиво развитие, публичен сектор, частен сектор, производство, БВП.
JEL: H00, L33, Q01.
СТОЙНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГОРИТЕ ЗА ДЪРВОПРОИЗВОДСТВО
1

1

1

Иван Йовков , Невена Шулева , Константин Колев , Валентина Маринова
1
Лесотехнически университет, София
2
Изпълнителна агенция по горите, София

2

Изведена е основна теза на изследването, а именно: пазарната стойност на горските територии не е достатъчна за
използването й в качеството на финансов инструмент за оценяване на специфичните имуществени права върху горите. Тезата
се доказва на примера на горите, държавна собственост. Тези гори оценявани като недвижим имот подлежат на отчуждаване.
Новият собственик може да ги използва за горски или други цели. Когато ще се използват за горски цели, авансираният за
придобиването им капитал има икономически живот безкрайност. Стойността на тяхното използване за дървопроизводство за
сега е без алтернатива за горовладелците. Доказва се, че тази стойност може да бъде изчислявана чрез методическия апарат
за оценка на инвестиции с икономически живот безкрайност. Методиката е апробирана за високостъблените и издънкови гори
собственост на държавата. Определена е вътрешната норма на възвръщаемост на тези гори по възприетите в горската
статистика класове на възраст. Изведени са зависимости за пределната ефективност на капитала авансиран в гори.
Направени са изводи върху разкритите закономерности.
Ключови думи: капитал авансиран в гори, оценка на инвестиции, дървопроизводство.
JEL: Q23.
МОДЕЛИРАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ ФАКТОРИ ЗА УСТОЙЧИВО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА ЕКОСИСТЕМНИТЕ ФУНКЦИИ НА
ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН
Иван Палигоров, Емил Галев
Лесотехнически университет, София
В рамките на изследването по проект INTEGRAL e направен анализ на изменението на ключови фактори, определящи
устойчивото възпроизводство на екосистемните функции на горите на територията на Община Тетевен. С помощта на
Компютърна информационна система за оценка на решения „ЕИДОС“ са очертани възможните варианти на развитие на горите
за период от 40-50 години. Получените резултати са анализирани и са добра основа за успешното прилагане на
информационната система за подпомагане вземането на управленски решения в условията на българското горско стопанство.
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Ключови думи: управление на горите и на горското стопанство, моделиране, информационни системи за подпомагане
вземането на решения.
JEL: Q23, Q01, Q57, C67.
НЯКОИ РЕЗУЛТАТИ ОТ МОДЕЛИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ГОРСКИТЕ НАСАЖДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА УОГС
ЮНДОЛА
Иван Палигоров, Емил Галев
Лесотехнически университет, София
В рамките на изследването по проект INTEGRAL e направен анализ на изменението на състоянието на ключови
индикатори, влияещи върху развитието на горските насаждения на територията на УОГС Юндола. С помощта на
Информационна система за подпомагане на вземането на решения (ИСПВР) „Сибила“ са очертани възможните варианти за
развитие на горските насаждения за период от 40-50 години. Получените резултати са анализирани и са добра основа за
успешното прилагане на информационната система за подпомагане вземането на управленски решения в условията на
българското горско стопанство.
Ключови думи: управление на горите и на горското стопанство, моделиране, информационни системи за подпомагане
вземането на решения.
JEL: Q23, Q01, Q57, C67.
УПРАВЛЕНСКИ МЕХАНИЗМИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИЯ МЕНИДЖМЪНТ
Ивелина Петкова
Академия на Министерство на вътрешните работи, София
Управлението на средствата от Структурните фондове на ЕС изискват изграждане на надеждни управленски механизми,
действащи системи за финансово управление и контрол и опростени процедури за кандидатстване на бенефициентите. Целта
на настоящия доклад е да разгледа и анализира наложените практики при управление на проекти от Структурните фондове и
даде препоръки и насоки за подобряване на проектното управление.
Ключови думи: управление на проекти, Структурни фондове.
JEL: M42, M48, O22.
ПЕРСПЕКТИВИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ
Йордан Иванов
Икономически университет, Варна
В периода на преход от тежка икономическа и финансова криза, към неизменно следващата я рецесия, е важно да
направим сериозна равносметка, своеобразна ревизия на случващото се, за да можем да очертаем бъдещите перспективи за
устойчивост на бизнеса. Това се налага най-вече, за да не се допусне икономиката да изпадне в депресия, последиците от
която ще са силно критични за националната икономика и бизнес. Друга важна причина, за подобен анализ на ситуацията е да
се покажат грешките допуснати при управлението на икономическите процеси, на национално, фирмено и лично равнище, за
да не допускаме тяхното повторение. Ето защо, основната цел, която си поставяме с настоящата статия е да се опитаме да
очертаем състоянието на индустриалния сектор в България, за да можем да предложим концептуална рамка за устойчивото му
излизане от кризата и бъдещо възходящо развитие и не на последно място, пакет от принципни мерки и действия за малкия и
среден бизнес, който е най-силно засегнат през последните 3 – 4 години. В настоящото изследване, ще прилагаме методи от
статистическия анализ, метод на сравнението и др. Въз основа на получените резултати, ще се опитаме да предпишем
рамкова програма за справяне с последиците от кризата, която да бъде обект на критики, коментари и развитие, с цел
постигане на реални резултати в българските индустриални предприятия.
Ключови думи: икономическо развитие, индустриален бизнес, управление, устойчивост, икономика.
JEL: L11, M21, O11, O12.
НАСОКИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЗДРАВНИЯ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ
1

2

Йордан Йорданов , Десислава Алексова
1
Лесотехнически университет, София
2
Международно висше бизнес училище, Ботевград
Докладът е посветен на интерпретиране резултатите от международни и национални проучвания свързани с комплексните
условия и проблеми, тенденции и предпоставки за пазарно ориентирано и устойчиво развитие на специализираните форми на
здравния туризъм – медицински/балнеоложки, СПА и Уелнес програми и услуги. Основните акценти са поставени върху
иновативните подходи и добри наши и чуждестранни практики в управлението чрез маркетинг на фирмите доставчици и
дистрибутори на този асортимент туристически продуктови линии. Отразени са основните фактори, ограничаващи пазарното
развитие, в частност свързани със законовата и нормативно-институционална регулация и водещи тенденции в европейското и
регионално пазарно пространство по отношение търсенето и предлагането на здравни услуги за клинично здрави и хронично
болни групи потребители.
Ключови думи: управление, устойчиво развитие, здравен туризъм, иновации.
JEL: Q01.
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МЛАДЕЖКА БЕЗРАБОТИЦА В ГРАД ГАБРОВО ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2012 ГОДИНА
Камелия Цанова
Технически университет, Габрово
Безработицата у нас придобива все по-големи размери, което се превръща в рискова ситуация за цялата държава. Найзастрашително за страната ни е големият процент от безработни младежи. Младежката безработица обхваща младежите от
18 до 29 години. Целта на авторката в тази статия е да покаже причините за това и нивото на безработни младежи в гр.
Габрово. За постигането на целта е използвана анкета, в която са анкетирани младежи от 18 до 29 години. От проучването е
констатиран факта, че гр. Габрово е сред населените места с най-ниските нива на безработица в страната. При младежите
безработицата е 21.5 на сто, а общото й ниво за региона е 6,9 на сто за месец октомври 2012 година. Причините за все пак
големият процент са: степента на образование, ниското заплащане в търговските обекти, не добрите условия на труд, както и
желанието за миграция след завършване на образование в търсене на по-добра реализация. Младежи до 29-годишна възраст
от Габрово са подали над 170 заявления по схемата за първо работно място на оперативната програма "Развитие на
човешките ресурси", а 70 местни предприятия им съдействат да намерят реализация на своя труд. Младежите са най-ценното
за нашето общество, защото с техните умения и интелектуален потенциал те могат да развият икономиката на страната ни в
положителна посока.
Ключови думи: безработица, младежи, пазар на труда, професионална ориентация, професионална квалификация.
JEL: О15.
ГЕОИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРЕД УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН
Камен Петров
Университет за национално и световно стопанство, София
В статията се прави анализ на състоянието на административно област Смолян. Разглежда се нейното състояние и се
очертават проблемите в нейното развитие и приоритети. Въз основа на анализа на проблемите и нуждите, силните и слаби
страни, възможностите и заплахите за социалното и икономическо развитие на Смолянска област и се определят
стратегически цели, приоритети и мерки за бъдещото развитие на района свързани с реализацията на серия от дейности и
програми свързани с регионалното развитие на региона. Партньорство между институциите, местните власти,
неправителствените организации и хората за укрепване на институционалния капацитет и сътрудничеството ще бъде водещо
във връзката с осъществяване на принципите на устойчивото развитие.
Ключови думи: развитие, област, общинско управление, местна власт, регион.
JEL: R58.
СЕКТОР ТУРИЗЪМ В ДОКУМЕНТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – НАСОЧЕНОСТ КЪМ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Катинка Михова, Милена Асенова
Лесотехнически университет, София
Независимо от проблемите в еврозоната, туризмът в Европа е третият по големина икономически сектор през последната
година сред 25-те сектора към Генерална дирекция Предприятия и промишленост на Европейската комисия (ЕК). В
последните години ЕК подкрепя туризма и нейни документи го определят като ключов за европейската икономика сектор. В
Лисабонския договор се посочва, че „Съюзът допълва действията на държавите членки в сектора на туризма” като насърчава
конкурентоспособността. Други документи като Съобщението на ЕК относно туризма от 2010 год. и разработеният План за
поетапно прилагане очертават инициативи на сътрудничество между публични и частни институции, организации и лица в
областта на туризма с действия за успешно реализиране. Тематиката на публикации и конференции, достъпни на интернет
страниците на Европейския съюз (ЕС) и ЕК, е показателна за тенденциите на общоевропейски и експертни решения и мнения.
Сред тях са темите за дестинациите с отлични постижения, професионалните умения, създаване и функциониране на мрежа
на предприятията в сектора, устойчив туризъм и др. Прави впечатление, че много голяма част от документите фокусират върху
устойчивостта на туризма в различните аспекти на тази концепция. Познаването на официалните документи на ЕС и ЕК, както
и експертните мнения в съпътстващи публикации, е много важно за служителите и експертите в публични и частни
организации. Настоящият материал обобщава тези документи и публикации, достъпни на интернет страниците на ЕС към
началото на 2013 г.
Ключови думи: туризъм, Европейска комисия, Съобщение на ЕК относно туризма, устойчиво развитие, устойчив туризъм.
JEL: F63, O19, Q01.
КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА НА ДЪРЖАВНИТЕ ГОРСКОСТОПАНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
1

1

Константин Колев , Невена Шулева , Валентина Маринова
1
Лесотехнически университет, София
2
Изпълнителна агенция по горите, София

2

Изведена е изследователската теза на проучването, а именно: Конституираните публични предприятия за управление на
горите държавна собственост имат различни конкурентни предимства. Те зависят от териториалните фактори на
горскостопанското производство. Разработена е методика за оценка на конкурентните им предимства като териториалните
фактори са стандартизирани в скала от 0 до 1. Разработен е алгоритъм, чрез който териториалните фактори, представени от
система показатели се превръщат в параметри и индикатори за конкурентоспособност. Направена е скала за подреждане на
предприятията по индикаторите за тяхната конкурентоспособност, а именно: конкурентоспособност на произвежданата
продукция, производителност на труда, финансова стабилност, натрупване на активи, адаптивност към пазара, резултатност
от горските територии, резултатност от дървесните запаси. Изчислен е комплексен критерии за конкурентоспособност.
Направени са обобщения на получените от проучването резултати.
Ключови думи:
конкурентоспособност.

конкурентност,

предприятия

стопанисващи

JEL: Q23.
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СТРУКТУРНИ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ НАТУРАЛНИЯ И СТОЙНОСТНИЯ ОБЕМ НА ДЪРВОПРОИЗВОДСТВОТО
1

1

Константин Колев , Невена Шулева , Валентина Маринова
1
Лесотехнически университет, София
2
Изпълнителна агенция по горите, София

2

Изведена е основна теза на проучването, а именно: натуралната и стойностната структура на дървопроизводството са
взаимозависими. Това позволява да бъдат оценявани структурните различия между тях и да се реализира икономическа
политика за оптимално ценообразуване. Прави се библиографска справка на познати статистически методи за оценка на
различия и равномерност на структури. Оценени са натуралния и стойностен обем на дървопроизводството от държавните
гори. Направен е сравнителен анализ на различията между тях чрез изчисляване на коефициента на сравнителна
неравномерност Kd и коефициента на диверсификация GR. Направени са обобщени изводи за причините влияещи върху
структурните различия. Правят се и преценки за ценовите политики по отделни сортименти дървесина и негативите за
икономиката на горския сектор.
Ключови думи: структурни различия, цена на дървесината, ценова политика.
JEL: Q23.
СТОПАНСКИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ПЛАНТАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ДЪРВЕСНИ ТРЕСКИ
Константин Маринов
Лесотехнически университет, София
Разработването на енергийни плантации, като възобновяеми енергийни източници за производството на дървесни трески,
са сред приоритетите на Европейския Съюз в борбата за ограничаване на въглеродните емисии, следствие експлоатацията на
фосилните горива и смекчаване на глобалните климатичните промени. Енергийните култури са алтернативен източник за
производство на топлина, студ, електричество и гориво, създават предпоставка за по-балансирана експлоатация на фосилните
и ядрените горива, осигуряват условия за диверсификация на енергийните източници в отделните страни на ЕС и са важен
фактор за устойчивото развитие на суровинните ресурси, селското и горско стопанство, енергетиката и индустрията. В днешно
време, много европейски страни усилено създават и експлоатират специални енергийни плантации от бързорастящи дървесни,
храстовидни и селскостопански култури за добив на енергийни трески – чипс, като гориво за топлоцентрали и електроцентрали.
Въпреки, че в нашата страна съществуват известни условия за създаване на такива енергийни култури, все още няма
създадени такива плантации за индустриален и комерсиален добив на дървесен чипс за производство на топлоенергия и/ или
електроенергия. В настоящата работа е проведено изследване за установяване на подходящи технологии, схеми и технически
средства за нашата страна, с цел създаване и отглеждане на енергийнни плантации от бързорастящи дървесни и храстовидни
видове с ускорен ротационен цикъл. В зависимост от природоклиматичните и стопанските условия са предложени конкретни
агролесовъдни и технологични решения, както и подходящи машини и средства за създаване, отглеждане и добив на дървесен
чипс от енергийнни плантации у нас.
Ключови думи: възобновяема енергия, дървесен чипс, енергийни плантации.
JEL: 013, Q16, Q23, Q42.
ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ НА СТОПАНСТВАТА ОТ МЛЕЧНОТО ГОВЕДОВЪДСТВО В БЪЛГАРИЯ
Константин Станков
Тракийски университет, Стара Загора
Млечното говедовъдство остава един от най–традиционно рентабилните и предпочитани подотрасли на селското
стопанство от страна на фермерите. Целта на тази статия е да се направи анализ на неговото състояние към момента и на
неговата икономическа ефективност и направят препоръки за повишаването и. Темата за млечното говедовъдство и неговите
продукти и особено млякото винаги ще бъдат обект на изследване от страна на аграрикономистите. Актуалността на проблема
произтича и от създалата се неблагоприятна икономическа ситуация в България, следствие на световната икономическа криза
и влиянието и върху всички сегменти на производството и потреблението на млечни продукти. Някои от по–важните резултати
и анализи, които се правят в резултат на изследването са, че повечето от стопанствата от млечното говедовъдство
функционират на ръба на оцеляването и е нужно вземането на спешни мерки за тяхното спасяване, а след това за тяхното
оздравяване. В края на тази статията се правят адекватни препоръки за постигането на целите на статията.
Ключови думи: млечно говедовъдство, икономическа ефективност, икономическа криза, мерки за спасяване.
JEL: N54.
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА – ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВОТО Й
РАЗВИТИЕ
Красимира Тонева
Тракийски университет, Стара Загора
Област Стара Загора е регион, разполагащ с ценни и качествени териториални и човешки ресурси, които определят
многоотрасловата му и интензивно преструктурираща се икономика. Целта на настоящия доклад е да се анализира
образователната структура на населението на областта като един от най-важните фактори, детерминиращи потенциала й за
развитие.
Ключови думи: област Стара Загора, население, образователна структура, устойчиво развитие.
JEL: R11.
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®

ITIL КАТО РАМКА ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ
Красимира Швертнер, Десислава Карчева
Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София
®

ITIL (IT Infrastructure Library) е набор от добри практики при поддръжката и предоставянето на ИТ услуги. Разглежда се
®
въвеждането на ITIL най-добрите практики за оптимизирането на работния процес за техническа поддръжка във фирма.
Целта на оптимизирането на този процес е да се гарантира бързото възстановяване при спешни, високо приоритетни
ситуации, както и намаляване на техния брой чрез проактивно решаване на инцидентите преди тяхното възникване. Една
организация, която управлява рисковете и поддържа безотказната работа на инфраструктурата си спестява не само пари, но и
дава възможност на хората да вършат работата си по-ефективно. Проблемът е актуален, тъй като се засяга един по-глобален
проблем, с който голяма част от организациите се сблъскват – как най-ефективно да бъдат управлявани ИТ услугите, така че
клиентите да бъдат удовлетворени, а разходите да бъдат сведени до минимум. За оптимизиране на работния процес за
®
®
®
техническа поддръжка се прилагат следните ITIL процеси, които са част от най-добрите практики на ITIL : ITIL процеса за
управление на инцидентите, който осигурява непрекъснатост при предоставянето на ИТ услуги. Внедряването на този процес
води до съкращаване на времето за престой на потребител. Тази величина се дефинира като време, през което потребителят
®
комуникира с центъра за поддръжка или не може да изпълнява задачите си поради срив в информационната система; ITIL
процеса за управление на проблемите, чрез което се постига минимизиране на повтарящите се инциденти при предоставянето
®
на услуги; ITIL процеса за управление на непрекъснатостта на ИТ услугите, чрез което се гарантира бързото възстановяване
®
при аварийни ситуации. Прилагането на основните принципи на ITIL помага да се намери баланс между нуждите на
®
потребителите на ИТ услуги и възможностите на ИТ отделите. С въвеждане на ITIL най-добрите практики процесите се
управляват централизирано, така че във всеки момент статистически да могат да се отчитат и анализират причините за
възникване на проблемите, времето, което е необходимо за тяхното решаване, броят ангажирани за това специалисти.
Библиотеката на добрите практики при предоставянето и поддръжката на ИТ услуги включва примери за количествена оценка
на ползите от внедряването на предлаганите процеси.
®

Ключови думи: Библиотека за информационна инфраструктура ITIL , информационни услуги, бизнес процес, оптимизация
на бизнес процес, управление на инциденти.
JEL: L15.
АКАДЕМИЧНО ПИСАНЕ – ПРИНЦИПИ ПРИ ОФОРМЯНЕ НА ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
Лалка Борисова
Международно висше бизнес училище, Ботевград
Актуалността на темата на статията е безспорна. Академичният стил се използва от студентите при оформяне на
различните писмени задания. Използва се лексика, съобразена с книжовните норми на българския език и различни писмени
форми. Най-често студентите пишат курсови работи, т.е. самостоятелни писмени разработки под формата на есета, реферати,
доклади, решават казуси по изучаваните дисциплини. Всеки преподавател задава задължителни технически изисквания за
оформянето, според естеството на дисциплината. Затова за успеха на всяка курсова работа от най-голямо значение са
изискванията на преподавателя, задал разработването й. Тези изисквания, от своя страна, са в пряка връзка с изучавания
материал, защото целта е студентът да покаже какво е научил точно от съответния курс. А в рамките на всяка специалност
студентите изучават различни курсове, които изискват използване на определени методологии за оформяне. Целта на
статията е, да се подпомогнат студентите, като им се предоставят конкретни правила и изисквания по отношение на
оформянето на писмените задания. Този факт автоматически води до второто предимство на писмената форма – по
задълбочената подготовка.
Ключови думи: принципи, писмени форми, правила, академичен стил.
JEL: I21.
УПРАВЛЕНСКИ ПОДХОДИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА АКТИВНОСТ НА ФИРМАТА
Магдалена Парчева
Икономически университет, Варна
Темите „вътрешно предприемачество” и „предприемаческа активност на фирмата” провокират интереса на редица
изследователи. Това е обусловено от факта, че предприемаческата активност е средство за постигане на обновление и
развитие на фирмата, както и за получаване на устойчиво конкурентно предимство. Концепцията „вътрешно
предприемачество” е разработена първоначално от Pinchot през 1985 г. Според Pinchot вътрешното предприемачество е
система, която ускорява и прави възможно създаването на иновации в големите предприятия чрез мобилизиране и използване
на предприемаческия талант и богатството на идеите на сътрудниците във фирмата. Вътрешното предприемачество
представлява съвкупност от мерки по отношение на организацията и персонала, посредством които трябва да се преодолеят
типичните бариери за иновациите като например негъвкавите организационни структури. В светлината на тази концепция е
необходимо да се създаде климат във фирмата, който да стимулира собствената инициатива, иновативното мислене и
действия. В този аспект основните цели на доклада се съсредоточават в две направления: (1) да се изследват някои от
факторите, които имат влияние върху предприемаческата активност на фирмата; (2) на база направеното изследване да се
представят управленски подходи, които способстват за създаване на среда във фирмата, благоприятстваща новаторството и
предприемаческата активност. Откроените фактори и зависимости са изследвани на база емпирично проучване сред фирми от
бранш „информационни технологии” от област Варна.
Ключови думи: предприемаческа активност, вътрешно предприемачество, фактори на предприемаческа активност, ИТ
фирми.
JEL: M10.
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АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИОННО И КОМУНИКАЦИОННО ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ УМЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ В АСПЕКТА НА
ПРИЕТИТЕ НОВИ ПРИОРИТЕТА В ОБЛАСТТА НА ЦИФРОВАТА ИКОНОМИКА
Марина Младенова
Лесотехнически университет, София
Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) са силно значим фактор за производителността и растежа на ЕС.
Безспорен е фактът, че те трансформират икономиката и обществото. Наблюдаването и анализът на използването на ИКТ са
необходими за информирано разбиране на последиците от тези трансформации. На 18.12.2012 г. Европейската комисия (ЕК)
прие седем нови приоритета в областта на цифровата икономика и цифровото общество. Приоритет 3 е: Създаване на Широка
коалиция за умения и работни места в областта на ИКТ. Създаването на коалиция е необходимо, за да се предприемат
практически мерки за предотвратяване на ситуация, при която поради липса на квалифициран персонал към 2015 г. в сферата
на ИКТ биха останали незаети един милион работни места. В представеният доклад се анализират резултатите от мащабно
проучване проведено през 2012 г. в областта на цифровата икономика, което показва, че по ИКТ умения България е на
последно или предпоследно място от страните в ЕС. Предлагат се възможни подходи и мерки за подобряване на тези
резултати.
Ключови думи: информационно и комуникационно технологични (ИКТ) умения, образователни подходи.
JEL: M15.
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ОБУЧЕНИЕТО НА „ПОКОЛЕНИЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ“

И

КОМУНИКАЦИОННИ

ТЕХНОЛОГИИ

В

Марина Младенова, Богомил Брезин
Лесотехнически университет, София
В настоящата статия се представят приложимите в обучението информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на
Web 2.0 в аспекта на новата култура на обучение, която е културата на учене, преподаване и наставляване между
равнопоставени, чрез социален софтуер, за насърчаване на социалното взаимодействие и в подкрепа на гъвкаво обучение.
Целта на тази разработка е да се представят възможностите, предимствата и проблемите при приложение на ИКТ на Web 2.0,
както и необходимите предпоставки за интегрирането им в обучението.
Ключови думи: информационни и комуникационни технологии (ИКТ), Web 2.0, социален софтуер, обучение.
JEL: L86, I20.
ОТЧИТАНЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ И ВРЪЗКА С ПАЗАРА НА ТРУДА ОТ РЕЙТИНГОВАТА СИСТЕМА ЗА
ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
1

2

Марина Младенова , Диана Киркова
1
Лесотехнически университет, София
2
У. Ф. Кор ЕООД, София
В настоящата статия се представя разработената от авторите web – базирана анкетна карта за отчитане на индикаторите
за реализация и връзка с пазара на труда от рейтинговата система за висшите училища в Лесотехническия университет.
Подлага се на дискусия въпросът за възможността Системата „Alumni Network“ да бъде развита като механизъм за регулярна
обратна връзка с бившите и настоящи студенти на университета, позволяващ наблюдение, извличане и статистическа
обработка на тези индикатори.
Ключови думи: „Alumni Network“, web – базирана анкета, рейтинговата система за висшите училища
JEL: M10, M15.
РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА МОТИВАЦИОННИТЕ И ХИГИЕННИТЕ ФАКТОРИ В СЪВРЕМЕННОТО УПРАВЛЕНИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Мариана Ушева
Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград
Една от основните аксиоми в управлението на човешките ресурси гласи, че работникът и работодателят са равноправни
партньори, всеки от които се стреми към постигането на своите цели, а потребностите им се удовлетворяват чрез резултатите
от положения труд. На база това съвсем логичен е изводът, че индивида осъществява трудовата си дейност с цел
удовлетворяване на потребностите си, тоест личността ще бъде успешна и резултативна в работата си само при наличието на
правилна мотивация, „включването” на адекватните за дадения служител мотиви. С други думи, без да се разбират целите на
работника е безсмислено и безперспективно да се разработват системи за неговата мотивация. Едва когато се разберат и
сближат целите на работника и работодателя може да се намери най-краткия и ефикасен път за повишаване ефективността на
работата на организацията. От друга страна човешката дейност се характеризира най-често не с един, а с множество мотиви,
като силата на въздействие на всеки мотив може да бъде различна за всеки конкретен служител. В някои случаи силата на
въздействие на един мотив може да доминира над влиянието на няколко мотиви. Независимо обаче от ситуационния фактор
практиката показва, че колкото повече мотиви се актуализират, толкова по-силна е мотивацията. Или със задействането на
допълнителни мотиви се повишава общото ниво на мотивация. Западните мениджъри често разбират проблема с мотивацията
много по-широко от българските си колеги, което може да се види от списъка на възможните варианти за заплащане на
работниците, но техния опит може да се използва като се адаптира към българската действителност.
Ключови думи: управление на човешките ресурси, мотивация, мотивационни и хигиенни фактори.
JEL: A13, D03, D22, D23, M12, M13.
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СПЕЦИФИКА НА СОЦИАЛНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Мариана Ушева
Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград
В социалните взаимодействия в деловата среда във всеки времеви момент има наличен адресант (комуникатор, подател)
- субект, който въздейства, и адресат – този, който е изложен на въздействие. Взаимодействието се състои от последователни
действия на адресанта и адресата, които е възможно периодично да си разменят ролите. При налично съвпадение на
ценностите и интересите на субектите въздействащи и взаимодействащи, без отказ от своите цели, се появява стремеж към
търсене на взаимно изгодни решения на общи проблеми. Това от своя страна води до прилагане на кооперативни технологии и
встъпване в отношения на сътрудничество, което е особено важно в управлението на човешките ресурси (HR). Една от
специфичните форми на социално въздействие в HR е убеждаващото въздействие, което подпомага адекватните
взаимоотношения в системата „ръководител – служител”. В същността си то е „деликатно” управленско въздействие върху
индивида, чиито цели са: коригиране на възгледите и влияние на поведението на служителя в работна среда; дългосрочни
промени във възприятията и нагласите на личността в желаната посока; стимулиране на необходимостта и желанието за
сътрудничество и др. Като критерий за резултатността на убеждаващото въздействие може да послужи наличието или
отсъствието на убеденост от страна на служителя в истинността на усвоените идеи, представи, понятия, образи и т.н.,
определящи неговото поведение в конкретни ситуации.
Ключови думи: управление на човешките ресурси (HR), лидерство, социално въздействие и взаимодействие, убеждаващо
въздействие.
JEL: A13, D03, D22, D23, M12, M13.
ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИОПРОИЗВОДСТВО В РУСЕНСКИЯ РЕГИОН
Марина Николова
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов
Земеделският сектор има не само огромен експортен потенциал, но става и все по-привлекателен за инвестиции. Износът
на земеделска продукция е нараснал с над 30% през 2010 г., а истинските субсидии от европейските програми навлизат в
сектора едва през 2009 г. и ефектът от тях тепърва предстои. Една от приоритетните мерки заложени в стратегията за
развитие на Русенския регион за периода 2007–2012 г. е „Развитие на алтернативно и биологично земеделие”. През плановия
период дейностите насочени в областта на аграрния сектор целят постигането на устойчивост чрез икономическа
жизнеспособност, екологична стабилност, социална справедливост и формиране на култура у земеделските производители,
основана на научен подход. Доказаните предимства на региона за развитие на алтернативно и биологично земеделие
определят като приоритетна задача осигуряването на необходимите условия за стартирането на тези аграрни производства,
които ще осигуряват достъп на русенската селскостопанска продукция до пазарите на Общността. Актуалността на
изследването произтича от подкрепата на ЕС за производство на качествени и международно конкурентни хранителни
продукти. Те включват артикули, произхождащи само от определен географски район на ЕС, произведени със специфична
технология или с традиционни съставки. Признавайки значението, което потребителите отдават на органичните продукти,
Съюзът подкрепя този вид земеделие. На този фон, биоземеделието излиза на преден план, като земеделски подход, чрез
който се произвеждат не само безопасни хранителни продукти, но и екологосъобразни. С оглед на гореизложеното, обект на
изследване в настоящата разработка е състоянието и потенциала за развитие на биологичното земеделие в регион Русе.
Предмет на изследване са биологичните стопанства, които осъществяват преход от конвенционално към биологично
производство и тези, които са вече сертифицирани за производство, преработка и търговия с биопродукти. Основната цел на
изследването е проучване и оценка на възможностите за развитие на биопроизводство. Това ще помогне за подобряване на
конкурентните предимства на биостопанствата и очертаване възможностите за успешен бизнес в условията на пазарната
икономика.
Ключови думи: биологично земеделие, биопроизводство, потенциал за развитие.
JEL: O13, Q13, Q57.
ПОДХОД ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ГИС ЗА ГОРИТЕ
Мария Асенова
Лесотехнически университет, София
Географските информационни системи (ГИС) с приложение в горското стопанство са тематично ориентирани поради
специфичността на данните и са специализирани съобразно възможностите на приложния софтуер за пространствен анализ.
Те са от полза при реализацията на разнообразни задачи и вземането на обосновани решения в управлението на горските
територии. ГИС за горите имат определени характеристики, функционални възможности и организация за разрешаване на
проблеми в различни направления в горското стопанство. Статията разглежда основните компоненти на ГИС за горите и някои
характерни особености в информационния процес в горския сектор, както и участващите в процеса потребители и организации.
Анализирани са възможностите за създаване, обработка и интегриране на специализирани данни в ГИС за горите на основата
на съществуващи бази данни за горите и информационни системи на национално ниво в други сектори. Направени са изводи
относно перспективите за създаване на национална информационна система за горите и приноса й за осъществяване на
устойчиво развитие и управление в горския сектор у нас.
Ключови думи: бази данни; приложен софтуер; ГИС за горите; вземане на решения; управление.
JEL: C88, L73, O13, Q23, R52.
БИЗНЕС ОБУЧЕНИЕ ПО УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Мария Кехайова-Стойчева, Свилен Иванов, Йордан Недев
Икономически университет, Варна
Устойчивото развитие на цивилизацията ни отдавна премина границите на имагинерната концепция, която граничи с
нереалността. Учени от различни направления и решения на различни форуми ежедневно доказват, че проблемите с
използването на ресурсите и устойчивото развитие на околната среда са назрели до такава степен, че са поставени на карта
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съществуването на планетата и на човешката цивилизация. Това отвежда към мисълта, че от високо концептуално и
стратегическо равнище идеите за устойчиво развитие е необходимо да бъдат превръщани в работещи практики, подходи,
методи, програми, тактики и оперативни действия в работата на организациите. За да стане възможно осъществяването на
тази логика е необходимо проблемите на устойчивото развитие да бъдат широко застъпени в учебните планове на студентите,
които се обучават в бизнес специалностите. Настоящата статия има за цел да проследи каква е степента на разпространение
на дисциплини, свързани с проблемите на устойчивото развитие в различните образователно-квалификационни степени.
Идеята на автора е да извърши сравнение между практиката на водещи европейски, американски и азиатски университети и
практиката на българските висши училища. Методът, който се прилага е контент-анализ на учебни планове на специалности,
които обучават студенти в бизнес направление. Тук се използва по-широката формулировка за направлението на обучение,
бизнес обучение, поради различията, които съществуват в световната практика.
Ключови думи: бизнес обучение, устойчиво развитие, висше образование, България, свят.
JEL: M31, M14.
УСТОЙЧИВИ МАРКЕТИНГОВИ АКТИВНОСТИ В „ЗЕЛЕНИЯ КРЪГ”
Мария Кехайова-Стойчева, Свилен Иванов, Йордан Недев
Икономически университет, Варна
Съвременните тенденции в развитието на пазара са свързани с фрагментирането на потребителите и оформянето на
устойчиви субсегменти. От тази гледна точка идентифицирането на потребностите на по-малките групи потребители може да
се окаже едно от основните конкурентни предимства на компаниите, работещи на такива пазари. През последните няколко
години се наблюдават тенденции към обособяване на високо платежоспособни потребители в отделна група, за която
концепцията за устойчиво развитие се превръща в самоопределящ белег. Това обуславя необходимостта от използването на
маркетингови активности, които са пряко свързани с концепцията за устойчиво развитие. Настоящият доклад има за цел да
проследи български маркетингови активности в посоката на устойчивия маркетинг. Инициативата на няколко български медии
„Зеления кръг” вече обединява повече от 100 български организации от различни браншове. Обект на изследване са именно
тези организации.
Ключови думи: устойчив маркетинг, зелена икономика, България, „Зеления кръг”.
JEL: M31, M14.
ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, В КОНТЕКСТА НА ИЗТЕГЛЯЩОТО РАЗВИТИЕ НА
РЕГИОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Мария Петрова
Университет за национално и световно стопанство, София
Икономическото и социалното развитие на народното стопанство зависи от оптималното функциониране на основните
отрасли в икономиката. Те от своя страна зависят от качественото изграждане и стратегическо позициониране на
транспортната инфраструктура. Тя съдейства за увеличаване на конкурентоспособността на административно териториалните
единици. Спомага още за поддържането и усъвършенстването на възпроизводствения процес и стопанско-търговските
отношения в международен, национален и регионален план. Актуалността на настоящата статия се обосновава от значимата
роля на всички тези фактори, които в условията на икономическа криза придобиват все по-голяма тежест при формирането и
изпълнението на политиката за регионално развитие в България. Целта, която е поставена при разработката е да се
предложат възможности пред транспортната инфраструктура, в контекста на изтеглящото развитие на регионите в България.
За постигането й са реализирани следните задачи: запознаване със сегашното състояние на транспортната система;
извличане на транспортните предимствата в развитите и проблемите в изостаналите региони за планиране и очертаване на
възможностите пред изостаналите региони за увеличаване на тяхната икономическа активност посредством създаване на
изтеглящи развитието транспортни центрове. За получаване на желания краен резултат в статията се прилага сравнителния
метод. Използваната информация е взета от официални стратегически документи, актуални статистически данни и от налични
теоретични материали. Крайният извод на изследването е, че са необходими действия и мерки за изграждане на двигателни
цетрове в периферните райони. Отправени са препоръки за поддържането и модернизацията на транспортната
инфраструктура в средните и малките градове.
Ключови думи: транспорт, система, периферия, развитие.
JEL: R40, R42, R51, R58.
РЕГИОНАЛНИ ДИСПРОПОРЦИИ ПРИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА РЕСУРСИТЕ В ЗДРАВНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ
Мария Рохова
Медицински университет, Варна
Добре известен факт е, че между регионите в България съществуват съществени различия по отделни показатели, като
най-често се коментират тези, свързани с икономическото развитие. Но наред с тях, са налице и диспропорции в предлагането
на здравни услуги. Целта на настоящия доклад е да се анализира разпределението на ресурсите на здравната система по
отделни региони. За обект на изследването са избрани шестте района за планиране в страната, като за по-голяма прецизност
на анализа някои от данните са изследвани и по области. Разгледани са показатели, свързани с осигуреността на населението
с медицински персонал, болнични легла и лечебни заведения. Използвани са статистически методи (индекс Джини и крива на
Лоренц) за анализ на равномерността на разпределението. Регионалното разпределение на ресурсите на здравната система е
неравномерно и много често - несъобразено със здравните потребности на населението в съответния регион. Това се
установява както от анализа на данните за регионалната осигуреност с медицински специалисти и болнични легла, така и от
стойностите на коефициента Джини. Последният показва, че най-големи неравенства съществуват при разпределението на
специалистите по отделните области в България. Всичко това оказва съществено влияние върху достъпа на населението до
медицинска помощ, а оттам и върху здравословното състояние.
Ключови думи: регион, неравенства, разпределение на ресурси, осигуреност с ресурси, здравна система.
JEL: I14.
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ЦИКЛИЧНО РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Марияна Кузманова
Университет за национални и световно стопанство, София
В статията се разглеждат важни въпроси, свързани с цикличното развитие на организациите. По този начин в центъра на
изследването се поставят ключови дейности, свързани с управлението на промените и осигуряването на гъвкавост в
поведението на организациите и разгръщане на техния потенциал. При това цикличността в развитието е резултат от
действието на разнообразни фактори: жизнен цикъл на технологиите и продуктите, динамика на иновационната и
инвестиционната дейност, изменения в цените на ресурсите и др. Изследването на закономерностите в развитието на
организациите създава различни изгоди за тях: използване на подходящи индикатори за метрифициране на управлението;
оптимизиране на портфейла от продукти и услуги; повишаване ефективността на прилаганите лидерски стилове; управление
на растежа и смекчаване на неблагоприятните последици от кризите; разработване и прилагане на проактивна стратегия.
Ключови думи: цикличност на развитието, организация, жизнен цикъл, управление на промените.
JEL: L22, L25, M21.
ЗНАЧЕНИЕ НА МЪРТВАТА ДЪРВЕСИНА – МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА
Мартин Борисов, Нено Александров, Калин Карамфилов
Лесотехнически университет, София
В страните от Западна и Северна Европа мъртвата дървесина е неразделна част от инвентаризацията на горите повече от
20 години. В Австрия мъртвата дървесина се води на отчет при периодичните инвентаризации от 1992 година, а в Германия от
1993 г. По същото време започва и измерване на количествата мъртва дървесина в горите на Швейцария, Люксембург и
Лихтенщайн. У нас към настоящия момент мъртвата дървесина не заема специално място при провеждане на периодичната
инвентаризация. Количествата мъртва дървесина се описват само при провеждане на специализирани научни изследвания в
рамките на опитните площи. В общия случай лесовъдската колегия проявява дори трайно "антагонистично" отношение към
наличието на мъртва дървесина в горите, изразено под формата на засилено прилагане на санитарни мероприятия (дори в
насаждения без влошено фитосанитарно състояние). Горската сертификация и Натура 2000 отделят подобаващо място за
опазването на мъртвата дървесина в горите. Двете най-разпространени системи за сертифициране (PEFC и FSC) изискват от
кандидатите за сертификат да осигурят оставянето на подходящо количество мъртва дървесина. Всичко това налага нуждата
от оценка на мъртвата дървесина в горите на България. В настоящото проучване са използвани два от най-широко
прилаганите методи за оценка на количествата мъртвата дървесина в гората – трансектен метод и метод на пресечната линия
LIS (Line intersect sampling), който е използван при Националната инвентаризация на Швейцария. Проучванията са проведени в
смесени иглолистни гори от средния и високопланинския лесорастителни пояси в Рила и Родопите. Измерванията дават
информация за количеството лежаща и стояща мъртва дървесина в стопанисвани и нестопанисвани гори. При трансектният
метод се установяват и взаимовръзките между естественото възобновяване и наличната лежаща мъртва дървесина. Въз
основа на извършените проучвания се предлага комплексна методика за оценка количеството мъртва дървесина. Методиката
включва традиционните подходи за установяване на абсолютните количества лежаща и стояща мъртва дървесина, както и
влиянието и върху структурата и възобновителните процеси на горските екосистеми.
Ключови думи: мъртва дървесина, инвентаризация, структура, възобновяване, НАТУРА 2000.
JEL: Q23.
ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ В ГОРИТЕ НА ОБЩИНА
РАЗГРАД
1

1

2

Мартин Борисов , Нено Александров , Свилен Йорданов
1
Лесотехнически университет, София
2
Общинско предприятие „Разградлес“, Разград

Горите с висока консервационна стойност (ГВКС) представляват горски територии с важно социално-икономическо и
екологично значение. Тяхното идентифициране и картиране е предпоставка за осигуряване изпълнението на функциите на
гората. Определянето на различните категории ГВКС в общинските гори на гр. Разград е извършено съгласно изискванията на
„Наръчник за определяне на ГВКС“. Към всяка ГВКС са разработени мероприятие за стопанисване и мониторинг, които
гарантират дългосрочното изпълнение на поставените задачи. Приложението на концепцията за ГВКС е съществена част от
подготовката за сертификация по FSC за управление на гори и за контролирана дървесина. Ключов момент от приложението
на концепцията за ГВКС е нейното интегриране в областните планове за развитие на гората, както и в горскостопанските
планове.
Ключови думи: Гори с висока консервационна стойност, FSC сертификация.
JEL: Q23.
СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА БИЗНЕСА: ОБЛАСТИ И ПРИЛОЖЕНИЕ
Матилда Александрова
Университет за национално и световно стопанство, София
В съвременната глобализираща се бизнес среда корпоративната социална отговорност (КСО) все повече се превръща в
системообразуващ елемент на организационната култура и актуална стопанска практика. КСО е концепция за управление,
съгласно която организацията интегрира както определени социални ангажименти, така и загриженост относно околната среда
в своята дейност. КСО е свързана с поемането и изпълнението на ангажименти от страна на бизнеса към обществото, при
което се разширява техният кръг извън чисто икономическите функции, като обхваща защитата на обществените интереси,
околната среда и развитието на човешкия капитал. Целта на разработката е да представи същността на КСО като специфично
задължение на бизнеса към устойчивото икономическо развитие, утвърждаване на добронамерени отношения със
служителите, подпомагане на местните общности и на обществото като цяло за подобряване на качеството на живота. В
разработката се обособяват няколко групи теории по отношение на концепцията за КСО, поставящи пред стопанската практика
редица предизвикателства и акцентиращи върху специфични въпроси на социалната отговорност на бизнеса. Фокусът на тези
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групи варира – от правните отговорности до чисто етичните въпроси, преминавайки през екологосъобразната стопанска
дейност, нагласите за благотворителност, социалната „съзнателност“ и подпомагане на социалното „включване“. Специално
място е отделено на проучването на добри управленски практики на социалната отговорност в българските организации. Тези
практики се развиват успоредно с процесите на европейска интеграция и навлизането на чуждестранни компании-инвеститори,
имащи опит в тази насока. Въпреки все още забавените темпове на възприемане на принципите на КСО у нас българският
бизнес безспорно засилва своето внимание към тези ангажименти.
Ключови думи: социална отговорност, устойчиво развитие, добри практики, България.
JEL: M14, Q01.
ИНТЕГРИРАНЕ НА СЛЪНЧЕВА ТЕРМИЧНА СИСТЕМА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА
1

1

2

Мая Стоянова , Румен Стойков , Лиляна Такева
Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници, Българска академия на науките, София
2
Лесотехнически университет, София

1

Политиката за ефективно използване на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) е приоритет в стратегията на Европа
за устойчиво развитие. Съвременните условия за комфорт в живота се постигат с цената на огромни енергийни ресурси. Около
1/4 от изразходваната енергия в домакинството се използва за загряване на вода. България разполага с отлични природни
предпоставки за развитие на слънчевите топлинни технологии. Слънчевите термични системи за топла вода са доказали
своите предимства и икономическа ефективност. В настоящата статия се представя реализирана научно-приложна разработка
свързана с интегриране на слънчева термична система към съществуваща сграда. Проектът се финансира от Българска
академия на науките. Проектирането, реализацията и мониторинга се извършва от специалисти от Централна лаборатория по
слънчева енергия и нови енергийни източници (ЦЛ СЕНЕИ). Предмет на разглеждане са последователно отделните етапи от
разработката – предпроектно проучване на сградата и терена около нея, подбор на съоръжения, проектиране на слънчевата
система и начина на интегриране към съществуващите условия. Представени са резултати от наблюденията на екипа и
икономически анализ за работата на системата.
Ключови думи: ВЕИ, слънчева термична система, интегриране, проектиране, мониторинг, икономически анализ.
JEL: Q01, Q21, Q42, Q47, Q51.
КОНЦЕСИОНИРАНЕТО НА ЛЕТИЩАТА В БЪЛГАРИЯ КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
Методи Иванов
Университет за национално и световно стопанство, София
С настоящия доклад авторът ще направи опит да представи процеса на концесиониране на летищната инфраструктура
като възможност за постигане на едно балансирано развитие на регионите на територията на страната. Актуалността на
темата се свързва с налагащите се принципи и концепции за развитието на регионите, който са пряко свързани с постигането
на устойчиво развитие на територията. Също така ще бъде направен опит да се очертаят основните насоки за развитие на
летищната инфраструктура, които да представят проблемите свързани с изработването на стратегия за устойчиво развитие и
определяне на необходимите индикатори за тази цел. Като основен акцент ще се постави на перспективите и
предизвикателствата за постигане на интегрирано развитие на районите за планирането чрез постигането на едно по-добро
управление и реализиране на установените регионални политики.
Ключови думи: концесия, регион, устойчиво развитие, регионална политика, летищна инфраструктура.
JEL: L 93, L98, Q01, R58.
МЕТОД ЗА АНАЛИЗ НА ГОРСКИ ПЛАНТАЦИИ
Милко Милев
Лесотехнически университет, София
Представена е една идея за анализ на горски плантации. Методът позволява да се прилага както в опитни обекти, така и в
горски плантации, създадени при традиционни залесявания. Същността на метода е в едно по-детайлно картиране и
инвентаризиране на дърветата в определената опитна площ. Наред с традиционните измервания на диаметри и височини, се
отбелязват и други особености като дефекти по стъблата, състояние на околното пространство – от кой вид са съседните
дървета, липсващи дървета от схемата на залесяване, наличие на пънове от проведена сеч и др. Анализът изисква групиране
на дърветата в еднородна ситуация на терена в условно обособени групи (страти). Основните различия между групите са в
растежа по диаметър. Растежните и други показатели на определените групи се подлагат на сравнение – графично или
аналитично и след статистическо доказване на различията се достига до полезни изводи за положителните модели на
създаване и стопанисване на плантациите. Чрез този метод може да се отговори на важни въпроси, свързани със схемата и
гъстотата на залесяване, подходящите смесвания на дървесните видове в състава, режимите на отглеждане – момент и
интензивност на сечта и др.
Ключови думи: горски плантации, схема, гъстота, растежен простор, конкуренция, анализ
JEL: Q23.
ЛЕСОВЪДСКО-ТАКСАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА БУКОВИТЕ ГОРИ В РАЙОНА НА ЦЕНТРАЛНА СТАРА ПЛАНИНА
Младен Богдански
Лесотехнически университет, София
Площта на горите в България е близо 34% от общата площ на страната, а буковите гори заемат 1/3 от площта на горските
територии. Те са разпространени в планинския пояс между 600 и 1800 м н. в., предимно в средната и западна част на страната,
където доминиращ вид е Fagus sylvatica L. В района на Източна Стара планина и Странджа доминиращ представител на род
бук е Fagus orientalis, който заема инверсно дълбоките, засенчени долини и склонове от 100 до 500 м.н. в. Буковите гори
заемат 1/3 ат площта на страната, но произвеждат над 1/4 от общия годишен добив на дървесина. Огромна е тяхната
екологична роля и приносът им за осигуряване на питейна вода за населението. Над 60 % от площта на буковите гори попада
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във вододайните зони на страната. Значителна част са включени в системата на защитените територии, а повече от 3/4 са част
от екологичната мрежа Натура 2000. Районите с преобладание на букови гори са желан обект и място за отдих, различни
видове туризъм, налице е богата дивечова фауна и огромно биологично разнообразие. Буковите гори са източник на значими
по количество и разнообразие недървесни продукти – лечебни растения, гъби, плодове, фураж и други. От казаното по-горе
може да се направи извода, че буковите гори са едни от най-интересните и важни за страната гори, но въпреки това, като че ли
на тях се обръща доста по-малко внимание. Може би това се дължи на доста обстоятелства, като, от една страна, се постави
постоянно променящото се отношение към тези гори от икономически, социални и екологически съображения, и от друга,
поради биологичните особености на бука, като дървесен вид. Икономическите интереси са продиктувани от факта, че ако букът
и буковата дървесина преди век са считани за „плевел” и от буковата дървесина са добивани предимно дърва за горене за
местното население, а строителната дървесина е използвана ограничено предимно за занаятчийски дребни потреби, то сега
буковата дървесина намира много добър пласмент в редица производства. В района на Централна Стара планина са
разположени едни от най-големите запаси на бук за страната. Именно за това и там е съсредоточено проучването за изготвяне
на лесовъдско-таксационната характеристика на буковите гори. В исторически аспект може да се каже, че отрицателното
отношение към бука и буковите гори, както в национален, така и в изследвания район, са били причина за пресилено ползване
на тези гори и това е довели до намаляване на площите на буковите гори и в по-голямата си част на високостъблените букови
гори и увеличаване на площите на издънковите гори. От направения анализ на динамиката в изменението на лесовъдскотаксационните данни на буковите гори за Централна Стара планина може да се каже, че се наблюдават следните тенденции.
Площта на буковите гори е значително намалена в следствие на водените лесовъдски, и не дотам лесовъдски, сечи и
мероприятия в близкото минало. За изследвания 60 год. период тази площ все още не се е възстановила. Площта и запаса на
издънковите гори са се увеличили 3-4- кратно, като се наблюдава тенденция на натрупване на площи и запаси от издънкови
букови гори в класовете на възраст след 50-60 годишна възраст. Поради биологическите особености на бука като дървесен вид
все още съотношението по площ и запас на високостъблените към издънковите букови гори е в полза на високостъблените
гори. Положителна тенденция е, че средния прираст на 1 ха., както на семенните, така и на издънковите, букови гори, е по висок за всички класове на възраст през 2010 г., в сравнение с този в началото на изследвания период. Наблюдава се трайно
увеличение на бонитета на буковите семенни и издънкови гори в края на изследвания период в сравнение с този през 60-те
години на миналия век. Изводът от направеното изследване е, че буковите гори са доминиращи в разпределението на
площите в Централна Стара планина и той постепенно възвръща заеманите от бука преди площи. Следва да се положат
усилия за естествено семенно възобновяване на издънковите гори с оглед на намалявана на площта и използване на запасите
им и възвръщането им в категорията (групата) на високостърблените букови гори. Високата производителност и сегашно
състояние на тези гори налагат разработване на цялостна стратегия за развитието им, което да бъде обосновано с бъдещи
насоки за управление, стопанисване и ползване.
Ключови думи: Централна Стара планина, динамика, букови гори, запас, площ, високостъблени гори, издънкови гори.
JEL: Q23.
МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДИНАМИЧНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Моника Михайлова
Икономически университет, Варна
В съвременната икономическа литература съществуват множество спорни аспекти по отношение на приложната
количествена оценка на динамичните способности. Въпреки засиления интерес и множеството научни публикации, насочени
към теоретично и емпирично изследване на динамичните способности, все още липсва утвърден и общоприет модел за оценка
на тяхното равнище. Това в значителна степен ограничава възможностите за целенасоченото им приложение в практиката на
българските индустриални предприятия. В тази връзка целта на настоящата статия е да бъде предложен модел за управление
на динамичните способности, с оглед поддържане на устойчива конкурентоспособност в дългосрочен план. Посочената цел
може да бъде декомпозирана на следните изследователски задачи: 1) идентифициране на основните индикатори,
характеризиращи равнището на развитие на абсорбативните, интегративните, координативните и иновативните способности;
2) извеждане на система от показатели за оценка на равнището на динамичните способности; 3) разработване на методика за
оценка на равнището на динамичните способности; 4) представяне на указания за анализ и интерпретация на получените
резултати. При решаването на поставените задачи са използвани следните изследователски методи: сравнителен анализ,
контент анализ, експертна оценка, дискусии във фокусни групи и др. Използвани са различни първични и вторични източници
на информация: научни публикации в областта на динамичните способности; специализирана литература в областта на
динамичните способности; дискусии във фокусни групи.
Ключови думи: динамични способности, конкурентни предимства, конкурентоспособност.
JEL: L25, О47.
ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА АГРАРНИ ПРОДУКТИ ВЪЗ ОСНОВА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА
МАРКЕТИНГОВИТЕ ДЕЙНОСТИ
Надежда Петрова
Тракийски университет, Стара Загора
Повишаване на конкурентоспособността на аграрни продукти има голямо значение за развитие на селското стопанство,
задоволяване на вътрешния пазар с достъпни за всички групи от населението висококачествени хранителни продукти,
разширяване на външноикономическите връзки. Този проблем е с комплексен характер за цялата икономика, свързан с
обезпечаване на националната продоволствена безопасност, укрепване здравето на хората, внедряване на иновации и
достижения на научно-техническия прогрес, нарастване на конкурентните преимущества на предприятията и регионите и
създаване на условия за устойчиво развитие на селското стопанство. Целта на изследването е да се разкрият възможностите
за подобряване на конкурентоспособността на аграрните продукти въз основа на управление на маркетинговите дейности.
Ключови думи: конкурентоспособност, аграрни продукти, маркетинговите дейности.
JEL: Q01, Q10, Q13.
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ОПРЕДЕЛЯНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИ
ПРОУЧВАНИЯ В СТАЦИОНАР ПЕТРОХАН ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА LTER
1

1

ЕКОСИСТЕМИ

ЧРЕЗ

ДЪЛГОСРОЧНИ

2

Надка Игнатова , Соня Дамянова , Радка Фикова
1
Лесотехнически университет, София
2
Институт по биоразнообразие и екосистемни проучвания, Българска академия на науките, София
Европейската мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания (LTER) обхваща стационари от 21 държави, в които се
провеждат системни проучвания в областта на биотичните и абиотични фактори, въздействащи върху устойчивото развитие на
различни типове екосистеми (горски, водни, морски и т.н.). България участва в тази мрежа с 5 стационара, един от които е този
в Петрохан. Дългосрочните сравнителни изследвания в горските екосистеми в стационара „Петрохан” дават основание за
избор на следните параметри: активна реакция на валежите, отлагания на базични йони, тежки метали, азотни и серни
съединения, износът им с надземната биомаса и дренирането им с вертикалния отток. Динамиката на тези показатели е
изследвана в продължение на 25 години, като за сравнителен анализ са избрани три от тях: 1990, 2000 и 2006. В резултат на
изследването се предлага да се използват критичните натоварвания като критерии за чувствителността на горските рецептори
(бук и смърч) към замърсяващите вещества, а превишенията им от отлаганията – като критерии за запазване на устойчивото
им функциониране, в случаите без превишения и оценка на риска от увреждания, когато критичните натоварвания са
превишени от реалните отлагания.
Ключови думи: бук, кисели отлагания, критични натоварвания, оценка на риска, смърч.
JEL: Q25.
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА УСТОЙЧИВО КОНКУРЕНТНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ЖИВОТНОВЪДСТВО
Надка Костадинова
Тракийски университет, Стара Загора
За устойчив и конкурентноспособен растеж на българската икономика не е достатъчна само финансова стабилност,
приватизация и либерализация, а са необходими още структурна и технологична модернизация, квалифицирана работна сила,
активна иновационна дейност, развитие на всички отрасли и приоритетно – на селското стопанство, което осигурява
изхранването на населението. Цел на разработката е да се изследват тенденциите в българското животновъдство и разкрият
перспективите на устойчивото му развитие. За постигане на целта се решават следните задачи: да се анализира състоянието
на животновъдството в България и да се установят тенденциите и перспективите за развитието му. За постигане на целта и
решаване на задачите се използват следните методи: анализ и синтез, индукция и дедукция, системен и структурен подход,
статистически изчисления, метод на сравнението и др. Очакванията от изследването са, че първоначалният ефект от
присъединяването на България към Европейския съюз и прилагането на Общата селскостопанска политика за
животновъдството не е в достатъчна степен благоприятен.
Ключови думи: селско стопанство, животновъдство, конкурентоспособност, устойчивост.
JEL: Q01, Q10, Q13.
ДИФЕРЕНЦИАЦИЯТА НА НАУЧНИТЕ ЗНАНИЯ И ИНТЕГРАТИВНАТА РОЛЯ НА ФИЛОСОФИЯТА
Надя Делчева
Лесотехнически университет, София
Диференциацията на научното знание е спонтанен процес, чийто двигател е практиката. Необходимостта от интеграция от
друга страна изисква многопосочни методологически усилия. Дискурсът за устойчивостта; идеята за създаване на общество на
знанието; необходимостта от релевантно към бъдещото развитие на социалната практика знание – това са теми, в същината
на които лежи проблемът за отсъствието на връзка между природните и социалните науки. Как следва да се осмисли моделът
за образованост, организиран около идеята за устойчивост? Как да се преодолее дълбокият зев между различните учебни
дисциплини чрез интегрално образование? Как да се подготвят бъдещите специалисти като творчески личности, готови не
само да посрещнат предизвикателствата на практиката, но и да генерират ново знание? В статията се проблематизира идеята
за трансдисциплинарност и се поставят въпроси относно пътищата за постигане на адекватно на съвременните жизнени
условия интегрално знание.
Ключови думи: философия, методология, интегрално образование, устойчивост.
JEL: I20.
СИНЕРГИИ ОТ ЕКОЛОГИЧНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ
Найден Найденов
Университет за национално и световно стопанство, София
Екологичните инвестиции играят важна роля в насърчаването на икономическото и социално сближаване, и са важни в
постигането на екологичните достижения на Европейския съюз (ЕС) в новите страни членки. Българското население живее в
региони с далеч по-малък брутен вътрешен продукт от средния за ЕС. Екологичните инвестиции допринасят за: повишаване на
ресурсната ефективност и предотвратяването на екологичния риск; иновации и развитие на еко-индустриите, повишавайки
регионалната продуктивност чрез стимулиране на растеж и осигуряването на нови възможности за заетост; подобряване на
регионалното развитие и качеството на живот, правейки регионите по-атрактивни места за живеене, работа и инвестиране.
Докладът заключава, че синергиите от екологичните инвестиции в рамките на Кохезионния и Структурните фондове биха могли
да бъдат провал, когато регионите не осигурят „хоризонтална” и „вертикална” интеграция на екологичните въпроси в техните
програми за развитие.
Ключови думи: екологични инвестиции, Кохезионен и Структурни и фондове, хоризонтална и вертикална интеграция,
синергии.
JEL: Q51, Q55, Q58.
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ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ АКТИВИ – СТРАТЕГИЧЕСКИ ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА
Нели Николова
Технически университет, Габрово
В статията се характеризира ролята на интелектуалните активи за постигане на устойчиво организационно развитие и
поддържане на конкурентни предимства. Авторът систематизира подходи и модели за стратегическо управление на активите
на знанието, чийто носител са хората на умствения труд. Класифицирани са ключови фактори за устойчив и интелигентен
растеж на съвременните организации, сред които приоритетно място се отделя на интелектуалните активи. След проведено
анкетно проучване сред малките и средни предприятия (МСП) в няколко отрасъла е разработен SWOT анализ на знанията.
Ключови думи: интелектуални активи, устойчиво развитие, стратегически фактор, конкурентни предимства.
JEL: М12.
ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАТИЧНАТА ЯКОСТ НА ЦИРКУЛЯРЕН ВАЛ ЗА ХОРИЗОНТАЛЕН БАНЦИГ ПО МЕТОДА НА КРАЙНИТЕ
ЕЛЕМЕНТИ
Нели Станева
Лесотехнически университет, София
Изследвана е статичната якост на вал от циркулярен режещ механизъм за хоризонтален банциг по метода на крайните
елементи (МКЕ) с CAD/CAE софтуер за три различни случаи на натоварване. Създадени са три 3D модели на циркулярен вал
за три различни стойности на мощността на задвижващия електродвигател и произтичащите от това различни размери. 3D
моделите на вала на циркулярния механизъм са изградени с всички елементи на реалния вал – шпонкови канали, канали за
пружинен пръстен, резба за закрепване на фланеца, центрови отвори, фаски, загръгления и т. н. Получени и визуализирани са
разпределенията на напреженията по фон Мизес, деформациите, резултантните премествания, коефициентите на сигурност
срещу разрушаване. Определен е оптималния типоразмер на циркулярния вал по отношение на статичната якост.
Ключови думи: циркулярен вал, статична якост, напрежение, МКЕ, CAD/CAE.
JEL: L64, C63, O14.
ВЛИЯНИЕ НА МЪРТВАТА ДЪРВЕСИНА ВЪРХУ ВЪЗОБНОВЯВАНЕТО НА ГОРИТЕ
Нено Александров, Мартин Борисов, Калин Карамфилов
Лесотехнически университет, София
От досегашните проучвания за мъртвата дървесина в горите се очертават два основни аспекта на силно влияние, а именно
- върху биоразнообразието в гората и в процеса на естествено възобновяване. Многобройни изследвания доказват
благоприятното въздействие на мъртвата дървесина върху естественото възобновяване, особено на високопланинските гори
както и при конкуренция от храсти и високи треви. Установено е, че наличието на лежаща мъртва дървесина води до
увеличаване на количеството на подраста във високопланински гори в Източна и Централна Швейцария от 3 до 20 пъти.
Резултати от извършени проучвания в Родопите (Биосферен резерват „Беглика”) и Странджа планина (Резерват „Силкосия”)
показват, че при влошени микроклиматични и почвени условия и конкуренция от страна на храстова растителност, лежащата
мъртвата дървесина е решаващ фактор за успешното естествено възобновяване на дървесните видове. Изследвания в
стопанисвани гори на УОГС „Юндола” установяват относителна корелация между структурата на насажденията, количествата
мъртва дървесина и количеството и качеството на възобновяването. Ето защо е от изключителна важност е да се установят
нужните количества мъртва дървесина по типове гори и хабитати от националната екологична мрежа НАТУРА 2000. Тези
данни ще са указателни при стопанисване на съответните типове гори и подържане на благоприятния природозащитен статус
на хабитатите. Опазването на минималните количества мъртва дървесина трябва да залегне дефинитивно в горското
законодателство и да се следи неговото прилагане. Конкретните лесовъдски подходи за изпълнение на това изискване могат
да се изразяват в оставяне на единични стоящи и лежащи сухо дървета, изграждане на мрежа от „острови на старостта” и
ограничаване на приложението на т.нар „санитарно прочистване”.
Ключови думи: мъртва дървесина, естествено възобновяване, тип гора, хабитати, НАТУРА 2000.
JEL: Q23.
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ТЕМПЕРАТУРНОТО ПОЛЕ ВЪВ ФУРНИРНИ ДЪБОВИ ПРИЗМИ ПО ВРЕМЕ НА РАЗМРАЗЯВАНЕТО
ИМ
Ненчо Делийски, Веселин Брезин, Радослав Милчев, Иван Христов
Лесотехнически университет, София
Работата представя 3D цветни визуализации с Excel 2010 на резултати, получени с нелинеен 3D модел на процеса на
нагряване на съдържащи лед призматични дървени материали. С модела е изчислено нестационарното разпределение на
температурното поле в обема на съдържащи лед дъбови призми с дебелина 0,4 m, широчина 0,4 m, дължина 0,8 m и начална
0
0
температура -40 С по време на размразяването им при температура на обработващата среда 80 С. Изследвано,
визуализирано и сравнено помежду им е изменението на температурното поле в обема на дъбови призми с влагосъдържание
-1
-1
0,3 kg.kg и 0,6 kg.kg . Първите от тях съдържат лед от замръзването само на хигроскопично свързаната вода в дървесината,
а вторите – от замръзването както на хигроскопично свързаната, така и на свободната вода в дървесината. Резултатите от
изследванията са въведени в софтуера на микропроцесорни програмируеми контролери, с помощта на които се осъществява
оптимизирано автоматично управление на процеса на размразяване на призматични дървени материали с цел
пластифицирането им в производството на рязан фурнир.
Ключови думи: замръзнали дървени призми, размразяване, изчисляване, визуализация, топлинно обработване,
температурно разпределение.
JEL: С63, О3, О14, Q23.
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ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА НА ПРЕДАВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРА НА ДЪРВЕСИНАТА ПРИ РАЗМРАЗЯВАНЕТО Й В
ХИГРОСКОПИЧНИЯ ДИАПАЗОН
1

2

1

Ненчо Делийски , Ладислав Дзуренда , Славчо Соколовски , Васил Тодоров
1
Лесотехнически университет, София
2
Технически университет, Зволен, Словакия

1

В работата се предлага методика за изчисляване на коефициента на предаване на температура на съдържаща лед
дървесина в хигроскопичния диапазон по време на размразяването й. Методиката отразява физиката на процеса на
разтопяване на леда, образувал се в дървесината от замръзването на адсорбционно свързаната вода. Тя включва за първи
път и влиянието на влагосъдържанието при границата на насищане на клетъчните стени на различните дървесни видове върху
коефициента им на предаване на температура и влиянието на температурата върху това влагосъдържание. Предложената
методика е използвана за изчисляване на коефициента на предаване на температура на букова и дъбова дървесина в
0
0
температурния диапазон от -60 C до 0 C. Получените резултати могат да се използват при технологични и други инженерни
пресмятания и за анализ на процесите на термично и хидротермично обработване на дървесината, а също в софтуера на
системи за моделно базирано и моделно предсказващо автоматично управление на тези процеси.
Ключови думи: коефициент на предаване на температура, моделиране, замръзнала дървесина, хигроскопичен диапазон.
JEL: С63, О3, О14, Q23.
КЛАСИФИКАЦИЯ НА НЕДЪРЖАВНИТЕ ГОРИ В БЪЛГАРИЯ СПОРЕД ТЯХНАТА ПЛОЩ И ТЕХНИЯ БРОЙ
1

1

Нестор Домусчиев , Даниела Георгиева , Ценко Ценов
1
Лесотехнически университет, София
2
Изпълнителна агенция по горите, София

2

Повече от десет години след възстановяване на собствеността на горите, реституционият процес в страната може да се
смята за приключен. Той възстанови институцията на частната горска собственост и социално-икономическата прослойка на
частните горовладелци. Формалната реституция обаче не разреши проблемите на модерното многофункционално частно
горовладение. А тези проблеми са свързани със законосъобразното, екологосъобразното и икономически ефективното
стопанисване на недържавните гори. Решаващи в бавното протичане на процесите се оказаха големия брой имоти с малка
площ и неподготвеността на голяма част от собствениците на гори, че тяхната собственост носи не само права, но и немалко
задължения.
Ключови думи: недържавни гори, собственик, площ, брой, собственост, класификация.
JEL: Q23.
ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОЕФИЦИЕНТИ НА ПРЕКИТЕ РАЗХОДИ ОТ МЕЖДУОТРАСЛОВИЯ БАЛАНС С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ
ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА И МЕБЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ
Николай Нейков, Владислав Тодоров, Ангел Петков
Лесотехнически университет, София
Възможностите за подобряване на междуотрасловите връзки в един добре структуриран баланс допринасят за повишаване
на икономическата ефективност на предприятията от дървообработващата и мебелна промишленост (ДМП). На настоящия
етап, в обективната международна икономическа криза предприятията от ДМП у нас имат потребност от повишаване на
производителността, която е в пряка връзка с коефициентите на преките разходи от междуотрасловия баланс.
Ключови думи: междуотраслов баланс, коефициенти на преките разходи, дървообработване, производство на мебели.
JEL: Q01, D57.
ИКОНОМИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ НА АЛТЕРНАТИВНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ (ДЪРВА ЗА ОГРЕВ И ДЪРВЕСНИ ПЕЛЕТИ) ЗА
ОТОПЛЕНИЕ НА РАБОТНИ ПОМЕЩЕНИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
Николай Нейков, Нено Тричков, Ангел Петков
Лесотехнически университет, София
По-високата енергийна калоричност на дървесните пелети ги прави особено привлекателни за използване в съвременните
предприятия в нашата страна. Същевременно, обаче цената на единица дървесни пелети, спрямо тази на дървата за огрев е
малко по-висока. Ето защо икономическата обосновка за алтернативен избор между двата енергоизточника е изключително
актуална. Тук изследването на проблема се свежда до сравняване на следните варианти: закупуване на пелети за отопление;
собствено производство на пелети за отопление и за отопление и продажба.
Ключови думи: пелетна инсталация, алтернативен избор.
JEL: Q01, Q55.
ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВА ФИРМЕНА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ В
ДЪРВОДОБИВА
Николай Стоенчев, Павел Дичев, Ивайло Иванов
Лесотехнически университет, София
Изследването е посветено на разкриване на пътища за постигане на устойчива конкурентоспособност на дърводобивните
фирми в дългосрочен аспект. Мотивите за него са неудовлетворителните равнища на показателите, изчислени по
статистически данни, които характеризират текущата конкурентоспособност. Анализирани са резултатите от анкетно
проучване, проведено с мениджъри на дърводобивни фирми, осъществяващи стопанска дейност в компактен географски
район. Анализираната информация включва: самооценка на мениджърите относно тяхната специална теоретична подготовка,
управленски опит и умения за работа с компютърни технологии; експертни оценки за значимостта на някои фактори, влияещи
върху фирмената конкурентоспособност; становища относно начините за подобряване на икономическите резултати в
дългосрочен аспект. Направени са изводи, разкриващи: 1. Потребност от: по-интензивен обмен на информация между
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държавните и частните стопански субекти в дърводобива; продължаващо обучение на мениджърите във връзка с подготовката
на тръжната документация; професионално обучение на работниците и др. 2. Възможности за: по-прецизно и справедливо
определяне на началните тръжни цени с помощта на електронни технологии; стимулиране на публично-частното партньорство
чрез създаване на клъстери и др.
Ключови думи: дърводобив, конкурентоспособност, информационна система, производствени разходи.
JEL: D22, D78.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОСНОВНИ ХРАНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ В ЛИСТАТА НА ТРЕВНИ ВИДОВЕ, РАСТЯЩИ ПРИ РАЗЛИЧНИ
ПОЧВЕНИ И ПОЛИВНИ УСЛОВИЯ
Нора Лозанова
Лесотехнически университет, София
Въпросът за изграждането и поддържането на зелени площи с високи естетически и санитарно-хигиенни качества е пряко
свързан с въпроса за за участието на водата в тях. Изведен е опит в контролирани условия на различни поливни норми и
различни почвени субстрати, при които е проследено натрупването на основни хранителни елементи (азот, фосфор, калий) и
бор в листата на Червената власатка (Festuka rubra L.) и Английски райграс ( Lolium perenne L.) Установена е по-високата
приспособимост на червената власатка в условията на абиотичен стрес. Направените изследвания, макар и в най-ранен етап
ще допринесат за изработване на методи за скрининг на видове с ценни за паркоустрояването качества за условията на
урбанизирана среда.
Ключови думи: урбанизирани територии, антропогенни почви, поливна норма, основни хранителни елементи, английски
райграс, червена власатка.
JEL: Q15, Q24, Q25.
ПРОИЗВОДСТВО И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ТЕРМИЧНО МОДИФИЦИРАНА ДЪРВЕСИНА
Панайот Панайотов, Живко Георгиев
Лесотехнически университет, София
Термично модифицирана дървесина е тази, която е третирана за определено време при температури от 180ºC до 240ºC.
Вследствие на това термично третиране някои от механичните свойства на дървесината се променят, но се променя цветът и
се увеличава дименсионната стабилност и устойчивостта на гъбно въздействие. Класът на устойчивост на термично
модифицираната дървесина се определя съгласно регламентите на ЕN 335/1. Този стандарт дефинира (класифицира)
термично модифицираната дървесина в три класа (1; 2; 3), в зависимост от режима на термичното третиране.
Ключови думи: термично модифицирана дървесина; класификация термодървесина.
JEL: Q23.
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК
Пенка Георгиева, Радмила Долчинкова, Радостин Долчинков
Бургаски свободен университет, Бургас
В съвременните условия на пазарна икономика, просперитетът на всяка фирма зависи преди всичко от ефективността на
нейната стопанска дейност. Анализът на финансовото състояние на фирмата е въпрос на ефективен мениджмънт, на търсене
на предимства пред конкурентите, на стратегия за краткосрочно и дългосрочно бъдещо развитие. При тези условия на отворен
пазар в силна конкуренция всяко конструкторско, технологично, техническо и управленско решение следва да се базира на
обстоен анализ на голяма по обем техническо и икономическа информация. Анализът се явява междинен етап в процеса на
управлението между събирането на информацията и вземането на едно управленско решение. Анализът освен това служи не
само като база на вземането на едно или друго управленско решение, но той лежи и в основата на стопанската стратегия,
която фирмата ще следва през един по-кратък или по-дълъг период от време. В доклада е направен кратък преглед на уеббазирани приложения за анализ на финансовото състояние и за оценка на кредитния риск на фирма.
Ключови думи: кредитен риск, управленско решение, анализ на финансовото състояние.
JEL: G33.
ВЛИЯНИЕ НА ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГА ВЪРХУ КЛАСИЧЕСКИЯ МОДЕЛ НА 4-ТЕ P
Пенка Горанова
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов
Важна особеност на Интернет маркетинга е, че online миксът трябва да се определя при силна конкурентна ориентация на
предлагането, която е породена от относително лесната сравнимост на алтернативите в процеса на вземане на решение за
покупка от потребителите (висока пазарна прозрачност). Начин организациите да отговорят на това предизвикателство на
електронния бизнес е да се научат да използват Интернет маркетинга като средство за пълно удовлетворяване на своите
клиенти, така че клиентите да купуват отново и отново и все повече и повече от произвежданите от организацията продукти.
Това е същността на концепцията One-to-One-Marketing, която насочва организацията да персонализира отношенията с
клиентите си. Крайната цел на концепцията е максимизиране на оборота, получен от отделния клиент, т.е. стимулиране на
клиента да купи веднага. Основната цел на разработката е да представи влиянието на интернет маркетинга върху основните
елементи на маркетинг-микса.
Ключови думи: Интернет маркетинг, електронен бизнес, персонални отношения, елементи на маркетинг-микса.
JEL: М31, M15.
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ПРОБЛЕМИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ В БЪЛГАРИЯ
Петьо Бошнаков
Икономически университет, Варна
Мениджмънтът в проектната дейност придобива все по-съществено значение в съвременната пазарна макросреда,
особено поставен в контекста на финансирането по различните оперативни програми и възможността за извличане на
конкурентни предимства. Фирмите са стимулирани да възприемат добрите практики при управлението на проекти и да се
стремят да минимизират негативните последици от евентуален провал. Програмите на ЕС дават възможност на фирмите
доказали, че умеят да управляват своите проекти, да наберат необходимия им опит, стимул и самочувствие да излязат без
притеснения на единния европейски пазар. Същевременно неопитността и надценяването при управлението на проекти крие
риск за МСП от преждевременни фалити. В статията сме откроили и акцентирали някой от най-често срещани проблеми за
фирмите при проектния мениджмънт.
Ключови думи: EС, проектиране, планиране, управление на проекти.
JEL: O22, R58, R11.
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОДХОД ЗА ФОРМИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Петър Желев, Радослав Милчев, Веселин Брезин, Боянка Желязова
Лесотехнически университет, София
Подобряването на качеството на образованието и обучението, в съответствие със съвременните потребности на пазара на
труда и в контекста на изграждането на икономика, основана на знанието е съществен приоритет на Лесотехническия
университет. Формирането на основните моменти от стратегията за успешно осъществяване на подобна приоритетна цел
включва изследване на съществуващата система за управление и нейните успешни компоненти с цел цялостно
усъвършенстване в контекста на подобряването на качеството и постигане на устойчивост на образователния и научен продукт
в Лесотехническия университет. Целта на настоящата статия е да изследва възможностите и обхвата на примерен подход за
усъвършенстване на системата за управление на образователна институция от калибъра на Лесотехническия университет.
Разгледани са проблемите свързани с формирането на общите и специфични цели на подобен подход, включително оценка на
основните и спомагателни работни процеси, внедряване и поддържане на ISO системи за управление на качеството,
интегриране и синхронизиране на съществуващите добри практики и други. Изследването е предназначено да подпомогне
разработването и внедряването на цялостна информационна система за управление, изграждане на различни електронни
профили, усъвършенстване на системата за набиране на информация и обратна връзка, внедряване и мониторинг на
индикаторите от Рейтинговата система. Планираните резултати ще гарантират запазването на водещата роля на университета
в областта на предлагането на образователни и научни продукти на национално и международно равнище.
Ключови думи: управление, обучение, качество, информационна система.
JEL: D81, D83, H52, L15, M15.
ВЛИЯНИЕ НА СКОРОСТТА НА ФИЛТРАЦИЯ
СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ФИЛТЪРНАТА ТЪКАН

И

НАЧАЛНОТО

ПРАХОСЪДЪРЖАНИЕ

НА

СМЕСТТА

ВЪРХУ

Петър Николов
Лесотехнически университет, София
Изследвана е филтърна тъкан – „Филтърен полиестерен филц 500”. Определено е съпротивлението на тъканта при
различна скорост на филтрация и при различно прахосъдържание на очиствания въздух.
Ключови думи: аеросмес, прахосадържание, скорост на филтрация.
JEL: L74, O14.
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА АГРАРНИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ И СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ НА ЗАЕТИТЕ В НЕГО
Пламен Енев, Георги Алексиев
Тракийски университет, Стара Загора
Присъединяването на България към ЕС изправя аграрния сектор пред нови предизвикателства като: Обща
селскостопанска политика, общ пазар, общи правила и стандарти, силна конкурентна среда. Практическото им реализиране
има за цел постигане на по-добра пазарна ориентация на земеделските стопанства, получаване на по-добри доходи на заетите
в сектора и подобряване на качеството и стандарта на живот. В рамките на ОСП и Програмата за развитие на селските райони
на България социалната сигурност е необходимо условие за устойчиво развитие на аграрния сектор и осигуряване на достоен
живот за заетите в него. Устойчивото развитие в аграрния сектор интегрира три основни цели: икономическа жизненост,
социална приемливост и екологична съвместимост. Цел на разработката е да се изследва развитието на българския аграрен
сектор в рамките на ОСП и социалната сигурност на заетите в него. За постигане на целта се решават следните задачи: да се
анализира състоянието на аграрния сектор в България и възможностите му за устойчиво развитие; да се разкрият
перспективите за повишаване на социалната сигурност на заетите в българския аграрен сектор. Методите, които се използват
за постигане на целта и решаване на задачите са: анализ и синтез, системен подход, статистически изчисления, метод на
сравнението и други.
Ключови думи: аграрен сектор, социална сигурност, устойчивост.
JEL: Q01, Q10, Q13.
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ПРОБЛЕМИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С ДОСТАВЧИЦИ И КЛИЕНТИ
Пламена Милушева
Икономически университет, Варна
В съвременните пазарни условия, когато глобалните компании са обърнали поглед към грижата за здравето и стандарта на
живот и се конкурират чрез своите вериги на доставки на преден план излиза управлението на взаимоотношенията с
доставчици и клиенти. При тези условия фирмите се стремят активно да взаимодействат, както с доставчиците си, така и с
клиентите си с цел повишаване на конкурентоспособността. Тази тенденция налага да се изследват този вид
взаимоотношения, които са фактор и за устойчивото развитие на страните в тях. Целта на статията е да се представят
резултати от изследването на взаимоотношенията на група търговски и производствени фирми с техните доставчици и клиенти
и да се откроят актуалните проблеми в тази област. Изследването се основава на данни от фирми, набрани чрез разработен
въпросник. Информацията е събрана през периода септември–ноември 2012 година.
Ключови думи: взаимоотношения, доставчик, верига на доставки, интегриране.
JEL: D01.
ОСОБЕНОСТИ НА СЪВРЕМЕННИТЕ КОНЦЕПЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
Радка Иванова
Икономически университет, Варна
Формирането на качеството на стоките и услугите, неговото поддържане и повишаване в съответствие с променящите се
изисквания на потребителите представлява съвкупност от дейности по управление на качеството във всяка една бизнес
структура. Съществуват множество модели за осъществяването му, но усвояването и прилагането на съвременни концепции
за управление на качеството се явява важна предпоставка за поддържане конкурентоспособността на организациите днес.
Ключови думи: управление на качеството, концепции, конкурентоспособност.
JEL: M11, O21.
СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ В СЕВЕРОИЗТОЧНА
БЪЛГАРИЯ
Радмил Николов
Икономически университет, Варна
В основата на изхранване на населението на земята е зърненото производство, като консумацията на зърнени продукти
като храна или фураж непрекъснато нараства. В същото време пред фермерите изникват предизвикателства свързани с
понижаващата се продуктивност и климатичните промени. В България зърнопроизводството е водещ подотрасъл на
растениевъдството и има основна роля в развитието на земеделието на страната. Целта на статията е да се анализира
състоянието на производството на зърнените култури в Североизточна България и да се откроят възможните перспективи за
развитие. Използват се статистически, сравнителен и аналитичен метод.
Ключови думи: земеделие, зърнопроизводство, устойчивост, консервация.
JEL: Q15, Q57.
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С АДАПТИРАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА ОБХВАТА НА СИСТЕМИ ЗА
ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ С ОТВОРЕН КОД
Радослав Милчев
Лесотехнически университет, София
На сегашния етап от развитие на образованието, системите за електронно обучение представляват една от най-динамично
развиващите се области свързани с прилагане на информационни технологии. Използването на подобни системи за
електронно обучение, както при традиционния процес на обучение така и по линия на дистанционното обучение, улеснява и
увеличава възможностите за обучение, като предоставя атрактивен инструментариум. Съществен проблем оказващ влияние
върху успешното прилагане на системите за електронно обучение се явява възможността за управление на потребителите,
като при това подходът за реализация да не се различава от традиционните методи на управление. Друг съществен елемент
от управлението на потребителите включва и връзки към информационната система на университета, за проследяване на
студентския статус. Настоящата статия разглежда съществуващите проблеми по отношение на управлението на
потребителите, както и начините за тяхното успешно практическо разрешаване от гледна точка на администратора и
преподавателя. Разгледани са и възможностите за вграждане на допълнителни модули с цел разширяване на възможностите
предоставяни от системите за електронно обучение.
Ключови думи: електронно обучение, системи за е-обучение, отворен код.
JEL: I20.
ПОДХОД ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА SCORM СЪДЪРЖАНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО
Радослав Милчев
Лесотехнически университет, София
Съвременните технологии за създаване, публикуване и управление на онлайн съдържание, предназначено за нуждите на
обучението или ежедневната работа на организацията или фирмения субект създават допълнителни възможности за
реализация на конкурентно предимство. Същевременно процесът е свързан не само със създаването на ново съдържание, но
и с вграждането на вече съществуващо съдържание, което е актуализирано. Настоящата статия разглежда въпросите
свързани с практическото създаване на материали във формат SCORM предназначени за самостоятелно използване или
вграждане в системи за електронно обучение. Изследвани са различните функционални елементи достъпни при изграждането
на подобни обекти. Разгледани са примери за изградено съдържание.
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Ключови думи: SCORM, системи за електронно обучение, онлайн документиране.
JEL: I20.
ОЦЕНКА НА ИНОВАЦИОННАТА АКТИВНОСТ НА МЕБЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ
Радостина Попова
Лесотехнически университет, София
Докладът представя резултати от проучване на иновационната активност на мебелните предприятия в България. Липсата
на представителни проучвания по проблема, наложиха при нейното измерване и оценяване да се възприемат общоприети и
използвани в ЕС дефиниции и показатели (Европейската комисия, ОИСР и Ръководството на Осло), които да позволяват
сравнимост и възможност за открояване на добрите практики по отношение на различните видове иновации. Оценката на
иновационната активност на МСП от мебелния сектор в България се прави на базата на разходите за иновационни дейности и
приходите от иновативни продукти за последния отчетен период от статистическите служби в ЕС и България – 2006-2008 г., на
базата на представителна извадка от 551 малки и средни мебелни предприятия.
Ключови думи: иновационна активност, иновационни изследвания на ЕС, Ръководство на Осло, МСП от мебелния сектор.
JEL: О31, O32, L73.
АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА
ОПЕРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Росица Иванова
Университет за национално и световно стопанство, София
След 1970 г. в световен мащаб се наблюдава тенденция към непрекъснато увеличаване на разходите за опазване на
околната среда. В началото на XXI в. продължава да се налага мнението, че изпълнението на нормативните разпоредби за
опазване на околната среда е свързано със значително нарастване на величината и относителния дял на присъщите на
оперативната дейност разходи на предприятието. Това оказва негативно влияние върху ефективността на оперативната
дейност измерена посредством абсолютни и относителни показатели. Паралелно с това, многобройни примери от стопанската
практика доказват обратното, а именно, че ако се осигури екологосъобразен бизнес и опазване на околната среда, значително
намаляват разходите за оперативната дейност на предприятието. Посоченото поражда актуалността на въпроса за същността
и класификацията на разходите за опазване и възстановяване на околната среда и ефективността на оперативната дейност на
предприятието. В изследването е изяснена същността на разходите за опазване и възстановяване на околната среда. Найобщо те се определят като разходи, които възникват вследствие на законови разпоредби или обществен натиск с оглед да
допринесат за предотвратяване, както и за възстановяване от замърсяването на околната среда. Разходите са класифицирани
съобразно различни критерии, както от гледна точка на тяхното възникване, така и за целите на отчетността от гледна точка на
връзката между разходите за околна среда и финансовия отчет на предприятието. Правилното разграничаване на разходите
за опазване и възстановяване на околната среда осигурява полезна информация за нуждите на анализа. На тази основа
поставената в изследването цел е достигане до адекватна методика за анализ на разходите за опазване и възстановяване на
околна среда и на тяхното влияние върху ефективността на оперативната дейност на предприятието. Конкретните задачи са
систематизиране на разходите за околна среда по бизнес фактори, по дейности, и анализ на влиянието им върху
себестойността и ефективността на оперативната дейност на предприятието. Използваните методи в изследването са анализ,
синтез, балансов метод, групировка, последователни замествания, индексен метод. Резултатът от изследването е формиране
на методика за анализ на разходите за опазване и възстановяване на околната среда във връзка с ефективността на
оперативната дейност на предприятието.
Ключови думи: анализ, разходи, дълготрайни материални активи, ефективност, печалба.
JEL: М49.
СТРОЕЖ НА ЕСТЕСТВЕНИ СЕМЕННИ БУКОВИ ДЕНДРОЦЕНОЗИ В БЪЛГАРИЯ ПО ДЕБЕЛИНА И ВИСОЧИНА
1

1

2

Румен Петрин , Ивайло Марков , Иван Михов
1
Институт за гората, Българската академия на науките, София
2
Лесотехнически университет, София
Изследвали са 87 едновъзрастни естествени семенни букови насаждения от различни райони на България на базата на
заложени временни пробни площи. Данните показват, че строежът по дебелина следва звънчевидната крива на нормалното
разпределение, а строежът по височина следва параболоичен ход. С използване метода на натуралните показатели са
установени типовете строеж на дендроценозите по дебелина и височина. За строежа по дебелина се установи наличието на
три типа криви – с лява и дясна асиметрия и симетрична крива на строеж /разпределение/ на дърветата. А за строежа по
височина еднотипно параболоично разпределение на кривите на височините. Установена е и праволинейна връзка между
средния диаметър на дендроценозите и нулевите натурални показатели за строежа по дебелина .
Ключови думи: семенни букови насаждения, натурални показатели, строеж по дебелина, строеж по височина.
JEL: Q23.
РОЛЯТА НА РИСК МЕНИДЖМЪНТА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ИНДУСТРИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
Румяна Нейкова,
Висше училище по застраховане и финанси, София
В условията на продължителна и задълбочаваща се криза, познаването и оценяването на риска в мениджмънта на
индустриалното предприятие има определяща роля за неговото устойчиво развитие, за повишаване на неговата
конкурентоспособност, а в редица случаи и за неговото оцеляване. Това предполага изясняване на същността на процеса на
риск мениджмънта, на неговото влияние върху изработването на важни управленски решения с отчитане проявлението и
степента на риска. Разкриването на факторите, които влияят върху неговото усилване или намаляване позволява на
ръководния екип да предвижда рисковите ситуации и да оценява риска и евентуалните канали, по които той може да настъпи.
Сравнително точното определяне на рисковете, които се поемат, е основание за вземане на подходящи мениджърски
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решения, особено при възникване на неочаквани или екстремни кризисни ситуации в предприятието или в окръжаващата
бизнессреда.
Ключови думи: риск, риск мениджмънт, рискови ситуации, степен на риска, конкурентоспособност, устойчивост.
JEL: D21.
ПРОДОВОЛСТВЕНАТА ОСИГУРЕНОСТ НА СТРАНАТА - УСЛОВИЕ ЗА УСТОЙЧИВОТО Й РАЗВИТИЕ
Саша Грозданова
Институт за икономически изследвания, Българска академия на науките, София
Разгледани са проблеми, свързани със степента на задоволяване на националния пазар с основни хранителни групи и
продукти вътрешно производство. Установени са количествени оценки на равнището на самоосигуреност с оглед получаването
на реалистична представа за продоволствената сигурност в страната. Определени са тенденциите в изменението на
продоволствените баланси на водещи продукти. Направена е оценка на състоянието на осигуреност с основни храни и са
изведени общи тенденции, проблеми и предизвикателства вследствие измененията в степента на зависимост от външни
източници.
Ключови думи: продоволствена осигуреност, степен на независимост, продоволствени баланси.
JEL: Q18.
СТАТИСТИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПОДХОДИТЕ ЗА
ВАЛЕЖНИТЕ КОЛИЧЕСТВА В ПЛАНИНСКИ РАЙОН

ПРОСТРАНСТВЕНА

ИНТЕРПОЛАЦИЯ

ПРИ

ОПРЕДЕЛЯНЕ

НА

Светослав Анев, Соня Дамянова, Тома Тончев
Лесотехнически университет, София
Направена е статистическа оценка на точността на някои подходи за пространствена интерполация за определяне на
валежните количества (P) в планински район. Експериментално измерените PObs. са съпоставени с изчислените PPred. чрез
моделите за пространствена интерполация: inverse distance weighting (IDW), ordinary kriging (OK), co-kriging (CK) и ordinary least
squares (OLS). За параметризиране на моделите са използвани данни за валежите от намиращите се в близост станции от
мрежата на световната метеорологична организация (WMO). При статистическата оценка са сравнявани: средната абсолютна
грешка (MAE), средната квадратична грешка (специфична – RMSES и неспецифична – RMSEU), коефициента на детерминация
2
(R ) и сумата от квадратите на разликите (RSS).
Ключови думи: валежни количества, пространствена интерполация, планински климат.
JEL: C02, Q01.
ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ СЛЕД 2014: ПРИОРИТЕТИ И КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ
Свилен Колев
Университет за национално и световно стопанство, София
През 2012-2013 Р България трябва да подготви основните документи на национално ниво за прилагане на политиките на
ЕС в областта на селското стопанство през следващия програмен период. Това налага предварителен анализ за определяне
на приоритетите за развитие на отрасъла до 2020 г. и определяне на бюджета за тази програма за страната въз основа на
финансова рамка на ЕС. Анализът трябва да даде ясна информация, какво трябва да бъде продължено и какво да бъде
променено за следващия програмен период. Това е основата, върху която ще се допълнят и/или модифицират приоритетите и
мерките от ПРСР 2007-2013. Настоящият доклад има за цел да анализира допуснатите слабости и пропуски по отношение на
приоритетите и усвояването на средствата по ПРСР 2007-2013, както и да представи възможните приоритети и тенденции за
България за следващия програмен период.
Ключови думи: Политиката за развитие на селските райони, Фондовете на ЕС, селско стопанство, България.
JEL: Q10, Q14, Q18.
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА XXI ВЕК ЗА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА – ДОБРЕ РАБОТЕЩА ПЕНСИОННА СИСТЕМА
Севдалина Димитрова, Ваня Димитрова
Национален военен университет „Васил Левски“, Велико Търново
В доклада е поставен акцент върху един от компонентите на устойчивото развитие, а именно социалната сфера и поконкретно – пенсионната система. Актуалността на темата е породена от все по-задълбочаващата се демографска криза в
България. Свидетели сме на увеличаване на дела на възрастното население за сметка на намаляване на този на младото.
Всичко това рефлектира върху устойчивото развитие на обществото, тъй като в дългосрочен план би довело до увеличаване
на разходите за пенсии, за здравеопазване, за медико-социални грижи за възрастните хора и т.н, което от своя страна ще се
окаже бреме за бъдещите поколения. Целта на настоящия доклад е да се покаже как чрез продължаване на реформата в
пенсионната система можем да осигурим по-добро устойчиво развитие за идните поколения. Задачите, които си поставяме за
постигане на поставената цел са свързани с представяне на съществуващия модел на пенсионна система у нас, както и на
основните предизвикателства и заплахи пред нея, също така и на конкретни решения за преодоляване на основните
проблеми. Източници на информация са данни на Националния статистически институт, Националния осигурителен институт,
Национална Работна Програма по участието на България в Европейската година на активния живот на възрастните хора и
солидарност между поколенията, Кодекс за Социално осигуряване. Направените изводи са свързани с: влиянието на
демографските промени върху динамиката на Брутния Вътрешен Продукт и социално-икономическото развитие при отсъствие
на компенсиращи икономически промени; основните насоки на политиките за преодоляване застаряването на населението;
въпросът за пропорцията между солидарната и капиталовата пенсионни системи.
Ключови думи: пенсионна система, демографска криза, задължително пенсионно осигуряване, доброволно пенсионно
осигуряване.
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JEL: G23, H55, J14, J26, M14.
КОНЦЕПЦИЯТА НА „ТВОРЧЕСКИЯ ГРАД”: ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНИТЕ – ПРИМЕРЪТ НА КАВАРНА
Силвия Димитрова
Икономически университет, Варна
Новата икономика обръща поглед към градовете като катализатор за развитие днес не само в Европа, но и по целия свят.
Огромен потенциал за това се крие в т. нар. творчески индустрии, така и във връзка с утвърдените вече културни индустрии и
свързаните с културата области като културен туризъм, културно наследство, фестивали, сценични изкуства. Техният принос
за развитието на дадено място е неоспорим и целта е да бъдат движеща сила на прогреса на европейските градове. Израз
тази идея намира в т. нар. „Творчески градове”, където културата и креативността са основни източници и двигатели на
развитие. Докладът разглежда концепцията за „Творчески град”, неговите характеристики и връзката с инициативата
„Европейска столица на културата”. Представен е конкретният пример за пътя на развитие на един малък град (и община) по
Северното Черноморие на България, Каварна, който заложи на културата. Избраната стратегия промени облика на града и
региона. Каварна стана известна най-вече с рок фестивала си и богата си културна програма. Целта е да се покаже, че по
определени показатели тя може да се разглежда като „творчески град” в тесния смисъл на понятието за място в България.
Ключови думи: култура, развитие, творчески град, фестивал, Европейска столица на културата.
JEL: R58, Z18.
УПРАВЛЕНИЕ НА КОНКУРЕНТНИТЕ ПОЗИЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С ШИРОК АСОРТИМЕНТ
Симеонка Петрова
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов
През последните няколко десетилетия на ХХ в. на международния пазар се проявява силно изостряне на конкуренцията
между предприятията, предопределящо се от редица причини: ръст и внедряване в повечето сфери на бизнеса и пазара на
транснационални корпорации; създаване на нови ефективни технологии и методи на управление; широко използване на
мощности за производство на нови модификации на изделията; проникване във всички бизнес процеси на информационните и
интернет-технологиите; насищане на потребителския пазар. Това поражда повишаване на сложността и разнообразието на
стоки и услуги, конкурентен ръст и нарастващи изисквания към мениджмънта. В условия на широк асортимент особена
значимост придобива разрешаването на проблемите, свързани управлението на конкурентните позиции на предприятията с
помощта на гъвкаво ценово позициониране. В този смисъл целта на настоящата разработка е да се обоснове прилагането на
подходяща ценова политика в условия на изострена конкуренция между предприятията с широк асортимент на продукцията. За
достигането на поставената цел се решават определени задачи: систематизиране на съществуващите методи, подходи и
стратегии на ценообразуване с цел снижаване на разходите, определяне на способи за сравняване цените на
широкоасортиментни предприятия при ценовото позициониране, извеждане на методологични особености на установяване на
рационални цени в рамките на широк асортимент при отчитане проявяващите се с ръста на асортимента фактори. В
разработката се използват методи на контролинга, статистиката, експертни оценки, а също и на маркетинговия анализ.
Ключови думи: асортимент, предприятие, конкурентни позиции.
JEL: F12, F13.
ЕКСПРЕСНА ДИАГНОСТИКА НА ОПЪВАНЕТО НА РЕМЪЧНИ ПРЕДАВКИ
Славчо Соколовски, Ненчо Делийски
Лесотехнически университет, София
Предлага се метод за определяне на силата на първоначално опъване на ремъчни предавки, чрез провисването на
ремъците. Изведен е аналитичен израз за определяне на първоначалното опъване в зависимост от провисването на
ремъците, което се получава от приложена определена тежест. Методът е приложим както за плоски, така и за клинови
ремъци.
Ключови думи: ремъчна предавка, опъване, провисван.
JEL: L74, O14.
МОДЕЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ С АПАРАТА НА СИСТЕМИТЕ ЗА
МАСОВО ОБСЛУЖВАНЕ
Станислава Ковачева, Ивайло Иванов, Милена Дичева
Лесотехнически университет, София
Проведено е изследване на дейността на туристическите информационни центрове в България. Формиран е комплекс от
критерии и показатели за оценка на логистичното обслужване в този тип центрове от системата на туризма. Изследването е
проведено въз основа на електрони бази данни и обобщени данни за туристическия поток към туристически информационни
центрове в няколко български града. Анализът на дейността им е проведена чрез моделите на системи за масово обслужване,
широко приложими за прогнозиране поведението на обслужващи системи в логистиката. Въз основа на резултатите от
изследването е оценено логистичното обслужване на потока от туристи в тези центрове, доказана е полезността на системите
за масово обслужване за моделиране в сферата туристическо предлагане и е формиран обобщен структурен модел на
дейността на туристическите центрове.
Ключови думи: моделиране, логистично обслужване, оценяване, системи за масово обслужване (СМО).
JEL: L83, C11.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕДИИ В АСПЕКТА НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА ФИРМАТА
Стефан Стефанов
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов
Интернет-базираните интерактивни технологии вече позволяват на продавачите да приложат редица радикално нови
бизнес модели (amazon.com, Netfix), да достигнат потребителите по нов начин (Google Adwords), да революционизират
предлагането, поръчката и доставката на продуктите (СРМ-системи), позволяват на потребителите да общуват помежду си
(блогове, форуми, онлайн ревюта на продукти, микроблогове и социални мрежи), осигуряват инструменти за комуникации и
преговори между потребители и продавачи, значително разнообразяват изживяването на потребителя онлайн (виртуални
мрежи и общности). Интерактивните технологии също така променят облика на конкурентната среда като обезсмислят някои
традиционни бизнес модели, придават повече сила на потребителите, ангажирайки ги в моментни онлайн и офлайн сравнения
на цените по всяко време, от всяко място и давайки възможността на по-малки фирми да преодолеят традиционните икономии
от мащаба на големите фирми. Увеличеното използване на интерактивните технологии драматично променя комуникацията и
процесите, свързани с покупката с потенциала значително да афектира стратегиите, операциите и конкурентоспособността на
продавачите. В разработката ще бъдат представени възможностите на интерактивните медии
за подобряване на
комуникационната политика на фирмата.
Ключови думи: комуникационна стратегия, интерактивни медии, блог, онлайн ревю, социални мрежи.
JEL: M31, М15.
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ С ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ
Таня Панчева, Евелина Георгиева, Петър Антов
Лесотехнически университет, София
През последното десетилетие европейската политика в областта на езиковото многообразие се ръководи от целите,
представени на заседанието на Европейския съвет в Барселона през 2002 г., което определи езиковите компетенции като
съществен елемент на конкурентоспособната икономика, основана на знанието. Владеенето на чужди езици е умение за цял
живот за всички граждани на Европейския съюз. Използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в
образованието е важен елемент от стратегията на Европейската комисия, осигуряващ ефективност на европейските
образователни системи и конкурентоспособност на европейската икономика. В настоящата статия са представени примери и
резултати от приложението на съвременните ИКТ в специализираното чуждоезиково обучение на студентите от
Лесотехнически университет, София.
Ключови думи: информационни и комуникационни технологии, чуждоезиково обучение, езикови компетенции.
JEL: I21.
РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТИ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯ КАПИТАЛ
Теодорина Турлакова
Икономически университет, Варна
В областта на икономиката и управлението са идентифицирани пет вида капитал като двигатели на икономическия растеж:
физически капитал, човешки капитал, интелектуален капитал и социалния капитал, и в най-скоро време предприемаческия
капитал. В доклада „предприемаческия капитал” се разглежда като подмножество на социалния капитал и се отнася до тези
релационни и социални фактори, сили и процеси, които насърчават или пречат на взаимодействието на различните
икономически агенти, както и на способността им да наемат, интегрират и използват физически, човешки и капитал от познания
за формиране на предприемачески капитал.
Ключови думи: предприемачество, предприемачество в селските райони, селски райони, социален капитал.
JEL: L26, O18.
РЕАЛИЗИРАНЕ ПРИНЦИПИТЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В МСП В БЪЛГАРИЯ
Тодорка Атанасова, Надка Костадинова
Тракийски университет, Стара Загора
В условията на глобална икономическа криза от съществена важност за стабилността на страната има успешното развитие на стопанската дейност. Това в значителна степен касае състоянието на изградените стопански единици: микро-,
малки, средни и големи предприятия. През първото десетилетие на ХХІ век ММСП са не само гръбнак на европейската, но
вече и на българската икономика. Настоящият анализ разкрива основни проблеми, които имат стопанските предприятия при
своето функциониране, като се акцентира на тяхната размерна диференциация. Целта на настоящата разработка е да
изследва и анализа състоянието на стопанските предприятия в България на основата на тяхната диференциация по
размерни групи и икономически сектори, да се представят насоки за тяхното устойчиво развитие. За изпълнение на
поставената цел се решават следните основни задачи: да се разкрие иманентната същност на стопанското предприятие
като входно-изходна система с неговите съставни елементи и субординацията между тях; да се анализира състоянието и
развитието на стопанските предприятия в България, основано на размерната им диференциация по икономически сектори;
формулиране на насоки и предложения за устойчиво развитие на стопанските предприятия. Състоянието на стопанските
предприятия се анализира в рамките на периода 2001-2011 година, съобразно наличността от статистически данни и
тяхната съпоставимост за периода. Индикаторите за наблюдение са допълнени от собствени проучвания.
Ключови думи: микро-, малки и средни предприятия, устойчиво развитие.
JEL: M21.
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ФАКТОРИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКИЯ АГРАРЕН СЕКТОР
Христимира Кузманова
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов
Интегрирането на България към ЕС разкри нови възможности за българските земеделски производители и търговци.
Успоредно с това нараснаха и предизвикателствата пред тях, свързани с високите изисквания за качество и безопасност на
храните, и конкурентоспособност на селскостопанските продукти. Как българският аграрен сектор ще се „впише” и представи
на общия европейски пазар зависи най-вече от неговата конкурентоспособност. Това прави, в условия на засилен конкурентен
натиск и нарастваща глобална несигурност, с особена актуалност и значимост въпросите, свързани с оценка на равнището и
възможностите за повишаване конкурентоспособността на отделните земеделски стопанства, и на аграрния сектор като цяло.
Още повече, че повишаването на конкурентоспособността е запазена ключова цел на Общата селскостопанска политика на
ЕС. Бъдещето развитие на конкурентоспособно и устойчиво земеделие се обуславя от широка гама от фактори. В настоящия
доклад са класифицирани и анализирани основните фактори, които детерминират конкурентоспособността на българския
аграрен сектор. Тяхното познаване дава възможност да се оцени ролята и значението на всеки един от тях в процеса на
формиране конкурентоспособността на земеделието в България. Целта е на тази база да се изведат препоръките за
подобряване конкурентните възможности на българското селско стопанство, в условия на разумен баланс между жизнеността
на земеделските стопанства, опазването на околната среда и социалното измерение.
Ключови думи: конкурентоспособност, фактори, аграрен сектор, устойчиво развитие.
JEL: Q10.
ПРЕДСТАВЯНЕ НА МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ “УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ”
Христо Крачунов
Технически университет, Варна
Представена е кратка история на Международна асоциация „Устойчиво развитие”. В изложението се акцентира на
основните цели на Сдружението и на задачите, които си поставят неговите учредители описани подробно в приетия Устав.
Описан е предметът на дейност, условията на членуване, правата и задълженията на неговите членове. Представена е
мандатната програма за дейността на сдружението Международна асоциация по устойчиво развитие (МАУР) за периода 2012–
2017 г. Формулирани са финансово-икономически цели, критерии и показатели. Приети са следните приоритетни направления:
разработване и внедряване на проекти по устойчиво развитие самостоятелно и съвместно с други подобни организации и
университети; разработване и изпълнение на образователни програми за гражданското общество; международна конферентна
дейност; издателска и рекламна дейност; културно-научен обмен и екотуризъм; дейности с младежки и студентски организации
и сдружения на национално и международно ниво.
Ключови думи: устойчиво развитие, цели, задачи, дейности, мандатна програма.
JEL: Q01.
АКТУАЛНИ АСПЕКТИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Цанка Златева-Петкова
Технически университет, Габрово
Общоизвестно е, че процесът на управление се заключава в планирането, организирането на дейностите за изпълнение на
плана и контролът на крайните резултати. Колкото са по-тясно свързани и добре отработени тези важни функции, определящи
съществото на предмета на управлението, толкова по-резултативно е и самото управление. Българските организации, на
базата на собствен опит, стигнаха до убеждението, че планирането е средство, спомагащо да се определи характерът,
формата и последователността на бъдещите действия в продължение на по-дългосрочен период.
Ключови думи: управление, персонал, конкурентоспособност, организация.
JEL: М12.
СЪЗДАВАНЕ НА УСПЕШЕН ЕКИП ЗА ЕФЕКТИВНА РАЗРАБОТКА НА ИНОВАЦИОНЕН ПРОЕКТ
Цанка Златева-Петкова
Технически университет, Габрово
Организирането на екип за ефективна разработка на иновационен проект обикновено започва със сформирането на
проектната група. Вариантите са два - традиционният, при който се назначават нови служители и се обособява нов отдел и
вторият, при който се създава група, включваща специалисти от различни подразделения и отдели във фирмата. При това,
работата в групата вече се разглежда като основна, а не като допълнителни задължения на специалиста. Значителна част от
предишните функции се отменят, но взаимовръзката с предишното подразделение не се прекратява.
Ключови думи: екип, проект, лидер, лични качества, ефективност.
JEL: М12.
РАЗВИТИЕ НА ПОЛУПАЗАРНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА В БЪЛГАРИЯ
1

2

Цанко Българенски , Христина Харизанова
1
Лесотехнически университет, София
2
Университет за национално и световно стопанство, София
На основата на концепции за същността и ролята на полупазарните земеделски стопанства (ППЗС), са изведени
възможните сценарии за тяхното развитие в икономически и социален план. Особен научен и практически интерес
представлява тази част от полупазарните стопанства, за които се предполага, че имат потенциал да се превърнат в пазарно
ориентирани структури - самостоятелно или с помощта на Общата селскостопанска политика (ОСП). В емпиричната част на
материала се анализират данни от анкетни проучвания, осъществени в рамките на различни международни проекти през
периода 2007-2012г. Акцентира се върху основните цели на стопанствата, тяхната структура, начина на реализация на
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продукцията и вижданията на стопаните за развитие на техния бизнес. Направени са изводи и препоръки за успешния преход
на ППЗС в пазарни.
Ключови думи: полупазарни земеделски стопанства, Общата селскостопанска политика (ОСП).
JEL: Q18.
ОБУЧЕНИЕТО В СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НА ЧУЖД ЕЗИК В БЪЛГАРСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ: СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ
Цвета Зафирова
Икономически университет, Варна
Глобализацията и евроинтеграцията доведоха до свободното движение на хора. Това улесни до голяма степен обучението
в чужбина в бакалавърска, магистърска и докторска степени. Много млади хора напускат страната ни, за да продължат
обучението си в развитите икономически държави с по-конкурентноспособно образование. Намали се броят на
кандидатстващите в университетите в България и изправи някои от ръководствата им пред сериозни проблеми, свързани с
оцеляването и бъдещото им развитие. Това ги накара да извършат сериозни промени, които да конкурират обучението в
чужбина с цел за привличане на повече и по-качествени студенти. Все повече университети обявяват специалности за
обучение на чужд език – английски, френски или немски в кандидатстудентския прием. Като всяка новост и това обучение е
свързано с различни проблеми, част от които се отразяват на учебния процес и на крайния резултат от него. В някои случаи
качеството му се понижава така, че става по-лошо от обучението на български език и предизвиква недоволството на
обучаващите се студенти. В публикацията са обобщени всички предложения на университетите в кандидатстудентския прием
за 2012 г. за чуждо езиково обучение в България. В тях са включени и на онези университети, които предлагат съвместно
обучение с чужд университет, при което се получават две дипломи – българска и чужда. Анализирани са съществуващите
проблеми на чуждо езиковото обучение въз основа на досегашния опит. Изведени са предимствата и недостатъците както за
студентите, така и за преподавателите и за университетите като цяло. Посочени са предложения за решаване на проблемите.
Ключови думи: чуждоезиково обучение, университети, дипломи, конкурентоспособност.
JEL: I21,I25, I28.
РЕФОРМАТА В БЪЛГАРСКИТЕ СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА – ПРОМЯНА КЪМ УСТОЙЧИВОТО ИМ РАЗВИТИЕ
Цвета Зафирова
Икономически университет, Варна
Българските сценични изкуства като част от културната индустрия на страната ни са призвани да запазят духовността на
нацията ни. В периода на икономическа криза е силно ограничено финансирането на публичните сценични изкуства. Частните
формации в тази сфера също изпитват големи затруднения във функционирането си. В последните години се извършиха
много реформи в тази област, които промениха изцяло статута и дейността им, за да се оптимизират параметрите на
функционирането им. Последиците от тях не винаги са положителни, а някои от тях влияят негативно на оцеляването им.
Някои от най-талантливите български артисти, режисьори, сценографи, балетисти, оркестранти, диригенти, певци, танцьори и
илюзионисти напуснаха сцената, за да търсят ново поле за изявите си или заминаха за чужбина. В публикацията са
систематизирани етапите в развитието на сценичните изкуства у нас, като са включени всички видове – театър, опера, танци,
цирк и някои други музикални представления. Очертани са техните времеви граници съобразно историческите периоди на
България. Изведени са същностните характеристики на всеки отделен етап. След проследяване на еволюцията на сценичните
изкуства в България е направен критичен анализ на последната реформа в тази сфера. Оценени са ползите и негативните
последици от нея. Посочени са аргументи за търсената промяна в посока устойчиво развитие на сценичните изкуства в
България. Изведени са препоръки за успех на провежданата реформа, които засягат различни органи и институции.
Ключови думи: културна индустрия, сценични изкуства, исторически етапи, реформа.
JEL: Z11, Z18.
ЕФИКАСНОСТ НА ХЕРБИЦИДИ ПРИ СЛЪНЧОГЛЕД - УСЛОВИЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Цвета Москова
Лесотехнически университет
Проучена е ефикасността на хербициди и хербицидни смеси за борба срещу едногодишни и многогодишни плевелни
растения при слънчоглед, хибрид Сирена и сорт Фаворит. Опитът е изведен в Учебно-опитната и внедрителска база на
-мия
-тия
Аграрния университет - Пловдив на площ от 1150 кв.м. Биологичната ефикасност е отчетена на 28
и 45
ден след
третирането по количествения метод в брой на 1 кв.м., а на селективността по 9-бална скала на EWRS. В плевелните
асоциации на слънчогледовия посев преобладават едногодишните късно пролетни видове - Amaranthus retroflexus L.,
Amaranthus hybridus L., Chenopodium album L., Solanum nigrum L. и Xanthium strumarium L. Установена е висока ефикасност на
Рафт 800 ВГ в дози 40 и 35 гр/дка, Гоал 2Е в доза 80 мл/дка, приложен почвено и вегетационно, Гезагард СК - 300 мл/дка и
Стомп 455 ЕК - 350 мл/дка. Проучваните хербициди не оказват отрицателен ефект върху височината на растенията,
дебелината на стъблото, диаметъра и масата на питата. Абсолютната маса на семената има по-високи стойности във
вариантите третирани с хербициди - от 18% до 28%. Хектолитровата маса надвишава нулевата контрола средно с 1% до 27%.
Ключови думи: ефикасност, хербициди, плевелни растения, слънчоглед.
JEL: Q19.
ВЪЗМОЖНОСТИ НА ВЪЛНОВАТА ТЕОРИЯ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В БЪЛГАРИЯ
Цветелина Йорданова, Станислава Ковачева
Лесотехнически университет, София
В условията на глобална икономическа криза, намаляване на доходите на населението, увеличаване на безработицата и
международна конкуренция, туристическите дестинации бележат съществен растеж. Смята се, че около 13% от глобалния
брутен вътрешен продукт (БВП) се пада на международния туризъм. Според Международната организация по туризъм
(UNWTO), туристическите пътувания между януари и август месец 2012 са нараснали с 4% в сравнение със същия период на
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2011 г. Устойчивостта на международния туризъм в условията на несигурност и икономическа криза се потвърждава и от
положителните данни за приходите и разходите от туризъм. В България туристическият сектор се радва на сериозни данъчни
преференции. Наред с това индустрията е изправена пред сериозни трудности. Финансовите и икономически проблеми на
Гърция и отлива на туристи от там, оказаха ползотворно влияние върху българската икономика. Въпреки това, на повечето
туристически борси и представяния, страна и до сега се рекламира като евтина дестинация, чиито главни положителни страни
са евтината храна и алкохолни напитки. Според последните изследвания България е предпочитано място за отдих и почивка
на предимно млади хора, които търсят достъпни забавления. Ето защо е необходим анализ на силни и слабите страни, както и
насоки за увеличаване на конкурентните предимства на България в този сектор. Целта на работата е изследване
възможностите на вълновата теория за прогнозиране на развитието на туризма в България на основата на анализ на подбрани
показатели за оценка на туристическия сектор за периода 1980-2012. За постигане на настоящата цел е необходимо: да се
анализират възможностите на вълновата теория за приложение в прогнозиране развитието на секторни икономики; да се
подберат параметри, които отразяват основните тенденции в развитието на сектор туризъм за изследвания период и да се
анализират чрез апарата на вълновата теория; да се направят препоръки, насочени към преодоляване на основните слабости
на туристическата индустрия в страната. Обект на настоящето изследване е развитието на туризма в България за периода
1980-2012 година на основата на анализ на пътуванията на български и чуждестранни туристи. От направения анализ на
данните става ясно, че вълновият анализ е методика, която успешно би могла да се прилага за прогнозиране на развитието на
секторно ниво и по специално в сектор туризъм. В условия на глобална и локална конкуренция, България трябва да отговори
на новите предизвикателства и да се опита да предложи на посетителите си нови изживявания, които са близки до природата и
дават възможност за опознаване на богата й културно-историческо наследство.
Ключови думи: туризъм, устойчиво развитие, вълнова теория, прогнозиране.
JEL: Q01, L83, O11.
КООПЕРАТИВНИТЕ СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ – ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНОСТИ
Юлия Дойчинова
Университет за национално и световно стопанство, София
Целта на разработката е да се изясни същността на кооперативното социално предприятие и да се анализира ролята и
резултатите от социалните дейности на кооперативните социални предприятия от Националния съюз на трудовопроизводителните кооперации и да разработи предложения за нарастване на техния принос за постигане на целите на
Стратегия 2020. Изследването е проведено в рамките на изследователски проект на Университета за национално и световно
стопанство в София на тема „Развитие на системата на трудово-производителните кооперации в България при условията на
социалното пазарно стопанство”.
Ключови думи: кооперация, социално предприятие.
JEL: P13.
ИНОВАЦИОННИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА ФИРМИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОЕКТНИЯ МЕНИДЖМЪНТ
Юлиян Нарлев
Икономически университет, Варна
Предмет на проучване в настоящия доклад са икономическите категории – предприемаческа активност и иновационен
потенциал на малките и средни фирми в България. Проведено емпирично изследване доказва, че високата иновационна
активност в някои организации, предопределя организационни резултати, които имат важно значение за формирането и
развитието на проектния мениджмънт.
Ключови думи: предприемачество, предприемаческо управление, иновационен потенциал, проектен мениджмънт.
JEL: A10, A11, A12, A13, A19.
РОЛЯТА НА ВЪТРЕШНОТО
ОРГАНИЗАЦИЯТА

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

В

КОНЦЕПЦИЯТА

НА

ПРОЕКТНИЯ

МЕНИДЖМЪНТ

НА

Юлиян Нарлев
Икономически университет, Варна
Емпирично проучване на вътрешното предприемачество предполага изследването на две основни направления. Първо, да
се установят параметри на организационната среда, които формират и развиват вътрешното предприемачество и второ, да се
разкрият вътрешните предприемачи в рамките на организацията. Резултатите от проведеното изследване по посочените
направления доказват хипотезата на проучването, а именно: съществуването на среда за формиране и развитие на вътрешно
предприемачество, предопределя наличието на вътрешни предприемачи в малките и средни фирми и оказва съществено
влияние върху формирането на принципите на проектния мениджмънт на организацията и функционалните й области на
устойчиво развитие.
Ключови думи: предприемачество, предприемаческо управление, вътрешно предприемачество, проектен мениджмънт.
JEL: A10, A11, A12, A13, A19.
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PROGMAMME

Friday (22.03.2013)
10:00-11:30 Opening Ceremony (University of Forestry, Hall 4)
11:30 – Departure from Sofia to Yundola
13:30-14:30 Registration
13:30-14:30 Accommodation
13:30-14:00 Lunch
14:30-16:00 Plenary Session
16:00-16:30 Coffee break
16:30-19:00 Plenary Session
19:30- Diner

Saturday (23.03.2013)
08:00-09:00 Breakfast
09:00-10:40 Work in section and discussion
10:40-11:00 Coffee break
11:00-12:30 Work in section and discussion
12:30-13:30 Lunch
13:30-16:20 Work in section and discussion
16:20-16:40 Coffee break
16:40-19:00 Work in section and discussion
19:30- Diner

Sunday (24.03.2013)
08:00-09:00 Breakfast
09:30-11:30 Closing session
12:00-13:00 Lunch
13:30- Departure from Yundola to Sofia
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Sunday

Saturday

Friday

Day

Human resource
management and sustainable
development
Closing session

Sustainable development
management – criteria,
characteristics and policies

*

16:20-16:40

16:40-19:00

9:30-11:30

Coffee break

Coffee break

13:30-16:20

11:00-12:30

Main areas for implementing
the principles of sustainable
development
Management

Contemporary information
technologies in sustainable
development management

Main areas for implementing
the principles of sustainable
development
Management

Education, training and
curricula

10:40-11:00

Sustainable development
management – criteria,
characteristics and policies

Coffee break

Coffee break

Coffee break

09:00-10:40

*

Main areas for implementing
the principles of sustainable
development
Tourism

Coffee break

Main areas for implementing
the principles of sustainable
development
Forest industry

Sustainable development
concept

Main areas for implementing
the principles of sustainable
development
Management

Main areas for implementing
the principles of sustainable
development
Ecology

Hall 3
*
*
*

Hall 2
*
*
*

Hall 1
*
*
*

Hour
14:30-16:00
16:00-16:30
16:30-19:00

PROGRAMME BY SESSIONS AND HALLS
Hall 4
*
*
*
Main areas for
implementing the
principles of sustainable
development
Regional Development
Coffee break
Main areas for
implementing the
principles of sustainable
development
Agriculture
Main areas for
implementing the
principles of sustainable
development
Forestry
Coffee break
Main areas for
implementing the
principles of sustainable
development
Forestry
*

*

*

*

*

*

*

*

Yundola Hall
Plenary Session
Coffee break
Plenary Session

PLENARY SESSION
22.03.2013 (Friday)
Yundola Hall
14:30-19:00
Chairman: Assoc. Prof. Vladislav Todorov, PhD
Secretary: Assist. Prof. Ivaylo Ivanov
1.

Vladislav Todorov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
XVTH CONFERENCE "MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT" YUNDOLA, 2013 - TRADITION AND RENEWAL

2.

Ivan Yovkov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
STABILITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE BULGARIAN ECONOMY AS A REFLECTION OF ITS
CONTRADICTION

3.

Asen Kovachev
SYSTEMATIC AND STRUCTURAL APPROACH TO PRODUCTIVITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ECONOMIC
SYSTEMS

4.

Ivan Paligorov, Emil Galev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
KEY FACTORS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT MODELING OF THE FOREST ECOSYSTEMS SERVICES
REPRODUCTION ON THE TERITORY OF TETEVEN MUNICIPALITY, BULGARIA

5.

Petar Zhelev, Radoslav Miltchev, Vesselin Brezin, Boyanka Zhelyazova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
INVESTIGATION OF AN APPROACH FOR THE DEVELOPMENT OF A STRATEGY IMPROVING THE MANAGEMENT
SYSTEMS IN THE UNIVERSITY OF FORESTRY

6.

Veselin Brezin, Boyanka Zhelyazova, Elena Tzvetkova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
ELECTRONIC FORMS OF DISTANCE LEARNING AT THE UNIVERSITY OF FORESTRY

7.

Ulrich Boes
Association for Geospatial Information in South-East Europe, Sofia, Bulgaria
The Open Geospatial Consortium, Sofia, Bulgaria
POLICIES AND STANDARDS FOR INTEROPERABILITY IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT

8.

Alexi Danchev
Fatih University, Istanbul, Turkey
ECONOMIC GROWTH IN THE REPUBLIC OF TURKEY ON THE BOUNDARY BETWEEN THE TWO CENTURIES:
EXOGENOUS AND ENDOGENOUS ASPECTS

9.

Vitalijs Jurenoks, Vladimirs Jansons, Konstantins Didenko, Irena Vaivode
Riga Technical University, Riga, Latvia
ASSESSMENT OF DYNAMICS OF THE INDEX OF THE INNOVATION (SII) AND ITS INFLUENCE ON GROSS DOMESTIC
PRODUCT OF LATVIA

10. Тадеуш Трочиковски
Европейский научный фонд, Институт инноваций, Польша
СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОСТИ И КРЕАТИВНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОСНОВАННОЙ НА
ЗНАНИЯХ
11. Vladimirs Jansons1, Julija Pushkina2, Vitalijs Jurenoks1, Konstantins Didenko1
1
Riga Technical University, Riga, Latvia
2
JS insurance company „BALVA”, Riga, Latvia
MODELING OF FIRE INSURANCE PROCESS USING MONTE-CARLO METHOD
12. Konstantin Didenko, Janis Meziels, Irina Voronova
Riga Technical University, Riga, Latvia
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE AUDITOR’S RISK OF THE ASSESSMENT OF THE GOING CONCERN:
CASE OF LATVIA
13. Юрис Саулитис
Рижский технический университет, Рига, Латвия
РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
14. Leonid Kozhushko, Tatyana Kuznetsova
National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne, Ukraine
SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT UKRAINE'S ECONOMY AND ITS REGIONS
15. Liga Kamola, Svetlana Ivanova, Viktors Nespors
Riga Technical University, Latvia
INTERACTION BETWEEN EDUCATION AND LABOUR MARKET IN CONDITIONS OF THE CREATIVE ECONOMY
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16. Uldis Kamols
Riga Technical University, Latvia
IMPACT OF INFRASTRUCTURE ON URBAN DEVELOPMENT
17. Hristo Krachunov
Technical University, Varna, Bulgaria
PRESENTATION OF ASSOCIATION “SUSTAINABLE DEVELOPMENT”
Main areas for implementing the principles of sustainable development
Ecology
23.03.2013 (Saturday)
Hall 1
9:00-10:40
Chairman: Prof. Nadka Ignatova, PhD
Secretary: Assist. Prof. Sonya Damyanova, PhD
1.

Nayden Naydenov
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
SYNERGIES OF ENVIRONMENTAL INVESTMENTS

2.

Vesselina Grigorova
Economic Research Institute, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
ENERGY CONSUMPTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY

3.

Gospodin Kolev
Neochim PLC, Dimitrovgrad, Bulgaria
SOLAR RENEWABLE ENERGY: IMPORTANCE AND POTENTIAL

4.

Maya Stoyanova , Rumen Stoykov , Liliana Takeva
1
Central Laboratory of Solar Energy and New Energy Sources, Bulgarian Academy Of Science, Sofia, Bulgaria
2
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
INTEGRATION OF SOLAR THERMAL SYSTEM TO EXISTING BUILDING

5.

Nadka Ignatova , Sonya Damyanova , Radka Fikova
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, Bulgarian, Academy of Science, Sofia, Bulgaria
DETERMINATION OF THE PARAMETERS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR FOREST ECOSYSTEMS USING
LONGTERM INVESTIGATIONS IN PETROHAN SITE, AS A PART OF EUROPEAN LTER NETWORK

6.

Svetoslav Anev, Sonya Damyanova, Toma Tonchev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
STATISTICAL EVALUATION OF APPROACHES FOR SPATIAL INTERPOLATION IN DETERMINATION THE AMOUNTS OF
PRECIPITATION IN A MOUNTAIN REGION

7.

Elena Tsvetkova, Mariana Doncheva-Boneva, Alexandrina Kostadinova-Slaveva, Desislava Stoianova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
ANALYSIS AND EVALUATION OF MEASURES IMPROVING AIR QUALITY IN THE CITY OF PERNIK

8.

Vania Doichinova , Miglena Zhiyanski , Plamen Ivanov , Venera Tzolova
Forest Research Institute, Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria
2
Institute of soil science, agrotechnology and plant protection “N. Poushkarov”, Agriculture Academy, Sofia, Bulgaria
ORGANIC CARBON CONTENT IN LUVISOLS FROM LOZEN MOUNTAIN

9.

Nora Lozanova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
CONTENT OF ESSENTIAL NUTRIENTS IN THE LEAVES OF SPECIES OF GRASS, GROWING IN DIFFERENT SOIL AND
IRRIGATION CONDITIONS

1

1

1

2

1

1

1

2

2

2

1

10. Vladimir Vlaskov
National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography, Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria
FEATURES OF THE TEMPERATURE REGIME IN BULGARIA DURING 2012
Education, training and curricula
23.03.2013 (Saturday)
Hall 1
11:00-12:30
Chairman: Assoc. Prof. Nadya Delcheva, PhD
Secretary: Assist. Prof. Bilyana Ovcharova
1.

Nadya Delcheva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
DIFFERENTIATION OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE AND THE INTEGRATIVE ROLE OF PHILOSOPHY
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2.

Diana Ivanova, Teodora Obretenova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
LIFELONG LEARNING GLOBAL, NATIONAL AND SECTORAL ASPECTS

3.

Maria Kehajova-Stoycheva, Svilen Ivanov, Yordan Nedev
University of Economics, Varna, Bulgaria
BUSINESS EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

4.

Tzveta Zafirova
University of Economics, Varna, Bulgaria
THE FOREIGH LANGUAGES LEARNING PROCESS IN THE BULGARIAN UNIVERSITIES: A STATE AND PROBLEMS

5.

1

2

Marina Mladenova , Diana Kirkova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
W. F. Core Ltd, Sofia, Bulgaria
REPORTING OF THE INDICSTORS FOR IMPLEMENTATION AND RELATION TO THE LABOR MARKET OF THE UNIVERSITY
RANKING SYSTEM IN THE UNIVERSITY OF FORESTRY
1

6.

Evgeni Stanimirov
University of Economics, Varna, Bulgaria
EDUCATIONAL APPROACHES TO DEVELOPMENT OF SKILLS AND COMPETENCES AMONG MARKETING STUDENTS

7.

Galin Miltchev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
APPROACH FOR ESTABLISHMENT OF OPTIMAL PRACTICAL SKILLS FOR THE EDUCATION IN THE DISCIPLINE
MATHEMATICAL METHODS AND MODELS IN THE MANAGEMENT FOR THE STUDENTS SPECIALTY "BUSINESS
MANAGEMENT"

8.

Galin Miltchev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
TOOLS FOR SOLVING PROBLEMS IN THE AREA OF MATHEMATICAL METHODS AND MODELS IN THE MANAGEMENT

9.

Tanya Pancheva, Evelina Georgieva, Petar Antov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN SPECIFIC FOREIGN LANGUAGE TRAINING

10. Bilyana Ovcharova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
LONG DISTANCE DEPENDENCIES
POSTPOSING AND INVERSION

IN

ENGLISH

INFORMATION

PACKAGING

CONSTRUCTIONS:

PREPOSING,

11. Lalka Borisova
International Business School, Botevgrad, Bulgaria
ACADEMIC WRITING - PRINCIPLES OF PREPARATION OF WRITTEN MATERIALS
Sustainable development management – criteria, characteristics and policies
23.03.2013 (Saturday)
Hall 2
13:30-19:00
Chairman: Assoc. Prof. Nikolay Stoenchev, PhD
Secretary: PhD Student Pavel Dichev
1.

Todorka Atanasova, Nadka Kostadinova
Тrakia University, Stara Zagora, Bulgaria
IMPLEMENTATION OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRINCIPLES AT SMES IN BULGARIA

2.

Yordan Ivanov
University of Economics, Varna, Bulgaria
PERSPECTIVES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL SECTOR IN BULGARIA

3.

Vyara Zhekova
G. S. Rakovski National Defence Academy, Sofia, Bulgaria
INDICATORS FOR FORMATION OF MANAGEMENT ECONOMIC SUSTAINABILITY IN THE CONDITIONS OF CRISIS

4.

Monika Mihaylova
University of Economics, Varna, Bulgaria
MANAGEMENT MODEL OF DYNAMIC CAPABILITIES

5.

Simeonka Petrova
D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
MANAGEMENT COMPETITIVE POSITION OF ENTERPRISES WITH A WIDE ASSORTMENT

6.

Borislav Boyanov
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
SUSTAINABLE REPORTING: PUBLICITY, TRANSPARENCY AND CONTROL
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7.

Emil Kalchev
New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria
ACCOUNTING PROFIT AS AN INDICATOR FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE FIRM

8.

Rositsa Ivanova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
ANALYSIS OF EXPENSES FOR PROTECTION AND RESTORATION OF ENVIRONMENT AND FOR THE EFFICIENCY OF THE
ORGANIZATION’S OPERATING ACTIVITY

9.

Veriana Boeva
Technical University, Gabrovo, Bulgaria
RESEARCH OPPORTUNITIES FOR IMPLEMENTATION OF VIRTUAL CELLULAR MANUFACTURING SYSTEM IN
ENGINEERING SECTOR ORGANIZATIONS

10. Neli Nikolova
Technical University, Gabrovo, Bulgaria
THE INTELLECTUAL ASSETS - STRATEGIC FACTOR FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF COMPETITIVE ADVANTAGES
11. Tzveta Zafirova
University of Economics, Varna, Bulgaria
THE REFORM OF THE BULGARIAN PERFORMING ARTS – A CHANGE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
12. Dancho Petrov
University of Economics, Varna, Bulgaria
THE MARKET OF SYNDICATED LOANS AS A GENERATOR OF SUSTAINABLE GLOBAL DEVELOPMENT AND GROWTH
13. Anton Antonov
Technical University, Gabrovo, Bulgaria
SOME SPECIFICS OF BULGARIAN MIDDLE CLASS
14. Anton Antonov
Technical University, Gabrovo, Bulgaria
PUBLIC ADMINISTRATION AND CORRUPTION
15. Georgi Stanev
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
FRAUD AND IRREGULARITIES IN THE PROCEDURES FOR THE AWARD OF PUBLIC PROCUREMENT AND HOW TO
PREVENT THEM
16. Zhivka Mateeva
University of Economics, Varna, Bulgaria
RULES FOR THE PROTECTION OF PERSONAL DATA IN THE FIELD OF DIRECT MARKETING
17. Olga Mezentseva
National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”, Kiev, Ukraine
A SYSTEMS APPROACH TO ASSESSMENT OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS
18. Olga Nazarenko
National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”, Kiev, Ukraine
MODELING OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR COMMERCIAL ENTERPRISE APPLYING SYSTEM DYNAMICS
APPROACH
19. Sergii Voitko
National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”, Kiev, Ukraine
DYNAMIC MODELING APPROACH TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT
20. Vita Iukhymenko
National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”, Kiev, Ukraine
METHODOLOGY OF ASSESSMENT OF STRATEGIC MANAGEMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT’ EFFICIENCY
Main areas for implementing the principles of sustainable development
Management
23.03.2013 (Saturday)
Hall 2
9:00-16:20
Chairman: Prof. Diana Ivanova, DSc
Secretary: Assist. Prof. Radostina Popova, PhD
1.

Mariana Kuzmanova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
CYCLYCAL ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT

2.

Matilda Alexandrova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS: AREAS AND IMPLEMENTATION
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3.

Tsanka Zlateva-Petkova
Technical University, Gabrovo, Bulgaria
CURRENT ASPECTS IN ORGANIZATION MANAGEMENT

4.

Rumyana Neykova
VUZF University, Sofia, Bulgaria
THE ROLE OF THE RISK MANAGEMENT FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE

5.

Magdalena Parcheva
University of Economics, Varna, Bulgaria
MANAGERIAL APPROACHES FOR ENCOURAGING THE COMPANY ENTREPRENEURAIL ACTIVITY

6.

Julian Narlev
University Of Economics, Varna, Bulgaria
THE ROLE OF INTRAPRENEURSHIP IN THE CONSEPT OF PROJECT MANAGEMENT IN ORGANISATION

7.

Elitsa Lazarova
D. A. Cenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
DETECTION OF INNOVATIONAL POTENTIAL OF COMPANIES – STRATEGY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

8.

Julian Narlev
University Of Economics, Varna, Bulgaria
INOVATION POTENTIAL OF THE COMPANIES IN BULGARIA - A FACTOR FOR DEVELOPMENT OF PROJECT
MANAGEMENT

9.

Radostina Popova
University of forestry, Sofia, Bulgaria
ASSESMENT OF INNOVATION ACTIVITY OF FURNITURE ENTERPRISES IN BULGARIA

10. Penka Goranova
D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
IMPACT OF INTERNET MARKETING ON CLASSICAL MODEL 4 P
11. Maria Kehajova-Stoycheva, Svilen Ivanov, Yordan Nedev
University of Economics, Varna, Bulgaria
SUSTAINABLE MARKETING ACTIVITES IN “GREEN CIRCLE”
12. Plamena Milusheva
University of Economics, Varna, Bulgaria
EXAMINATION OF RELATIONSHIP WITH SUPPLIERS OF TRADE AND PRODUCTION COMPANIES
13. Evgeni Stanimirov
University of Economics, Varna, Bulgaria
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT PROGRAMS
14. Evgeniya Tonkova
University of Economic, Varna, Bulgaria
SUSTAINABLE DEVELOPMENT BY WAY OF MULTI-CHANNEL DISTRIBUTION
15. Stefan Stefanov
D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
INTERACTIVE MEDIA AS A COMPONENT OF THE COMMUNICATION STRATEGY OF THE COMPANY
16. Viara Slavianska
Burgas Free University, Burgas, Bulgaria
LEADERSHIP AND PROJECT COMPLEXITY
17. Petyo Boshnakov
University of Economics, Varna, Bulgaria
PROJECT MANAGEMENT PROBLEMS IN BULGARIA
18. Ivelina Petkova
Academy of the Ministry of Interior, Sofia, Bulgaria
MECHANISMS TO IMPROVE PROJECT MANAGEMENT
19. Radka Ivanova
University of Economics, Varna, Bulgaria
SPECIALITY OF MODERN CONCEPTS OF QUALITY MANAGEMENT
20. Alexander Savov, Georgi Kouzmanov
Agricultural University, Plovdiv, Bulgaria
RECENT TRENDS IN QUALITY MANAGEMENT: PRODUCTION QUALITY
21. Diana Georgieva
Lille 1 University - Science and Technology, Lille, France
BUSINESS INTELLIGENCE – THE ECONOMICS APPROACH IN SERVICE OT THE SENSITIVE BUSINESSES
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22. Марина Аршевская
Национальный технический университет Украины „Киевский политехничний институт”, Киев, Украина
ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ПРОТЯЖЕНИИ
ИННОВАЦИОННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ
23. Natalya Skorobogatova
National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”, Kiev, Ukraine
THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES OF MACHINE-BUILDING INDUSTRY OF UKRAINE
24. Оксана Охрименко, Ирина Манаенко
Национальный технический университет Украины „Киевский политехничний институт”, Киев, Украина
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
25. Alevtina Vishnevskaya1, Zhanna Tsaurkubule2
1
Transport and Telecommunication Institute, Riga, Latvia
2
Baltic Psychology and Management University College, Riga, Latvia
OLIVERO TOSKANI'S PROVOCATIVE MARKETING AS THE PROTOTYPE OF NEW PR – TECHNOLOGIES
Human resource management and sustainable development
23.03.2013 (Saturday)
Hall 2
16:40-19:00
Chairman: Prof. Rumyana Neykova, PhD
Secretary: PhD Student Milena Dicheva
1.

Anton Marinov
Academy of the Ministry of Interior, Sofia, Bulgaria
PROBLEMS OF SOCIAL SECURITY IN BULGARIA

2.

Vania Stamatova
Burgas Free University, Burgas, Bulgaria
CONTROL OF ILLEGAL IMMIGRATION IN THE EUROPEAN UNION

3.

Desislava Stefanova
University of National and World Economy, Sofia
K-MEANS CLUSTER ANALYSIS ON THE LABOUR MARKET IN BULGARIA

4.

Plamen Enev, Georgi Alexiev
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR IN BULGARIA AND SOCIAL SECURITY OF THE
ENGAGED IN IT

5.

Kamelija Tsanova
Technical University, Gabrovo, Bulgaria
YOUTH UNEMPLOYMENT IN BULGARIA

6.

Krasimira Toneva
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
EDUCATIONAL STRUCTURE OF THE POPULATION OF STARA ZAGORA REGION - A FACTOR FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

7.

Emiliya Stoyanova
International University College, Bulgaria
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
ORGANIZATIONS

–

INNOVATIVE

PRACTICES

FOR

SUSTAINABLE

DEVELOPMENT

OF

8.

Ventsislava Nikolova, Svetla Panajotova
Technical University, Gabrovo, Bulgaria
MANAGEMENT OF PERSONNEL IN THE COMMERCIAL ENTERPRISE BY AN EFFECTIVE AND SUSTAINABLE
COMMUNICATION

9.

Galina Kurteva, Mariya Monova-Zheleva, Yanislav Zhelev
Burgas Free University, Burgas, Bulgaria
DEVELOPMENT OF KEY SKILLS AND COMPETENCE OF STAFF - PREREQUISITE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF
SPA AND WELLNESS CENTERS IN BULGARIA

10. Ivaylo Simeonov
Technical University, Sofia, Bulgaria
STABLE DEVELOPMENT OF THE HUMAN RESOURCES THROUGH A PROFESSIONAL GROWTH ON THE BASES OF
COOPERATION BETWEEN INNOVATIVE COMPANIES AND ACADEMIC INSTITUTIONS
11. Tsanka Zlateva-Petkova
Technical University, Gabrovo, Bulgaria
FORMING AN SUCCESSFUL TEAM FOR EFFECTIVE DEVELOPMENT OF AN INNOVATION PROJECT
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12. Mariana Usheva
Neofit Rilski South-West University, Blagoevgrad, Bulgaria
THE ROLE AND IMPORTANCE OF MOTIVATION AND HYGIENE FACTORS IN MODERN HUMAN RESOURCES
MANAGEMENT
13. Mariana Usheva
Neofit Rilski South-West University, Blagoevgrad, Bulgaria
SPECIFICITY SOCIAL IMPACTS AND INTERACTIONS IN THE MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES
Sustainable development concept
23.03.2013 (Saturday)
Hall 3
9:00-10:40
Chairman: Assoc. Prof. Radoslav Miltchev, PhD
Secretary: Assist. Prof. Anton Kostadinov, PhD
1.

Sevdalina Dimitrova, Vanja Dimitrova
Vasil Levski National Military University, Veliko Turnovo, Bulgaria
THE CHALLENGES OF 21-ST CENTURY FOR THE BULGARIAN ECONOMY – GOOD WORKING PENSION SYSTEM

2.

Diana Sabotinova
Burgas Free University, Burgas, Bulgaria
CHANGES IN CONSUMPTION AND SAVING AS A RESULT OF POPULATION AGEING

3.

Sasha Grozdanova
Economic Research Institute, Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria
FOOD SECURITY OF THE COUNTRY – A PRECONDITION FOR ITS SUSTAINABLE DEVELOPMENT

4.

Darina Ruscheva
Economic Research Institute, Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria
PRODUCTION OF FOOD PRODUCTS BY HOME FARMS OF HOUSEHOLDS - TRENDS, PROBLEMS, OPPORTUNITIES

5.

Julia Doitchinova
University for National and World Economy, Sofia, Bulgaria
COOPERATIVE SOCIAL ENTERPRISES - PROBLEMS AND POTENTIAL

6.

Darina Zaimova, George Zheliazkov, Veneta Gajdardzhieva
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
COOPERATIVE BUSINESS IN BULGARIA

7.

Albena Miteva
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
THE DEVELOPMENT OF THE SOCIAL ACTIVITY OF THE WORKER-PRODUCERS COOPERATIVES – A BASIS FOR THEIR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

8.

Bojana Gindeva
Higher School “College of Telecommunications and Posts”, Sofia, Bulgaria
LINKING THE QUALITY OF SERVICE WITH THE SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE OPERATORS OF COURIER SERVICES

9.

Gergana Dimcheva, Polya Gocheva
Higher School “College of Telecommunications and Posts”, Sofia, Bulgaria
SOCIAL RESPONSIBILITY – ANGAGIMENT OF SOME POSTAL AND COURIER OPERATORS

10. Anna Otsetova
Higher School “College of Telecommunications and Posts”, Sofia, Bulgaria
APPLICATION OF MANAGEMENT STANDARDS OF CUSTOMER SATISFACTION BY COURIER COMPANY IN BULGARIA AN OBJECTIVE NECESSITY, PROBLEMS AND CHALLENGES
11. Boncho Mitev
University of Economics, Varna, Bulgaria
CONTRACTING IN THE PROCESS OF STRATEGIC ALLIANCE FORMATION IN THE HOSPITAL SECTOR
Contemporary information technologies in sustainable development management
23.03.2013 (Saturday)
Hall 3
11:00-12:30
Chairman: Assoc. Prof. Bojanka Zhelyazova, PhD
Secretary: Assist. Prof. Galin Milchev, PhD
1.

Marina Mladenova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
ANALYSIS OF ICT SKILLS IN BULGARIA IN THE ASPECT OF THE ADOPTED NEW PRIORITIES FOR THE DIGITAL
ECONOMY
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2.

Marina Mladenova, Bogomil Brezin
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
CHALLENGES TO IMPLEMENTATION OF ICT IN EDUCATION OF GENERATION “SOCIAL NETWORKING”

3.

Maria Asenova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
AN APPROACH TO CREATING SPECIALIZED GIS FOR FORESTRY

4.

Anna Rozeva, Pavel Dichev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
ANALYSIS OF SOFTWARE SYSTEMS SUPPORTING LUMBER AUCTION MANAGEMENT

5.

Galina Ilieva
Paisii Hilendarski University of Plovdiv, Plovdiv, Bulgaria
ASPECTS OF APPLICABILITY OF GIS-TECHNOLOGY IN MARKETING

6.

Penka Georgieva, Radmila Dolchinkova, Radostin Dolchinkov
Burgas Free University, Burgas, Bulgaria
INFORMATION TECHNOLOGIES FOR CREDIT RISK MANAGEMENT

7.

Vladislav Todorov, Radoslav Miltchev, Nikolay Neykov, Maria Chakarova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
MODELLING PROFILE OF APPLE PLANT TROUGHOUT CONTEMPORARY COMPUTER AIDED TECHNOLOGY FOR
INTEGRATED PEST MANAGEMENT

8.

Vania Ivanova
Higher School “College of Telecommunications and Posts”, Sofia, Bulgaria
DIGITAL TECHNOLOGY - INITIATIVE FOR MODERN POSTAL AND COURIER SERVICES

9.

Krassimira Shvertner, Desislava Karcheva
Sofia University “St. Kliment Ohridski, Sofia, Bulgaria
®
ITIL BEST PRACTICES

10. Radoslav Miltchev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
ADAPTATION AND ENHANCEMENT PROBLEMS IN E-LEARNING SYSTEMS WITH OPEN SOURCE
11. Radoslav Miltchev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
AN APPROACH FOR SCORM CONTENT BUILDING FOR EDUCATIONAL AND MANAGEMENT PURPOSES
Main areas for implementing the principles of sustainable development
Forest industry
23.03.2013 (Saturday)
Hall 3
13:30-16:20
Chairman: Prof. Panayot Panayotov, PhD
Secretary: Assist. Prof. Dimitar Angelski, PhD
1.

Nikolay Stoenchev, Pavel Dichev, Ivaylo Ivanov
University of Forestry Sofia, Bulgaria
RESEARCH ON THE OPPORTUNITIES FOR ENSURING SUSTAINABLE COMPANY COMPETITIVENESS IN LOGGING

2.

Nikolay Neykov, Neno Tritchkov, Angel Petkov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
ECONOMIC ASPECTS OF USAGE OF ALTERNATIVE HEAT SOURCES FOR HEATING PRODUCTION BUILDINGS IN
WOODPROCESSING

3.

Nikolay Neykov, Vladislav Todorov, Angel Petkov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
INPUT COEFFICIENTS IMPLEMENTATION FROM INPUT-OUPUT TABLES IN PURPOSE OF IMPROVING EFFICIENCY OF
BULGARIAN WOODWORKING ENTERPSISES

4.

Konstantin Marinov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL ASPECTS FOR DEVELOPMENT OF ENERGY PLANTATIONS FOR THE PRODUCTION
OF WOOD CHIPS

5.

Dimitar Tenchev, Georgi Kondev
University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria
APLICATION OF QFD FOR SELECTION OF EQUIPMENT IN LOGGING PROCESS

6.

Panayot Panayotov, Jivko Georgiev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
PRODUCTION AND CLASSIFICATION OF THERMALLY MODIFIED WOOD
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7.

Georgi Vukov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
INCREASE IN THE EFFECTIVENESS OF THE MACHINES IN THE FORESTRY INDUSTRY BY LIMITING OF CERTAIN
DANGEROUS WORK REGIMES

8.

Nencho Deliiski , Ladislav Dzurenda , Slavcho Sokolovski , Vasil Todorov
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Technical University, Zvolen, Slovakia
COMPUTATION OF THE WOOD TEMPERATURE CONDUCTIVITY DURING DEFROSTIG OF WOOD IN THE HYGROSCOPIC
DIAPASON

9.

Nencho Deliiski, Veselin Brezin, Radoslav Miltchev, Ivan Hristov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
VISUALIZATION OF THE TEMPERATURE FIELD IN FROZEN VENEER OAK PRISMS DURING THEIR DEFROSTING

1

2

1

1

10. Slavcho Sokolovski, Nencho Deliiski
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
EXPRESS DIAGNOSTIC OF TENSIONING BELT DRIVE
11. Petar Nikolov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
THE EFFECT OF FILTRATION SPEED AND INITIAL DUST CONTENT OF THE WOOD DUST ON THE FILTER FABRIC’S
RESISTANCE
12. Nelly Staneva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
INVESTIGATION OF STATIC STRENGTH OF A CIRCULAR SAW SHAFT FOR HORIZONTAL BAND SAW BY METHOD OF
FINITE ELEMENTS
13. Dimitar Angelski
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
MICROWAVE PLASTICIZATION OF BEECH WOOD SET IN HEAT RESISTANT BAG
14. Dimitar Angelski
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
MICROWAVE PLASTICIZATION OF BEECH WOOD WRAPPED WITH TEXTILE MATERIAL
15. Ivan Genov, Yordanka Ivanova, Miglena Valyova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
WOOD AS RAW MATERIAL FOR PRODUCTION OF CHEMICALS
Main areas for implementing the principles of sustainable development
Tourism
23.03.2013 (Saturday)
Hall 3
16:40-19:00
Chairman: Assoc. Prof. Stanislava Kovacheva, PhD
Secretary: Assist. Prof. Ivaylo Ivanov
1.

Katinka Mihova, Milena Asenova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
SECTOR TOURISM IN THE EUROPEAN COMMISSION DOCUMENTS – TOWARDS SUSTAINABILITY

2.

Tsvetelina Yordanova, Stanislava Kovacheva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
THE POSSIBILITIES OF WAVE THEORY FORECASTING THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN BULGARIA

3.

Emil Kitchoukov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
SPECIFIC CHARACTERISTICS OF ENTEPRENEURSHIP IN TOURISM

4.

Yordan Yordanov , Desislava Alexova
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
International Business School, Botevgrad, Bulgaria
GUIDELINES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF HEALTH TOURISM IN BULGARIA

5.

Diana Popova
Burgas Free University, Burgas, Bulgaria
SOCIAL MEDIA AND TOURISM

6.

Zhivka Tananeeva
D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
IMAGE BY A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM DESTINATIONS BULGARIA

1

2
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7.

Stanislava Kovacheva, Ivaylo Ivanov, Milena Dicheva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
BUSINESS MODELLING OF TOURIST INFORMATION CENTRES WITH THE QUEUING SYSTEMS

8.

Vyara Kyurova, Rayna Dimitrova
Neofit Rilski South-West University, Blagoevgrad, Bulgaria
THE QUALITY OF HUMAN RESOURCES – A FACTOR FOR INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE TOURIST
PRODUCT

9.

Olena Korogodova
National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”, Kiev, Ukraine
PRINCIPLES OF AUTOMATED SYSTEM FOR DETERMINATION THE EFFECT OF RECREATION OF SANATORIUM-RESORT
ENTERPRISES
Main areas for implementing the principles of sustainable development
Regional Development
23.03.2013 (Saturday)
Hall 4
9:00-10:40
Chairman: Assoc. Prof. Katinka Mihova, PhD
Secretary: Assist. Prof. Elena Dragozova-Ivanova, PhD

1.

Kamen Petrov
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
GEO-ECONOMIC ISSUES FACING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SMOLYAN

2.

Veneta Kotseva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
TERRITORIAL TYPOLOGIES IN URBANISM, ADOPTED IN EUROSTAT – CRITERIA FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF CLUSTERS

3.

Silvia Dimitrova
University of Economics, Varna, Bulgaria
THE NOTION OF THE CREATIVE CITY: ITS POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF MUNICIPALITIES – THE CASE OF
CITY OF KAVARNA

4.

Elena Dragozova-Ivanova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
GREEN PUBLIC SPACE AS A PUBLIC GOOD

5.

Maria Petrova
University of National and Word Economy, Sofia, Bulgaria
OPTIONS TO TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT OF REGIONS DOWNLOAD IN
BULGARIA

6.

Metodi Ivanov
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
CONCESSIONING ON THE AIRPORTS IN THE BULGARIA AS AN OPPORTUNITY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF
THE REGIONS

7.

Maria Rohova
Medical University, Varna, Bulgaria
REGIONAL IMBALANCES IN RESOURCE ALLOCATION IN BULGARIAN HEALTH SYSTEM

8.

Alexander Stetuha
Transport and Telecommunication Institute, Riga, Latvia
ASSESSMENT OF IMPACT OF TRANSPORT DEVELOPMENT ON THE SOCIETY WELLBEING

9.

Svilen Kolev
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
RURAL DEVELOPMENT POLICY AFTER 2014: PRIORITIES AND KEY ELEMENTS

10. Zornitsa Stoyanova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
APPLYING MODELS OF THE LEADER APPROACH IN EU
11. Тeodorina Turlakova
University of Economics, Varna, Bulgaria
REGIONAL ASPECTS OF ENTREPRENEURSHIP CAPITAL
12. Zornitsa Bogdanova
Angel Kanchev University of Ruse, Ruse, Bulgaria
MODEL FOR EVALUATION LEVEL OF DIVERSIFICATION OF ECONOMICAL ACTIVITIES IN RURAL MUNICIPALITIES OF
RUSE DISTRICT
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Main areas for implementing the principles of sustainable development
Agriculture
23.03.2013 (Saturday)
Hall 4
11:00-12:30
Chairman: Assoc. Prof. Tsanko Balgarenski, PhD
Secretary: Assist. Prof. Anton Kostadinov, PhD
1

2

1.

Tsanko Balgarenski , Hristina Harizanova
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
DEVELOPMENT OF SEMI SUBSITANCE FARMS IN BULGARIA

2.

Veneta Gaydardzhieva
Traкia University, Stara Zagora, Bulgaria
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN BULGARIA IN THE 80S OF THE TWENTIETH
CENTURY-POLICY AND PRACTICE

3.

Anton Kostadinov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
GRAIN PRICE VOLATILITY AND FOOD INSECURITY

4.

Hristimira Kuzmanova
D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
FACTORS TO IMPROVE COMPETITIVENESS OF BULGARIAN AGRICULTURAL SECTOR

5.

Nadezhda Petrova
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL PRODUCTS BASED ON THE MANAGEMENT OF MARKETING
ACTIVITIES

6.

Damyan Kirechev
University of Economics, Varna, Bulgaria
ANALYSYS OF PRODUCTION STRUCTURES OF VINICULTURE IN BULGARIA – SUSTAINABILITIES ISSUES

7.

Marina Nikolova
D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
POTENTIAL FOR DEVELOPMENT OF ORGANIC AGRICULTURE IN THE RUSE REGION

8.

Radmil Nikolov
University of Economics, Varna, Bulgaria
SITUATION AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF GRAIN PRODUCTION IN NORDEASTERN BULGARIA

9.

Damyan Kirechev
University of Economics, Varna, Bulgaria
MANAGEMENT OF PRODUCTION RISK IN AGRICULTURE

10. Antoaneta Stoyanova1, Daniel Stoilov2
1
University of economics, Varna, Bulgaria
2
Demetra consult Ltd, Varna, Bulgaria
MANAGEMENT OF FOOD SAFETY OF CEREALS BY INCREASING OF MYCOTOXIN’S CONTROL AND PREVENTION
11. Tsveta Moskova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
EFFICACY OF HERBICIDE IN SUNFLOWER - CONDITION FOR ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT
12. Velichko Traykov, Denis Viryanski, Rosica Nikolova, Atanaska Teneva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
INNOVATIVE MOLECULAR TECHNIQUES FOR IMPROVING EFFICIENCY OF CROPS GENE POOL AS AN APPROACH TO
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
13. Violeta Blazheva
D. A. Tsenov Academy of Econcomics, Svishtov, Bulgaria
POLICY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF GENETICALLY
MODIFIED ORGANISMS
14. Gergana Slavova
University of Economics, Varna, Bulgaria
EFFECTS OF THE GLOBAL ENVIRONMENT ON THE DEVELOPMENT OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS IN THE FIELD
OF PLANT PROTECTION
15. Nadka Kostadinova
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
TRENDS AND PERSPECTIVES FOR SUSTAINABLE COMPATITIVE DEVELOPMENT OF BULGARIAN STOCK-BREADING
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16. Konstantin Stankov
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
THE ECONOMIC EFFICIENCY OF DAIRY CATTLE FARMS IN BULGARIA
Main areas for implementing the principles of sustainable development
Forestry
23.03.2013 (Saturday)
Hall 4
13:30-19:00
Chairman: Prof. Ivan Yovkov, DSc
Secretary: Assoc. Prof. Daniela Georgieva, PhD
1

1

2

1.

Konstantin Kolev , Nevena Shuleva , Valentina Marinova
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Excutive Forest Agency, Sofia, Bulgaria
COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE STATE FORESTRY ENTERPRISES

2.

Daniela Georgieva , Ivaylo Markoff
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Forest Research Institute, Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE NEW REGULATION OF FOREST APPRAISAL

3.

Ivan Yovkov , Nevena Shuleva , Konstantin Kolev , Valentina Marinova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Excutive Forest Agency, Sofia, Bulgaria
VALUE OF USE OF THE FORESTS FOR TIMBER PRODUCTION

4.

Konstantin Kolev , Nevena Shuleva , Valentina Marinova
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Excutive Forest Agency, Sofia, Bulgaria
STRUCTURAL DIFFERENCES BETWEEN THE REVENUES FROM THE REALIZED TIMBER AND ITS VOLUME

5.

Anna Dobrichova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF FINANCIAL MECHANISMS IN BULGATIAN FORESTRY ENTERPRISES AND ITS
CONNECTION TO ECONOMICAL EFFICIENCY

6.

Martin Borisov , Neno Alexandrov , Svilen Jordanov
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Razgrdales Forestry Municipal Enterprise, Razgrad,Bulgaria
IMPLEMENTING THE CONCEPT OF HIGH-CONSERVATION VALUE FORESTS IN THE FORESTS IN THE MUNICIPALITY OF
RAZGRAD

7.

Milko Milev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
METHOD OF ANALYSIS OF FOREST PLANTATIONS

8.

Vassil Stiptzov, Ivan Paligorov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
MULTIFUNCTIONAL FOREST PLANNING – LEGISLATIVE ENVIRONMENT FOR DEVELOPMENT IN BULGARIA

9.

Ivan Paligorov, Emil Galev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
SOME RESULTS OF FOREST STANDS DEVELOPMENT MODELING ON THE TERITORY OF YUNDOLA, BULGARIA
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2
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2
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1

1

1

1

2

2

10. Vassil Stiptzov1, Ivan Ivanov2
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
State Forestry Enterprise – Etropole, Etropole, Bulgaria
DYNAMICS IN THE FLUCTUATION OF THE SYLVICULTURAL AND FOREST MENSURATION INDEXES OF BEECH FORESTS
IN THE COUNTRY, IN THE REGIONAL FORESTRY DIRECTORATE OF SOFIA AND THE STATE FORESTRY ENTERPRISE
OF ETROPOLE FOR THE PERIOD 1950–2010
11. Vassil Stiptzov1, Ivan Ivanov2
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
State Forestry Enterprise – Etropole, Etropole, Bulgaria
GUIDELINES ON BEECH FORESTS MANAGEMENT FOLLOWING NATURAL DISTURANCES
12. Nestor Domuschiev1, Daniela Georgieva1, Tsenko Tsenov2
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Executive Forest Agensy, Sofia, Bulgaria
CLASSIFICATION OF NON-STATE FORESTS IN BULGARIA UNDER THEIR AREA AND NUMBER
13. Mladen Bogdanski
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
FORESTRY-TAXOLOGICAL CHARACTERISTICS OF BEECH FORESTS IN THE CENTRAL STARA PLANINA

80

14. Neno Alexandrov, Martin Borisov, Kalin Karamfilov
University of Forestry, Sofia,Bulgaria
THE IMPACT OF DEADWOOD ON FOREST REGENERATION
15. Martin Borisov, Neno Alexandrov, Kalin Karamfilov
University of Forestry, Sofia,Bulgaria
DEADWOOD SIGNIFICANCE: ASSESSMENT METHODS
16. Ivaylo Markoff
Forest Research Institute, Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria
FITTING OF EXPONENTIAL TAPER FUNCTIONS BY NON-LINEAR REGRESSION
17. Rumen Petrin1, Ivajlo Markoff1, Ivan Mihov2
1
Forest Research Institute, Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria
2
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
TREE DIAMETER AND HEIGHT STRUCTURE OF NATURAL SEED BEECH DENDROCOENOSES IN BULGARIA
18. Katarzyna Skrzypek , Mariusz Bembenek
Poznan University of Life Sciences, Poznan, Poland
NATURAL RESOURCE MANAGEMENT IN POLISH FORESTRY ON THE BASIS OF THE NATIONAL FOREST HOLDING IN
1990S AND 2010S
19. Mariusz Bembenek, Katarzyna Skrzypek
Poznan University of Life Sciences, Poznan, Poland
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN POLISH FORESTRY ON THE BASIS OF THE NATIONAL FOREST HOLDING IN
1990S AND 2000S.
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THE DEVELOPMENT OF THE SOCIAL ACTIVITY OF THE WORKER-PRODUCERS COOPERATIVES – A BASIS FOR THEIR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Albena Miteva
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
In the paper is presented the analysis of the social activity of worker-producers cooperatives and on its basis are made suggestions
for enrichment and amplification of the social functions of the National Union, of the Regional Union and on the worker-producers
cooperatives themselves.
Key words: social activity, worker-producers cooperatives, sustainable development.
JEL: P13.
OLIVERO TOSKANI'S PROVOCATIVE MARKETING AS THE PROTOTYPE OF NEW PR - TECHNOLOGIES
1

2

Alevtina Vishnevskaya , Zhanna Tsaurkubule
1
Transport and Telecommunication Institute, Riga, Latvia
2
Baltic Psychology and Management University College, Riga, Latvia
XXI century was marked by emergence of new marketing technologies, many of which are based on the principle of consumer
provocation. Provocative marketing is peculiar connection of standard marketing practices and theatrical action, by means of which it is
possible to trigger strong emotions in people: delight, surprise, shock ... And the witnesses of these actions, becoming unwitting
participants, do not always realize that this is offer to buy something. As the founder and prominent representative of provocative
marketing can be considered Italian photodesigner Olivero Toscani, whose name became known in the early 80's of the last century.
World fame came to Toscany since 1984, when the Italian fashion house “Benetton”, specializing on the youth clothing and accessories
production, offered photographer to head PR-technologies office. Olivero Toskani's marketing focused on “Benetton” brand and
philosophy of this brand. In 1984, the campaign slogan was “All the Colors of the World”, and next year Olivero Toscani invented the
slogan “United Colors of Benetton”. And that is natural to the photographer, the main campaign “messages” passed in international
language - the language of images. The first world-famous photo of 18-year-old series was a picture where children lined the chain of
different races and ethnicities were dressed in bright clothes from “Benetton”, unsold in warehouses since the company was founded.
For 18 years of work in “Benetton” Toscani chose different themes for a photo shoot without fear of the most pressing global issues
such as racial discrimination, AIDS, war: image of a newborn baby with yet not cut off umbilical cord; white child, pressed against the
black women breast; real people's hearts with the words White, Black and Yellow; young Catholic priest kissing a young nun - all this
can be called a blatant provocation examples drawing attention to the Benetton company existence on the planet Earth. All works of
Toscani caused shock and even scandal, but most importantly - they were vivid, memorable, and did the firm “Benetton” famous.
Olivero Toscani himself asserts that provocation can not be determined, because it does not exist as such - there is only result and
people who feel provoked, and provocation in photos itself directly related to the time, culture, and education. According to the
photographer, the provocation of his posters is something positive, because seeing such a work, a person is provoked into thinking.
There are no rules of provocation: it just offers a different point of view, which has not get yet into the common standarts of behavior.
For 18 years of the company “Benetton” and Olivero Toscani cooperation, the company's sales increased by 20 times, and the trade
turnover is close to $ 300 million. Cooperation of "Benetton" and Toscani has brought not only a lot of scandals and money, but the
prize of UNESCO and the Golden Lion of the Cannes International Festival. Research objective - on the basis of published data
analysis to trace the provocation methods effect on goods sales and to develop recommendations for the use of innovative marketing
techniques to improve the firms performance.
Key words: new PR-technologies, alternative marketing, provocative marketing, Olivero Toscani.
JEL: M37.
RECENT TRENDS IN QUALITY MANAGEMENT: PRODUCTION QUALITY
Alexander Savov, Georgi Kouzmanov
Agricultural University, Plovdiv, Bulgaria
Joining the EC in 2007 Bulgarian society had faced challenges of legal, economic, social and cultural character. In the economic
sphere, the accession had imposed changes reflecting both national specificities and EU rules for meeting standards and quality of
manufacture and trade. Bulgarian companies are in competition with those from other EU-member states for realization of their
manufacture at our national market. Thus, the big chance and the big challenge for Bulgarian companies are going hand in hand with
the final goal to assure equivalent realization of Bulgarian work power at both national and EU labor market. While in chemical industry,
energetic and metallurgy the general legislative changes has been already introduced (mainly regarding ecology directives), one of the
most problematic economic sectors for operation of European standards, where the process is still not advanced, is the food industry.
The roots of this problem are grounded in the out-of-date agricultural technologies leading to shortage of raw materials of sufficient
quality for the food manufacturing and processing technologies. In fact the situation is even more complicated, since recently the Total
Quality Management (TQM) and IS0 9000 quality certificates are becoming instruments of strategic importance at international level.
TQM system is considered as an obligatory prerequisite for dynamic and sustainable economic development. In fact, it is a philosophy,
culture and methodology in governing economic structures, activities and business. TQM implementation is important for the
establishment and further progress of an effective strategy for companies’ development and their stable presence at European and
world market.
Key words: ISO 9000, management, sustainability, Total Quality Management (TQM).
JEL: E23, L15, L23, M11
ASSESSMENT OF IMPACT OF TRANSPORT DEVELOPMENT ON THE SOCIETY WELLBEING
Alexander Stetuha
Transport and Telecommunication Institute, Riga, Latvia
System approach of investigating any economic industry or any industrial market, proceeding from the paradigm “Structure–
behaviour–result”, assumes searching for interconnections between such properties of industry or market, as basic conditions, forming
the demand and the supply, the market or industrial structure, participants’ behaviour, and result. The growth of wellbeing of society is

85

an ultimate goal and principal result of any industry development taking into consideration the entire variety of opportunities and
indicators, describing the outcome of industry functioning. The paper presents the research of existing approaches towards the nature of
economic wellbeing and the methods of its assessment. It also describes the peculiarities of transport and the necessity of specified
approach towards evaluating the impact of transport development on the society wellbeing. First, being the industry of general nature
and servicing all spheres of the economy, transport influences the economic wellbeing by means of transportation costs comprised in
prime cost price, and correspondingly in price of produced goods and services in all economic industries. Second, being the industry,
dealing with passenger transportation and presenting an important social part, transport influences the society wellbeing by means of
tariffs in the process of satisfying the population needs in transportation. Third, implementing any transportation, in the process of spatial
relocation transport diverts the objects of transportation from other opportunities of their social or production employment, also placing
direct or indirect impact on the society wellbeing. The paper puts forward the specified suggestions allowing considering and evaluating
the resulting influence of technical and economic, structural, and organisational changes in transportation industry and transportation
processes on the economic wellbeing of the society.
Key words: transport, utility, costs, tariff, transportation structure, wellbeing.
JEL: D69, L91.
ECONOMIC GROWTH IN THE REPUBLIC OF TURKEY ON THE BOUNDARY BETWEEN THE TWO CENTURIES: EXOGENOUS
AND ENDOGENOUS ASPECTS
Alexi Danchev
Fatih University, Istanbul, Turkey
At present the Turkish economy belongs to one of the most dynamic economies in the world. The paper analyses the reasons for
this dynamics from the point of view of the modern vision of economic growth presenting estimations of the contribution of the factors of
production on the language of the macroeconomic production function. These estimations outline distinctly the transition from extensive
to intensive growth in which technological progress plays increasing role. In addition to the exogenous analysis the paper reports also
one of the possible endogenous approaches applied in the research practice. The author uses as a starting point the constructed for this
aim technological production function, by means of which the Solow residual (measure of the dynamics of technological progress) is
regressed against such basic factors as the R&D expenditures, the expenditures of education, the technology transfer in form of
licenses, royalties, know-how, etc. These results indicate that during a long period dynamic growth of expenditures on science and
education as well as on the import of technologies is observed, which unambiguously creates preconditions for the present dynamic
growth. Important role also plays such non-material factors as the quality of social capital, etc., which creates good prerequisites for
successful implementation of the results of the science and education in the practice as well as for the realization of the aims of social
policy. This is an evidence of a purposeful policy oriented to stimulating those sectors of the economy, which ensure long-run economic
growth.
Key words: economic growth, technological progress, technological production function, economic policy.
JEL: E61, H51, J21, O32, O47.
ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF FINANCIAL MECHANISMS IN BULGATIAN FORESTRY ENTERPRISES AND ITS
CONNECTION TO ECONOMICAL EFFICIENCY
Anna Dobrichova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Present paper includes results of scientific work about the role and influence of financial mechanisms over the efficiency of
Bulgarian forestry. Until now have not been conducted specific researches in this area, which determines present article like actual and
innovatory for Bulgarian theory and practice in financial management of forestry enterprises.
Key words: financial mechanisms, efficiency, forestry enterprises.
JEL: Q01, G32.
APPLICATION OF MANAGEMENT STANDARDS OF CUSTOMER SATISFACTION BY COURIER COMPANY IN BULGARIA - AN
OBJECTIVE NECESSITY, PROBLEMS AND CHALLENGES
Anna Otsetova
Higher School “College of Telecommunications and Posts”, Sofia, Bulgaria
The object of this paper is to analyze the use of Management standards in the Bulgarian courier companies. A survey of the
activities of courier operators in the country and in particular their use of Management standards to enhance their competitiveness in the
market of courier services is conducted. The main tasks that are set are: to derive the most relevant international management
standards by courier companies in Bulgaria; to determine quantity distribution between standards and their applicability among certified
courier firms; to derive the applicability of the management standards of customer satisfaction and the need for their application.
Information is collected on the basis of own survey by exploring the information on relevant standards published on the websites of the
courier companies, register of certified companies in the country and the annual reports of the Communications Regulation
Commission. The target population of the survey comprised 39 courier operators having functional internet site by the end of November
2012. The results of the study indicate that: the introduction of management systems that meet international standards by courier
operators in the country is becoming a traditional practice in relation to the growing competition in the sector; with priority there are
applied standards that ensure quality of service, environmental protection, security of supply and management of customer satisfaction;
principles and requirements of management standards provide opportunities for effective management of companies, leading to the
conquest of comparative advantage and sustainable development; specifics of the courier service and the increasing number of
registered operators require application of management standards of customer satisfaction.
Key words: Courier Services, Management standard certification, Quality management - Customer satisfaction.
JEL: L15, L14, М15, М21, М31.
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ANALYSIS OF SOFTWARE SYSTEMS SUPPORTING LUMBER AUCTION MANAGEMENT
Anna Rozeva, Pavel Dichev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The set up and application for a lumber auction is based on preliminary calculation of the initial auction price for the timber logged in
the stated forest area as well as offer prices for it. The steps for calculating these prices involve data from specific lumbering regulations
and rates. The calculation procedure is supported by information and advisor systems which extract the data from these regulations
relative to input parameters referring to the tree type, the site and the way of lumbering, storing and transportation of the timber yielded.
The price obtained is further on analyzed by the system and modified if needed in order to be relevant to the input parameters. Similar
approach is implemented in the calculation of variants of offer prices in auction applications. Analysis of information systems used for
supporting the preparation and participation in auction procedures for lumbering has been performed concerning their functions,
organization, input data required and results obtained. The research and the conclusions are based on the analysis and evaluation of a
proposed parameter set, which enables the comparison of software systems with different application aspects.
Key words: information system, lumbering, lumbering rates, auction software.
JEL: C60, C88.
MANAGEMENT OF FOOD SAFETY OF CEREALS BY INCREASING OF MYCOTOXIN’S CONTROL AND PREVENTION
1

2

Antoaneta Stoyanova , Daniel Stoilov
1
University of Economics, Varna, Bulgaria
2
Demetra consult Ltd, Varna, Bulgaria
Food Safety Management is seen as a joint responsibility of all stakeholders in the food chain. Consumers and state supervisory
authorities require from organizations producing cereals to provide the objective evidences regarding the achieved level of food safety.
Grains can be accidentally or intentionally contaminated by microbiological, chemical and physical hazards. Representative of chemical
hazards are mycotoxins - secondary metabolites of the vital activity of organisms produced them and cumulative low doses, they can be
deadly to consumers. Control of chemical hazards in cereals is done by introducing the principles of HACCP systems in food safety
management. The introduction of preventive control measures (direct or indirect methods) for the analysis of mycotoxins can ensure the
food safety of grains and thus reduce or prevent the degree of impact of carcinogenic pollutants. Ensuring the food safety of cereals as
the most important feature of its quality must to be considered and managed as a part of all activities related to the management.
Key words: management; grain production, food safety; mycotoxins.
JEL: I12.
PUBLIC ADMINISTRATION AND CORRUPTION
Anton Antonov
Technical University, Gabrovo, Bulgaria
Corruption is a social phenomenon which any public sphere can not feel protected. Of its manifestations in the public administration,
however, public opinion reacted very morbid. The report addresses the specific cconsequences, forms of expression and effects of
corruption in public administration structures.
Key words: corruption, corruption practices, public administration.
JEL: A14.
SOME SPECIFICS OF BULGARIAN MIDDLE CLASS
Anton Antonov
Technical University, Gabrovo, Bulgaria
Frequently and rightly the number of middle class in the society is used as a measure of its prosperity. The Societies, in which the
middle class is widely represented, usually are characterized by high levels of political and economic stability. This report is an attempt
to bring out the main features and characteristics of the middle class in modern Bulgaria, and to indicate its position and prospects of
development in the stratification system of modern Bulgarian society.
Key words: middle class, stratification system, social stratification, social mobility.
JEL: A14.
GRAIN PRICE VOLATILITY AND FOOD INSECURITY
Anton Kostadinov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The first decade of 21 century witnessed higher food price volatility than in the past. Raw material prices got high. Grain market
instability was contributed by world financial crisis. High commodity prices instead of pushing up agricultural production, they reduced it.
Prices of fertilizers and energy made agriculture less attractive for farmers. Policies supporting biofuels introduce more pressure to food
prices. The food insecurity is threatening to affect 115 mln. people around the world. There is no doubt about the effect of high food
prices over poor people. Climate change will affect every aspect of our live. Starting from change in vegetation of plants, changes in
diets and strong negative effect in urban areas. For Bulgaria which is traditional grain producer, and with low income population grain
price volatility, food insecurity and food systems insecurity may have very negative effect. There are several main factors affecting world
grain market and food systems, such factors are high price volatility, large volumes financial assets were pointed to stock markets,
constantly rising prices of energy, high price of fertilizers and climate change. As complimentary factors we can add stagnating exports,
reduced crediting, low economic activity.
Key words: grain market price volatility, food insecurity, climate change, food system vulnerability.
JEL: Q18, Q13, Q11, Q2, Y10.
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PROBLEMS OF SOCIAL SECURITY IN BULGARIA
Anton Marinov
Academy of the Ministry of Interior, Sofia, Bulgaria
The problem of social security arises with the beginning of state and society. Social problems influence on the individual’s sense of
social security. The article discusses problems of the social security in Bulgaria. There are many social issues to be solved in Bulgaria
and they are a subject both of the social policy and social security. These problems affect the entire Bulgarian society. Social policy is
the basis of social security. The model of social policy in Bulgaria needs to be successful, otherwise it can lead to irreversible
consequences for the social security. It’s necessary to be defined all social issues in the state in order to be successful the model of the
social policy. The purpose of this study is to analyze the social security of the Republic of Bulgaria, to define the social problems and to
formulate proposals concerning the improvement of the social security of the state and society. The object of the study is the social
security of the Republic of Bulgaria. The paper studies the problems of social security in Bulgaria. The methods of the study are:
observation, research papers, sociological, system, functional and statistical analysis, etc. Sources of information are: research on the
topic, official statistical sources, empirical works, reference books, annuals, online sources, mass media, etc.
Key words: social security, social policy, health services, education, unemployment, demographic crisis.
JEL: H5, I18, I28, I38, J18.
SYSTEMATIC AND STRUCTURAL APPROACH TO PRODUCTIVITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ECONOMIC
SYSTEMS
Asen Kovachev
Systems-structural interactions in the economy and the subsequent multiplication-integrative effects as a generator of productivity
and carrying resistance to its development is discussed in this paper. An interaction is achieved in the theory of dynamical systems - a
network of links between resource input-matrix and structural changes in the output-vector of realized production. Generator effects are
three types of restructuring: a redistribution of resources, technological changes and the transaction ones. Productive and more
sustainable balance is achieved by an iterative algorithm with RPSD mathematical proof and repeatedly tested in practice.
Key words: sustainable development, sustainability, systematic and structural approach.
JEL: Q01, Q56, C67.
LONG DISTANCE DEPENDENCIES IN ENGLISH INFORMATION PACKAGING CONSTRUCTIONS: PREPOSING, POSTPOSING
AND INVERSION
Bilyana Ovcharova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The paper focuses on three of the nine types of information-packaging constructions as described by Huddleston and Pullum: (1)
Preposing (2) Postposing and (3) Inversion. Their subtypes are discussed with the aim of identifying the presence or absence of longdistance dependencies in these constructions. Preposing and postposing entail a long-distance dependency. However, when a
preposed element is followed by subject-verb inversion, this is not the case. In subject-operator inversion, a long distance dependency
is also observed.
Key words: long-distance dependency, preposing, postposing, inversion.
JEL: I29.
LINKING THE QUALITY OF SERVICE WITH THE SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE OPERATORS OF COURIER SERVICES
Bojana Gindeva
Higher School “College of Telecommunications and Posts”, Sofia, Bulgaria
In response to the continually increasing demands of users of courier services is increasing the objective need from the adequate
improve the quality of service. In the paper quality of service is seen as a function of the social responsibility of the operators of courier
services. The basis of this relationship is the providing a much higher level of satisfaction with the service.
Key words: courier services, quality of service, social responsibility, operators of courier services.
JEL: М14.
CONTRACTING IN THE PROCESS OF STRATEGIC ALLIANCE FORMATION IN THE HOSPITAL SECTOR
Boncho Mitev
University of Economics, Varna, Bulgaria
An important stage in the formation process of strategic alliances in the hospital sector is the contracting between the parties
involved in it. It consists in defining the parameters of future cooperation and government form. The publication is considered the
sequence of steps that need to be undertaken in formal agreement between the hospital and its partners. The mandatory aspects of this
agreement for different types of strategic alliances have been analyzed.
Key words: contracting, strategic alliances, hospitals.
JEL: L14.
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SUSTAINABLE REPORTING: PUBLICITY, TRANSPARENCY AND CONTROL
Borislav Boyanov
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
This paper aims to reveal the effects and benefits of public disclosure of the so-called “Sustainability Reports” as a means of
informing the specific user groups and society as a whole. Special attention was paid to the universal consensus that humans are
responsible for global prosperity in all areas and in this connection should pool their efforts to improve the living conditions of the
present generation and ensure a high standard of living for future generations. Thanks to the powerful resource of the XXI century, the
instrument, the tool called “information” is possible to record, measure, analyze and summarize the achievements, successes and
problems of economic prosperity, social justice and environmental protection. The forms and methods of public presentation by one of
the main subjects of sustainable development - companies are reviewed. The need of clear principles, rules and criteria in the area of
sustainable reporting (corporate non-financial reporting) is justified. In this connection, are represented the mission and objectives of the
leading organizations that are developing standards for sustainable development. Emphasized the role of “voluntariness” of each
organization to join the global initiative for the identification, integration and implementation of specific reporting models for impact on
the economy, society and nature. The most relevant principles, models and reporting standards for sustainable development are
revealed. In summary are described the trends in corporate non-financial reporting and the process of standardization. Presented are
different forms of publication of non-financial and financial information for the sustainable development of enterprises. Proposed are two
classifications of sustainability reports - (a) into two groups according to the scale of businesses - large corporations and small and
medium-sized enterprises, and (b) according to form and content of the reports - integrated and differentiated. Supported the opinion
that despite the internal awareness of the necessity and the voluntary nature of the sustainable reporting is recommended
establishment of a single supervisory body and determining the circle of decision makers, and to preparation of reports and the
comprehensive implementation of effective control over the whole reporting process of sustainable development.
Key words: reporting, rules, sustainable development, control.
JEL: M40, M48.
ANALYSYS OF PRODUCTION STRUCTURES OF VINICULTURE IN BULGARIA – SUSTAINABILITIES ISSUES
Damyan Kirechev
University of Economics, Varna, Bulgaria
At the current development stage of viticulture in Bulgaria there is a serious process of organizational restructuring. The paper’s
purpose is to analyze changes in the production structure and the structure of grape production in Bulgaria, and to identify ideas for
sustainable growth in the sector. It analyzes the dynamics of land use, national and regional farm structures, the main indicators
characterizing the wine farms. The main source of data is the statistical research and observations of vineyards in Bulgaria and own
calculations. The main trends of research show the following circumstances: there is petty landowners’ model of domain ownership
vineyards; there is a strong polarization (duality) in the ownership structure, increasing the number of subsistence farms and more. In
order to achieve sustainable development of organizational structures in viticulture of Bulgaria it is necessary to extend the sector
support policy, stimulation of integration processes, increasing investment activity and sector competitiveness improvement.
Key words: production structure, viniculture, sustainable development.
JEL: Q12, Q13, Q15.
MANAGEMENT OF PRODUCTION RISK IN AGRICULTURE
Damyan Kirechev
University of Economics, Varna, Bulgaria
Farmers have to operate under significant risk and uncertainty every day. Production risk can be defined as the ability to achieve
undesirable results due to uncertainty and insufficient knowledge in making production decisions. Management of production risk is
crucial to the success of agricultural production. The agriculture is fraught with risks, which could lead to a negative impact on
production levels and significant losses. This paper aims to investigate the sources of risk in agriculture production and output of the
proposed mitigation. Understanding the tools available to manage production risk can help improve business performance. It reviews
the possible tools for managing production risk in agriculture - diversification, improvement of production capacity, increase awareness
of farmers in terms of production, maintenance of good agricultural practices and insurance. There are possible solutions to reduce,
mitigate and share risk in production agriculture. There are suggestions to expand the role of the Common Agricultural Policy to reduce
production risk in agriculture.
Key words: agricultural production risk; risk management; risk reduction; risk mitigation; risk sharing.
JEL: Q12, Q18.
THE MARKET OF SYNDICATED LOANS AS A GENERATOR OF SUSTAINABLE GLOBAL DEVELOPMENT AND GROWTH
Dancho Petrov
University of Economics, Varna, Bulgaria
Syndicated loans are one of the most dynamically developing segments of the global debt market. According to the Bank for
International Settlements in Basel, Switzerland, syndicated loans account for about 1/3 of the total volume of international financing. The
syndicated credit agreement unlike the traditional banking credits foresees distribution of the loan (and sharing the investment risk)
among more than a single creditor united in a syndicate or a consortium. The role of arrangers in the syndicate is most often played by
banks which provide the basic part of the resources in spite of the growing investment “appetite” of some non-banking institutions like
pension funds, insurance companies, mutual and hedge funds, and others. In the paper there is used relevant data from the database of
Thomson-Reuters for the period 2010-2012. This data characterizes the post-crisis recovery as a complex and contradictory process.
The main objective of the research lies in defining the problematic areas and the factors that influence the realization of the potential of
global syndicated loans as generators of economic sustainability and growth. The most significant tasks of the research are
systematization of the post-crisis challenges to the syndicated-loans global market: the evolution of the philosophy of syndicated
financing – sharing or transfer of risk; solving the dilemma of “regional integration or disintegration”; developing the elements of
syndicated composition and organisational hierarchy within the framework of the syndicate; updating the tools of risk management, the
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use of “buffers” and non-price compensatory mechanisms, and making necessary corrections in the price setting of syndicated credit
agreement.
Key words: syndicated loans, global debt market, price setting of syndicated loans, syndicate composition.
JEL: G21.
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE NEW REGULATION OF FOREST APPRAISAL
1

2

Daniela Georgieva , Ivaylo Markoff
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Forest Research Institute, Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria
In 2012, some modifications of the “Decree about appraisal of land estates in the Forest territories” were made. In this paper, we
consider both the advantages and the disadvantages of the new texts whose aim is to regulate the appraisal of forests, in particular: the
modification of the rules of price formation for public procedures of land consolidation, property exchange, granting of building right,
establishing of easements; the new text about bottom prices for auctions for renting of land estates in the forest territories; the
modification of the price formation for estates in the confines of highways; the modifications of the rules of appraisal of forest stands. A
comparative analysis of the price-formation rules of the versions of 2011 and 2012 is given for all types of transactions. Based on the
comparison of texts, conclusions about the advantages and the disadvantages of the new text are drawn.
Key words: forest appraisal, prices of the forest estates, land estates in the forest territories.
JEL: Q23.
PRODUCTION OF FOOD PRODUCTS BY HOME FARMS OF HOUSEHOLDS - TRENDS, PROBLEMS, OPPORTUNITIES
Darina Ruscheva
Economic Research Institute, Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria
The paper outlines the trends in the development of production of basic food products in home farms by the households in Bulgaria
after 1990. Problems are identified and opportunities of this production channel to satisfy the food needs of the population are pointed
out. The results show what the position of the production in home farms is within the framework of the national food security of Bulgaria.
Key words: production, food resources, home farms of households.
JEL: Q18.
COOPERATIVE BUSINESS IN BULGARIA
Darina Zaimova, George Zheliazkov, Veneta Gajdardzhieva
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
The course of action of Common Agricultural Policy – 2020 and the withdrawal of public support in the agricultural sector follows the
notion of multifunctionality of rural areas and the shift in policy towards a “new rural paradigm”. This policy direction emphasizes on a
more endogenous approach by involving multiple decision-making levels, dimensions and actors. The transformation of agricultural
production systems and food consumption is expected to contribute to better environmental protection; fostering rural development and
employment level, while promoting collective and cooperative action. The goal of the present study is to utilize conceptual framework of
cooperative business; and to analyze the economic, social and market effect of this type business model in Bulgaria. The research
paper draws on capacity, resources available, and entrepreneurial commitment of cooperative organizations to furthering social wellbeing, enhancing and supporting development of rural areas in the country.
Key words: cooperatives in Bulgaria, development policy, rural areas.
JEL: Q01, Q13, Q18.
K-MEANS CLUSTER ANALYSIS ON THE LABOUR MARKET IN BULGARIA
Desislava Stefanova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
The 28 districts, which are included in the regions on level NUTS 2, are combined in 6 different clusters on the basis of 7 indicators.
The last ones are used for labour market characterization. Through K-means cluster analysis are revealed the indicators with higher
contribution to the regional differences on the labour market in 2010. The results from the analysis give grounds for the following
statement: the application of K-means cluster analysis for a period of some consecutive years will reveal the indicators with long lasting
dividing characteristic. On this basis is possible some recommendations for influence on the labour market differences to be formulated.
Key words: regional differences on labour market, K-Means Cluster, coefficient of employment, coefficient of unemployment,
coefficient of economic activity.
JEL: J01, J08, J21.
BUSINESS INTELLIGENCE – THE ECONOMICS APPROACH IN SERVICE OT THE SENSITIVE BUSINESSES
Diana Georgieva
Lille 1 University - Science and Technology, Lille, France
This paper discusses a specific approach of the economy - business intelligence and its applications. There are various definitions
which explain the business intelligence and help to build a precise picture of it. The different dimensions of business intelligence are
presented - measurement, analytics, reporting/enterprise reporting, collaboration/collaboration platform, knowledge management, as
well as its forms of manifestation. Special attention is paid to the intelligence cycle and its criticism. The consumer’s (economic subjects
and objects, especially small and medium-sized enterprises) benefits and the objectives of business intelligence are analyzed. There is
a close examination of the content and the methods of research and data collection and key skills. The focus is on the application of the
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modern business intelligence and there is also a criticism. This allows a clear identification of the business intelligence’s goals and
highlights its primordial importance in today's world of globalization.
Key words: business intelligence, intelligence cycle, consumer, globalization.
JEL: A11, A13 B20, B40, B41, B50, F01, F20, F60, M21, M52.
LIFELONG LEARNING GLOBAL, NATIONAL AND SECTORAL ASPECTS
Diana Ivanova, Teodora Obretenova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Top-quality education and training are vital if Europe is to develop as a knowledge society and compete effectively in the globalised
economy. Education policy as such is decided by each EU country, but together they set joint goals and share best practices. In this
context, the EU develops the concept of the Lifelong Learning. Thanks to the well-educated labour force in the last few years the
Bulgarian economy has achieved impressive success. However, there are a several major issues related to the development of the
lifelong learning in Bulgaria: lack of adaptability of the public system and the organizations to the requirements of the concept of Lifelong
learning, lack of modern tools and approaches for training and learning, insufficient awareness of all partners. The guidelines for solving
these problems are associated with managing a number of institutional, structural and methodological issues. The general problems in
Bulgaria find their specific dimensions also in the different sectors. A particular survey in the Forestry sector is related partly to the issue
of the Lifelong learning. This research shows that the employees in the forest institutions need to enrich their knowledge in forest
legislation, foreign language, work with specialized software and more.
Key words: Lifelong learning, educational process, continuing education, global, national and sectoral aspects, Forestry sector.
JEL: I20, I21.
SOCIAL MEDIA AND TOURISM
Diana Popova
Burgas Free University, Burgas, Bulgaria
Over the last few years the opportunities for communication have been changing faster than ever before. The new communication
channels and tools have become an integral part of the personal and professional lives of millions of people around the world. There is
st
hardly a sphere of human activity whose successful development in the 21 century is possible without the use of Internet. This applies
in full force to tourism – local, national and international. The present article looks at the role of social media for the development of
tourism in the new conditions marked by the controversial tendencies of the rapid globalization and the growing importance of the
unique tourist place. Defined are some basic concepts related to the use of Internet, such as WEB 2.0, social media, blogs, podcasts,
tagging, etc. The paper discusses the advantages of the active, informed and based on proper management strategy use of the new
communication channels. The use of these channels is considered as providing a fast, easy, cost-effective and informal access to
potential customers and an opportunity for continuous feedback. Outlined are some vulnerable and negative aspects of the excessive
attention paid to the tourist information on the web. The article lists some of the most popular social media for tourism and presents
statistics on how they have influenced people seeking the services of the tourism industry. Conclusions are made about the current
state of the relationship between tourism and social media and there is an attempt to predict what may happen in the next few years.
Key words: tourism, social media, WEB 2.0.
JEL: M3, O3.
CHANGES IN CONSUMPTION AND SAVING AS A RESULT OF POPULATION AGEING
Diana Sabotinova
Burgas Free University, Burgas, Bulgaria
Population ageing has an impact on consumption and saving. As the number of old people grows, while the number of young
people falls, the structure of consumption is changed due to the different preferences of these two age groups. According to the life
cycle hypothesis of income and saving an individual will save during its working life and will consume these savings during its old age.
As a result the savings in the ageing economies are expected to fall. Population ageing is believed to lead also to changes in supply as
companies try to meet the consumption needs of old people.
Key words: consumption, saving, population ageing.
JEL: E21.
MICROWAVE PLASTICIZATION OF BEECH WOOD SET IN HEAT RESISTANT BAG
Dimitar Angelski
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Plasticization of solid wood for the purpose of its further bending is a technological process with long duration. A considerable
reduction of the plasticization time could be achieved by using microwave energy for wood heating. In that relation, the possibility for
pacification of small-sized beech details in a microwave field has been studied. For that purpose test pieces of wood with dimensions of
75/30/25 mm and 22 ±2% moisture have been heated in a microwave with filed frequency equal to 2450 MHz. The water content of
wood placed in microwave field decreases intensively. That leads to certain reduction of wood plastic properties. In order to limit that
effect the details have been placed in and covered in perforated heat resistant bag. The heat resistant cover keeps partially the formed
steam during vaporization. In that way, through steaming and delay in the vaporization process, an additional wood plasticization has
been achieved. The limits of the studied time period for microwave wood heating have been set up in preliminary experiments. The
duration of the test pieces stay in microwave field for the separate series of studies is as follows: 30, 60, 90,120 and 150 s. The
plasticization of wood has been evaluated based on the measured humidity and temperature of the test pieces after the microwave
effect. Two temperatures have been followed: in the center and near the surface of the test pieces of wood. Based on the obtained
results a regime for microwave plasticization of wood in heat resistant cover is composed.
Key words: plasticization, beech wood, microwave field, microwave oven, bending of wood.
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JEL: Е21, Е23.
MICROWAVE PLASTICIZATION OF BEECH WOOD WRAPPED WITH TEXTILE MATERIAL
Dimitar Angelski
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Plasticization of solid wood for the purpose of its further bending is a technological process with long duration. A considerable
reduction of the plasticization time could be achieved by using microwave energy for wood heating. In that relation, the possibility for
pacification of small-sized beech details in a microwave field has been studied. For that purpose test pieces of wood with dimensions of
75/30/25 mm and 22 ±2% moisture have been heated in a microwave with filed frequency equal to 2450 MHz. The water content of
wood placed in microwave field decreases intensively. That leads to certain reduction of wood plastic properties. In order to limit that
effect the details have been placed in and covered with a wet towel. The wet towel keeps partially the formed steam during vaporization.
In that way, through steaming and delay in the vaporization process, an additional wood plasticization has been achieved. The limits of
the studied time period for microwave wood heating have been set up in preliminary experiments. The duration of the test pieces stay in
microwave field for the separate series of studies is as follows: 30, 60, 90,120 and 150 s. The plasticization of wood has been evaluated
based on the measured humidity and temperature of the test pieces after the microwave effect. Two temperatures have been followed:
in the center and near the surface of the test pieces of wood. Based on the obtained results a regime for microwave plasticization of
wood wrapped with wet textile/towel is composed.
Key words: plasticization, beech wood, microwave field, microwave oven, bending of wood.
JEL: Е21, Е23.
APLICATION OF QFD FOR SELECTION OF EQUIPMENT IN LOGGING PROCESS
Dimitar Tenchev, Georgi Kondev
University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria
Competitive long-term development of the organization depends largely of effective and efficient use of its resources that satisfy all
stakeholders. Customers on the other hand are key to current and future success as they ultimately assess the quality of their products
and services. The dynamic business environment requires organizations full understanding of their needs and expectations and
aspirations to be a strong commitment to our products. In recent decades, the quality is a factor that determines the maintenance of
high long-term competitiveness. A quick study of customer needs, have a quality management system, which further necessitates the
use of effective tools and techniques in this direction. Implementation of the method as a quality function deployment (QFD) is a
technique to address the needs and expectations of customers.
Key words: quality, management, features, product.
JEL: O21, P41.
GREEN PUBLIC SPACE AS A PUBLIC GOOD
Elena Dragozova-Ivanova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
In this paper are displayed characteristics of public green spaces such as local public goods characterized by its spatial constraints
and indivisibility, which refers to survey of the welfare economics, particularly in the theory of welfare. Research was conducted in neo
institutional theory, which is set within the permitted behaviour of relationships and rules for participating in the production of public
green spaces. Presented characteristics of green areas showed that they possess a nature of indivisible of local public goods. Their
maintenance is financed by all residents through tax payments and in part by government subsidies. Which in turn suggest their
institutional protection.
Key words: public green spaces, local public good, welfare economics.
JEL: H53.
ANALYSIS AND EVALUATION OF MEASURES IMPROVING AIR QUALITY IN THE CITY OF PERNIK
Elena Tsvetkova, Mariana Doncheva-Boneva, Alexandrina Kostadinova-Slaveva, Desislava Stoianova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Following a two-year project of University of Forestry the particulate matter pollution in the town of Pernik has been examined.
Pernik is one of the hot spots with air quality problems in Bulgaria. The pollution with particulate matter is one of the most important
issues not only for Pernik and for most of the major cities in Bulgaria. For the project purposes were selected 32 sampling sites. At each
site were put passive samplers and were taken samples from the typical for the green areas of the city vegetation. The town has been
separated into zones with different pollution load. The zoning is based on the results of the sampling and GIS model of the region. A set
of measures with different intensity has been proposed for each of the zones. The results and the findings of that project were provided
to the administrative authority and the competent authority in Pernik. The aim is to inform the public and the measures to be included in
the Integrated Plan for Urban Regeneration and Development from 2014 to 2020, which being prepared by the municipality.
Key words: total dust, tree species, GIS model, air quality, actions, Pernik.
JEL: Q01, Q53, R59, Y5.
DETECTION OF INNOVATIONAL POTENTIAL OF COMPANIES – STRATEGY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Elitsa Lazarova
D. A. Cenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
In today's knowledge-based economy and sustainable development, in a period of developing of the next programming period
(2013-2020 years), companies in Bulgaria are challenged to review and plan their competitiveness. Competitive strength can no longer
be sought only in technological innovation. In line with the concept of sustainable development and exhaustibility of resources, borrowed
already created technology and improving it according to the objectives of the company – strategic decision for sustainable
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development. Thus, companies can not only benefit from the successful technologies proven in a real market environment, but also to
build these technologies to their own purposes. The purpose of this paper is to suggest ways of planning for individual businesses and
creating its strategic innovativeness. The main sources of information used in this article are current developments of Bulgarian and
foreign authors, and practical study. Through analysis and evaluation of three methods: technology audit, benchmarking and theory of
constraints, opportunities and limitations of their use in the detection of the innovation performance of firms in Bulgaria. Studied methods
should be considered as a set of techniques for detecting the innovation potential of companies as synergistic effect of their use ensures
greater objectivity and success of innovative strategies of the company. Only a well planned and strategically justified innovation would
lead to the desired competitiveness.
Key words: innovation potential, technological audit, benchmarking, theory of constraints.
JEL: O33.
ACCOUNTING PROFIT AS AN INDICATOR FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE FIRM
Emil Kalchev
New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria
Although businesses have their own names (firms) that individualize them, they are collective economic actors without own goals,
aspirations and desires. Therefore they can not motivate their economic behaviour, but it is result of the interaction and contradiction
between the stakeholders. Despite different theoretical opinions and concepts it could be assumed that businesses are primarily tools to
maximize the wealth of the owners group (shareholders). For it to be maximized the shareholder wealth, it is necessary to clarify the
financial indicators that characterize this wealth. Whether a business enterprise generates or destroys wealth for the shareholders
showed (in the framework of the financial theory) the present value of the net cash flows to shareholders. On the other hand, accounting
profits are the statutory annual financial indicator of success or failure of the business operations. Is there a connection between these
two indicators? Have they a connection to the sustainability in the development of the firm too? This paper clarifies the nature of the net
present value and the accounting profit from the standpoint of the objectives of the shareholders. It explores and describes the differing
relationships between these two financial indicators. The complex concept of “sustainable development of firms” is interpreted and it is
associated with both the indicators analyzed by examining their ability to reflect sustainability. Accounting profits are seen in this regard
as a specific method for smoothing the trend of development of firms. The flow of profits, as opposed to net cash flows, reflects to a
greater extent the sustainability of the firm’s development.
Key words: accounting profit, net present value, shareholder value, stakeholders.
JEL: G30.
SPECIFIC CHARACTERISTICS OF ENTEPRENEURSHIP IN TOURISM
Emil Kitchoukov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
In contemporary conditions the tourism development in Bulgaria is characterized by the entry of small private businesses in all areas
of tourist services. Entrepreneurial business in tourism has many features related to the nature of tourism, product offerings and
specificity of various service activities. In this article are discussed and analyzed the main features and resources for the development of
entrepreneurship in tourism. Various types of alternative tourism and the role of small businesses for their implementation are
discussed. Specific issues surrounding the organization of tourism are pointed out with proposed practical solutions. Available methods
for the analysis and evaluation of resources for the development of alternative tourism and sustainable development models based on
entrepreneurial small tourist business are also proposed. At the heart of the development are a number of Bulgarian and foreign
literature sources, mainly about tourism issues. The conclusions and recommendations will help to more fully elucidate and summarize
the problems of entrepreneurship in tourism and will support the work of the entrepreneurs in the sector by using the offered practical
approaches and solutions.
Key words: entrepreneurship, tourism, alternative tourism, sustainable development.
JEL: Q01, Q26, R58.
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT – INNOVATIVE PRACTICES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONS
Emiliya Stoyanova
International University College, Varna, Bulgaria
The concept of sustainable development is a current trend, winning upholders all over the world, in all spheres of economy and
social life. The raging world economy crisis requires a global search for adequate ways to interact with people in organizations to
overcome the existing stress and uncertainty. The application of unconventional but proved to be effective practices would undoubtedly
lead to sustainable development of organizations in economic and social terms. The purpose of this report is to outline the role of
entrepreneurial management of human resources as a factor of sustainable development of organizations. For the purpose of achieving
the stated major aim, the author sets the following scientific objectives: (1) To define the above concepts and the relationship between
them; (2) To expose examples of entrepreneurial management of human resources with regard to the global practices; (3) To offer
methods for sustainable development of Bulgarian organizations through unfolding of alternative forms of human capital management.
The main conclusions of the report are that the acquisition of entrepreneurial culture, training and development, as well as leadership
practices by both managers and employees, ensures the well-being of companies in the long run.
Key words: Human Resources Management, Sustainable Development of Organizations.
JEL: M50.
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT PROGRAMS
Evgeni Stanimirov
University of Economics, Varna, Bulgaria
During the last decade the process of working with clients has witnessed multitude of transformations under the influence of
technological and market factors. The greater awareness of customers stimulates them to search for greater added value of more
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innovative products at a lower price and simultaneously aiming at diminishing the risk taking. Companies operating on the B-2-B
markets provide the array of the abovementioned conditions by managing relationships with various individual or group customers.
Customer relationship management encompasses activities of attracting, retaining, developing and reactivating of customers according
to the stage of their customer lifecycle. The management of customer relationships is not disordered, but instead it is achieved through
CRM programs. The purpose of this paper is to exhibit the results of an empirical study on the CRM activities of companies specializing
in business services in Bulgaria. The study is accomplished by collecting primary data in three aspects. The study explores how
companies organize and execute programs for the different stages of the customer life-cycle. The paper also discussed the ability of
companies to be flexible in implementing customer service programs. Finally, the article reviews the effectiveness of implemented
programs.
Key words: CRM programs, effectiveness of CRM programs.
JEL: М30, М21.
EDUCATIONAL APPROACHES TO DEVELOPMENT OF SKILLS AND COMPETENCES AMONG MARKETING STUDENTS
Evgeni Stanimirov
University of Economics, Varna, Bulgaria
Bulgaria has established and ratified its National Qualifications Framework in 2012. Under it each level of education exemplifies
acquisition of specific knowledge, skills and competencies. The essence of the National Qualifications Framework raises the question of
the adequacy of the educational approaches used by higher education institutions, i.e. their ability to ensure the development of skills
and competencies necessary for career success, and the extent to which they comply with the expectations of students. The article
discusses different approaches to tuition of marketing students at the University of Economics in Varna, Bulgaria. The paper measures
the student perceived usefulness and appropriateness of each of the studied approaches and based on it the article develops an
integrated assessment of the level of application of the entire approaches portfolio within the specializing unit of pathways of the
“Marketing” program at the university. The study also defines a system of personal qualities that employers expect applicants to
demonstrate after they have been hired. Surveyed students assess the degree to which the educational approaches employed can
develop any of the provided qualities. Additionally they give opinion on the usefulness of the different qualities for successful career
development in the next 5-7 years. The results are presented in a comparative manner for the last 2 years.
Key words: educational approaches, skills, competencies.
JEL: M30.
SUSTAINABLE DEVELOPMENT BY WAY OF MULTI-CHANNEL DISTRIBUTION
Evgeniya Tonkova
University of Economic, Varna, Bulgaria
Changes in the business environment in the last couple of years focused companies’ attention on both designing and introducing
new channels and, on the other hand, using the traditional ones. The variety of distribution channels is viewed as an alternative both for
companies, from the point of view of an opportunity for working them out, as well as from the point of view of customers when choosing
a place for purchasing a product. Updating distribution systems through adding highly technological distribution channels makes
companies more independent, more flexible and sustainable. The various capacities, costs, benefits and risks in using particular
channels presuppose their applicability having in mind a particular product/market segment. Including them with enough grounds in the
multi-channel system contributes for improving companies' market position and achieving sustainable development.
Key words: multi-channel distribution, multi-channel systems, benefits, costs, risks.
JEL: M39, M31, L81.
APPROACH FOR ESTABLISHMENT OF OPTIMAL PRACTICAL SKILLS FOR THE EDUCATION IN THE DISCIPLINE
MATHEMATICAL METHODS AND MODELS IN THE MANAGEMENT FOR THE STUDENTS SPECIALTY “BUSINESS
MANAGEMENT”
Galin Miltchev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The dynamic development in our environment, not detour and the business practices. The tendencies to achieve sustainable
development, observed in all areas are highly expressed in the field of economic activities and business environment at regional,
national and international level. The improvement of the planning and subsequent control in both individual economic entities and at
national level requires, along with other measures applied in this direction, and more - thoroughly usage of the existing mathematical
methods and models. One of the essential problems is the variety of options. The choice of the optimal one that will deliver maximum
benefits consistent with the specific requirements is associated with the processing of many different parameters involved in the
process. By using the mathematical methods and models, it is possible a complex tasks to be solved, which leads to an opportunity the
economic effect to be raised. Many of the practical problems in this area are reduced to find a linear relationship among certain
variables. Exactly here the methods of the matrix calculating and particularly the systems of linear equations contribute to choose the
best option. The present article aims at creating an algorithm which covers different variants of combining specific conditions in the
study of systems of linear equations and specify the choice of optimal method for determination of such a system. Such an approach
allows the planning of the decisions being taken to be optimized. This defines the importance of creating useful practical skills in
students, with the help of which they - quickly orient themselves in such cases in their future practice.
Key words: sustainable development, mathematical methods and models, planning.
JEL: A10, A20, C60, C61, C63.
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TOOLS FOR SOLVING PROBLEMS IN THE AREA OF MATHEMATICAL METHODS AND MODELS IN THE MANAGEMENT
Galin Miltchev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The application of mathematical methods and models in management, in modern conditions is necessary in terms of finding the
economically most effective solution. These methods allowing the use of the quantitative analysis and applied to the business practice
are becoming an important tool for selection of optimal variant. Many of these problems are concerning to linearly related variables.
There are various tools contributing to the solution of this kind of problems which are developed on different platforms. The survey
conducted shows that all of them are primarily focused on the mathematical accent. From the perspective of the economic theory and
practice, the contemporary managers need to have specialized tools for using, which tools are focused on the economic aspects. The
purpose of this article is to provide an overview of the existing approaches, instruments and their scope and on this basis to offer
structure and realization of the software tool that automatically solve a wide range of tasks associated with the practice. The aim is to
find a particular advantage of the application of such a tool in solving certain cases examined by the discipline MMMM in the University
of Forestry with which to facilitate the work of students from the faculty and to focus on the economic side of the issue that are solved by
using such systems.
Key words: mathematical methods and models, quantitative analysis, management software.
JEL: A10, C60, C61, C63, C88.
ASPECTS OF APPLICABILITY OF GIS-TECHNOLOGY IN MARKETING
Galina Ilieva
Paisii Hilendarski University of Plovdiv, Plovdiv, Bulgaria
The development of mobile communications and the Internet has led to a growing demand in geo-information products. Geoinformatics’ boom of recent years was also nurtured by fast convergence between mobile phones and personal computers. In 21century economics, geo-spatial component of knowledge bolsters integrated management approach and is a prerequisite for
sustainable company development. In this paper, the capabilities of geo-information system (GIS) technologies for solving marketing
problems in retail and services have been analyzed. Two are the starting points of this research: marketing data are spatially localized
and when studying consumer behaviour, spatial behaviour should be taken into consideration. The purpose of this paper is presenting
an overview of GIS applications: determining the location of new retail sites; services, based on customer’s location; sales
representatives’ management; in advertisement and target marketing, which are strongly dependent on spatial factors. The advantages
of geo-marketing in comparison with traditional one are: addition of spatial information in databases and implementation of mathematical
calculations and visualization; access to special procedures for marketing research, etc. The analyzed applications are relevant for retail
and service companies in planning and organizing marketing activities as a tool, enhancing decision-making process.
Key words: geographic information systems, decision making, geomarketing.
JEL: B49, C02, C69, C88.
DEVELOPMENT OF KEY SKILLS AND COMPETENCE OF STAFF - PREREQUISITE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF
SPA AND WELLNESS CENTERS IN BULGARIA
Galina Kurteva, Mariya Monova-Zheleva, Yanislav Zhelev
Burgas Free University, Burgas, Bulgaria
During the last decade the spa and wellness industry (SPA – health through water; Wellness – a pleasant experience) has taken up
a major part of the personal schedules of contemporary man. The umbrella term 'spa tourism' is currently used in this country to denote
several similar forms of tourism: balneotourism, spa and wellness. It is a widely spread belief that balneotourism is characterized mainly
by effective treatment and rehabilitation carried out under medical control while spa and wellness are associated with procedures for
granting relaxation and comfort to the body and the soul, using various natural resources such as mineral water, essential oils,
therapeutic mud, volcanic stones, etc. The quality of the services in spa and wellness centers directly impacts the health, functional
activity, work capacity and self-confidence of people. The success of a tourist destination is impossible without well qualified and
ambitious staff who keeps an eye on innovations and their implementation. Besides, in line with the trend of growth in the tourist
industry, respectively the increased interest in spa tourism, the biggest challenge is the adequate parallel development of human
resources which underpin the design and development of the tourism product that is offered. In this context, this paper summarizes the
results of a study aimed at detecting training needs and requirements for specific skills for different specialists offering SPA and
WELLNESS services in Bulgaria. The study was conducted in 2012 as part of an international project E-TRAWELSPA/e-Training for
Wellness in SPA Services/№ LLP-LdV-TOI-2011-RO-022. The project is co-funded by the Leonardo da Vinci sectoral program “Transfer
of Innovation”. Besides the main results of the study are presented and some conclusions, findings and conclusions.
Key words: Sustainable Development of SPA and Wellness Centres; Qualification of the Personnel; e-Training.
JEL: I18, I25, М12, М14, М51.
FRAUD AND IRREGULARITIES IN THE PROCEDURES FOR THE AWARD OF PUBLIC PROCUREMENT AND HOW TO PREVENT
THEM
Georgi Stanev
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Irregularity and fraud in the conduct of public procurement is an issue that should be evaluated constantly and thoroughly. Public
procurements are often a source of illegal acquisition of money or other benefits from the entities or their representatives. In this context,
each participant in the process of planning, preparation, notification, implementation and execution of the contract, have to know the
definitions of irregularity and fraud, to ensure that they are not allowed. This in turn will lead to better and lawful use of public funds, the
source of which appears as national budgets and the EU. The basis of the study of irregularities and fraud is the identification of
indicators by which to promptly identify potential fraud and irregularities in the implementation of procedures for the award of public
procurement. Identifying indicators should be a top priority of the involved administrations. Follow the practice of the institutions involved
in controlling or give methodological guidelines in the field of public procurement, the Court of Auditors, Public Financial Inspection
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Agency, “Audit of EU Funds” Executive Agency, Commission for Protection of Competition, Public Procurement Agency and Supreme
Administrative Court can help to identify appropriate indicators of fraud and irregularities.
Key words: public procurement, irregularities, fraud, indicators.
JEL: H57.
INCREASE IN THE EFFECTIVENESS OF THE MACHINES IN THE FORESTRY INDUSTRY BY LIMITING OF CERTAIN
DANGEROUS WORK REGIMES
Georgi Vukov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Some possibilities for increase in the effectiveness of the work of machines in forestry industry are examined in the proposed study.
Emphasis is placed on the need to limit the dangerous work regimes which raise shock loads. Analytical relationships describing the
adverse process in these mechanisms are analyzed. Some based recommendations are formed to prevent such practices. In the same
time it becomes possible to find out some derivations appeared in parameters and to take up necessary actions. All this concerns
decreasing in expenditure for idle time, service and repair work. It is necessary to do a preliminary test of the work process by using
modern equipment. In this way the dangerous work regimes can be optimized and it can lead to increase in the efficiency of the whole
machine.
Key words: effectiveness of the equipment, forest industry, work regime.
JEL: L73.
SOCIAL RESPONSIBILITY – ANGAGIMENT OF SOME POSTAL AND COURIER OPERATORS
Gergana Dimcheva, Polya Gocheva
Higher School “College of Telecommunications and Posts”, Sofia, Bulgaria
This report discusses the basic principles and directions related to the notion of social responsibility. The application of the elements
of social responsibility by some Bulgarian postal and courier operators was analyzed.
Key words: standard ISO/DIS 26000, social responsibility postal and courier operators.
JEL: L87.
EFFECTS OF THE GLOBAL ENVIRONMENT ON THE DEVELOPMENT OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS IN THE FIELD OF
PLANT PROTECTION
Gergana Slavova
University of Economics, Varna, Bulgaria
The increase in globalization and integration into the world economy, and increased significantly over the last 50 years the role of
transnational corporations (TNCs) to create a real opportunity to transfer not only finished products but also the natural, physical, natural
and social resources. This fact ensures smooth transport and border crossing areas for production preparation, the finished products,
goods, and raw materials for their production, and capital and enable the company's internal trade between subsidiaries in themselves
transnational companies. On the other hand, the global environment has a significant impact on the development of transnational
companies and accompany their growing role in the global aspect. The purpose of this article is to reveal these impacts transnational
companies in the field of plant protection.
Key words: transnational corporations, global environment, plant protection institutions affiliated, management.
JEL: O13.
SOLAR RENEWABLE ENERGY: IMPORTANCE AND POTENTIAL
Gospodin Kolev
Neochim PLC, Dimitrovgrad, Bulgaria
The paper reviews the origin and the development of the production of renewable solar energy. The three basic methods of usage
of solar energy have been explained (passive heat, solarthermia and photovoltaic energy production) as well as the technologies for
direct usage of solar light and heat for the production of energy (solar panels for heating of water, solar concentrators for production of
electro energy, photovoltaic cells) and materials for the production of the four basic types of photovoltaic cells, as well as the application
of the photovoltaic systems.
Key words: renewable energy, solar energy, photovoltaic cells
JEL: Q56, Q58.
FACTORS TO IMPROVE COMPETITIVENESS OF BULGARIAN AGRICULTURAL SECTOR
Hristimira Kuzmanova
D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
The integration of Bulgaria into the EU has opened up new opportunities for Bulgarian farmers and traders. Along with this
increased the challenges ahead related to the high quality requirements and food safety and competitiveness of agricultural products.
How the Bulgarian agricultural sector will "fit" and presented to the European common market depends mostly on its competitiveness.
This is done under conditions of increased competitive pressures and growing global uncertainty, with particular relevance and
importance of the issues related to the assessment of the level and how to increase the competitiveness of individual farms and the
agricultural sector as a whole. Moreover, the increasing competitiveness is maintained key objective of the Common Agricultural Policy.
Future development of competitive and sustainable agriculture is determined by a range of factors. This report is classified and analyzed
the main factors determining the competitiveness of the Bulgarian agricultural sector. Their knowledge makes it possible to evaluate the
role and importance of each in the process of shaping the competitiveness of agriculture in Bulgaria. The purpose of this database is to
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derive recommendations for improving the competitive capacity of Bulgarian agriculture in terms of a reasonable balance between the
viability of farms, environmental and social dimensions.
Key words: competitiveness, factors, agricultural sector, sustainable development.
JEL: Q10.
PRESENTATION OF ASSOCIATION “SUSTAINABLE DEVELOPMENT”
Hristo Krachunov
Technical University, Varna, Bulgaria
In this paper the brief history of the International Association “Sustainable Development” is presented. It is focused on the key
objectives of the Association and the aims of its founders set out in detail in the Charter. The subject of activity, the conditions of
membership, rights and duties of its members are described. The Mandatory program of the International Association for Sustainable
Development (IASD) for the period 2012-2017 is presented. Financial and economic objectives, criteria and indicators are formulated.
The following priority areas are established: Development and implementation of sustainable development projects itself or jointly with
other organizations and universities; Development and implementation of educational programs for civil society; International business
conference activity; Publishing and advertising; Cultural and scientific exchange and ecotourism; Activities with youth and student
organizations and associations at national and international level.
Key words: sustainable development, goals, objectives, activities, Mandatory Program.
JEL: Q01.
WOOD AS RAW MATERIAL FOR PRODUCTION OF CHEMICALS
Ivan Genov, Yordanka Ivanova, Miglena Valyova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The main advantage of plant biomass over other sources of organic materials is its constant regeneration through the process of
photosynthesis. It can be a potential source of chemicals for industrial applications. The utilization of biomass for chemical manufacture
can significantly eliminate the harmful effects of fossil based chemicals on the environment. Off all types of plant biomass, the most
important for industrial chemical processing is the wood. There are different methods for obtaining of chemical substances from wood:
acidic hydrolysis, fermentation hydrolysis, thermal processing of plant raw materials. Cellulose products find a wide application in
various industrial sectors.
Key words: biomass, wood, chemicals, hydrolysis, cellulose.
JEL: Q23.
KEY FACTORS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT MODELING OF THE FOREST ECOSYSTEMS SERVICES REPRODUCTION
ON THE TERITORY OF TETEVEN MUNICIPALITY, BULGARIA
Ivan Paligorov, Emil Galev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
In the scientific frame of INTEGRAL project the analysis of key factors for sustainable forest ecosystem services reproduction and
development on the territory of Teteven Municipality is made. The possible variants of forest management during the period of 40-50
years was outlined by decision support system EIDOS. The received results are analyzed and they are a good basis for a successful
DSS EIDOS implementation in decision making process in Bulgarian forestry management.
Key words: forest and forestry management, modelling, decision support system.
JEL: Q23, Q01, Q57, C67.
SOME RESULTS OF FOREST STANDS DEVELOPMENT MODELING ON THE TERITORY OF YUNDOLA, BULGARIA
Ivan Paligorov, Emil Galev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
In the scientific frame of INTEGRAL project the analysis of key indicators influenced forest stand development on the territory of
Yundola is made. The possible variants of forest stand development during the period of 40-50 years were outlined by decision support
system (DSS) Sybila. The received results are analyzed and they are a good basis for a successful DSS Sybila implementation in
decision making process in Bulgarian forestry management.
Key words: forest and forestry management, modelling, decision support system.
JEL: Q23, Q01, Q57, C67.
STABILITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE BULGARIAN ECONOMY AS A REFLECTION OF ITS CONTRADICTION
Ivan Yovkov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The main thesis, which is stated, is that the public character of GDP produced in modern societies and the public-private nature of
its distribution by means of the mechanisms of public and private sectors is the main economic contradiction of the current level of the
development of the Bulgarian economy. The personified polar opposites in it are defined as political and economic entrepreneurs,
respectively. As in all contradictions, sustainability expresses the unity of the two polar opposites. Sustainable development reflects the
struggle between them which ends with a new unity. This unity is transitory. After it, another struggle stars between them, but under
other circumstances and of a new higher level of development. The ideal model of an organization structure of an economic system with
constituted public and private sectors is presented. The efficiency of production and distribution of GDP between public and private
sector is estimated. The financial instruments which influence the optimal prosperity are analyzed. The sources of the conflicts and
indicators which characterized their social dimensions in the societies of social-liberal and liberal-social types are defined.
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Key words: contradiction, sustainable development, public sector, private sector, production, GDP.
JEL: H00, L33, Q01.
VALUE OF USE OF THE FORESTS FOR TIMBER PRODUCTION
1

1

1

Ivan Yovkov , Nevena Shuleva , Konstantin Kolev , Valentina Marinova
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Excutive Forest Agency, Sofia, Bulgaria

2

The thesis of the research is: the market value of forest territories is not sufficient instrument for evaluation of the specific property
rights over the forests. The thesis is proved on the basis of the state forests. These forests as immovable property are liable to
expropriation. The new owner may use them for different goals. When they are used for forest goals the capital spent for ownership
rights over them has economic life infinity. At present the value of their use for timber production is without alternative for forest owners.
It is proven that this value can be evaluated on the basis of methodology for appraisal of financial efficiency of investments with
economic life infinity. On the basis of different classes of age of forests the methodology is verified and internal rates of return are
established. The dependencies about the marginal efficiencies of the capital invested in forests are revealed. On these grounds some
conclusions are drawn up.
Key words: capital invested in forests, evaluation of investments, timber production.
JEL: Q23.
FITTING OF EXPONENTIAL TAPER FUNCTIONS BY NON-LINEAR REGRESSION
Ivaylo Markoff
Forest Research Institute, Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria
The functions of Brink and Riemer for modeling of taper curves are linear combinations of exponents. To fit such functions, nonlinear regression analysis is needed, which involves always a procedure to find out a initial set of approximate values of the regression
parameters and an iterative procedure for improving the rough estimates. In the present paper, three approaches to the problem of
initial values for the above functions are studied (1) Based on traditional rectification methods, (2) based on power series and (3) based
on fitting of the differential equation. Similar methods are proposed for functions which are presented with linear combinations of power
functions.
Key words: taper curves, functions of Brink and Riemer, non-linera regression.
JEL: Q23.
STABLE DEVELOPMENT OF THE HUMAN RESOURCES THROUGH A PROFESSIONAL GROWTH ON THE BASES OF
COOPERATION BETWEEN INNOVATIVE COMPANIES AND ACADEMIC INSTITUTIONS
Ivaylo Simeonov
Technical University, Sofia, Bulgaria
Mutual dependence of technologies and innovative processes is one of the main factors in increasing competitiveness of companies
and life-long professional development. Therefore, professional development of engineering staff has become a key tool in the field of
contemporary management and continues to play an essential role in the industrial growth in Europe. For that reason, the recent few
years have seen very active investigation of the interaction between innovative companies and academic institutions, such as technical
universities and science centers for development of innovative technologies. As a result of this process, different models have been
created to describe this interaction. Fink suggested an eight-element model that explains the relations between innovative companies
and universities. The model is based on the development models in Denmark and Norway and is very close to the models of
organization theory. The main characteristic of the model is the presence of connections, which are very important in facilitating the
process of the professional development. The model has evolved further in Fink’s subsequent publications: from eight-element to
bipolar complex. Analysis of the collaboration between innovative companies and technical universities shows that education in
innovative universities has both a theoretical and a practical nature, of particularly high importance for high-tech companies, but, on the
other hand, shows that innovative companies provide significant financial resources for education and, in particular, for special courses,
programs, and training projects for young cadres in highly specialized scientific fields. Due to this reason approximately 26% of
innovative companies state that their cooperation with universities and other scientific centers is the main source of new knowledge,
skills, and technologies. Moreover, 65% of innovative companies have fostered creative work atmosphere, conducive to converting
employees’ theoretical knowledge into practical solutions and thus to producing new innovative technologies and developing new
products. Investigation of this latter process also shows that most companies (approximately 60%) lose the tremendous potential of
young specialists because of a lack of a well delineated system for encouraging, collecting, and utilizing suggestions how to improve the
innovative processes and products. The result of this research proves it is necessary to extend the interaction between innovative
companies and academic institutions. This will ensure the sustainable development of human resources during the creation and
development of innovative solutions for the dynamic high-tech market, a key component of the world economy growth in the last
decade.
Key words: professional development, human resource development.
JEL: J2, O1.
MECHANISMS TO IMPROVE PROJECT MANAGEMENT
Ivelina Petkova
Academy of the Ministry of Interior, Sofia, Bulgaria
The management of the Structural Funds require building robust governance mechanisms, systems for financial management and
control and simplified procedures for beneficiaries. The purpose of this report is to examine and analyze the practices in project
management of the Structural Funds and provide recommendations and guidelines for improving project management.
Key words: Project Management, Structural Funds.
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JEL: M42, M48, O22.
COOPERATIVE SOCIAL ENTERPRISES - PROBLEMS AND POTENTIAL
Julia Doitchinova
University for National and World Economy, Sofia, Bulgaria
The aim of the paper is to clarify the nature of cooperative social enterprise and to analyze the role and results of the activity of
cooperative social enterprises of the National Union of Worker Producers Cooperatives and to provide suggestions to increase their
contribution in achieving the objectives of the Strategy Europe 2020. This study was conducted within the project at the University of
National and World Economy in Sofia on “Developing the system of the worker producers cooperatives in Bulgaria in terms of social
market economy”. For the analysis and evaluation of the strengths and weaknesses of the social activities of the National Union of
Worker Producers Cooperatives as well of their development opportunities is used information from annual reports, documents and
statistical survey processed via statistical programs and data analysis.
Key words: cooperation, social enterprise.
JEL: P13.
INOVATION POTENTIAL OF THE COMPANIES IN BULGARIA - A FACTOR FOR DEVELOPMENT OF PROJECT MANAGEMENT
Julian Narlev
University Of Economics, Varna, Bulgaria
The subject of research in this report is the economic categories – entrepreneurship activities and innovation potential in SMS –
companies in Bulgaria. The research generally proves strong relationship between organization results and innovation activities in some
of tested companies. This fact is of great significance for the development and scope of project management.
Key words: entrepreneurship, entrepreneurship management, innovation potential, project management.
JEL: A10, A11, A12, A13, A19.
THE ROLE OF INTRAPRENEURSHIP IN THE CONSEPT OF PROJECT MANAGEMENT IN ORGANISATION
Julian Narlev
University Of Economics, Varna, Bulgaria
The empirical research of the intrapreneurship involves two main streams. First – to be established and defined factors of
organizational environment for develop intrapreneurship; second – to discover the intrapreneurs in the companies. The results of the
conducted research prove the hypothesis of this paper: the presents of environment that shapes and develops intrapreneurship
predetermines the presents of intrapreneurs in SME. Intrapreneuership gives a significant influence on the formation of the principles of
project management of the organization.
Key words: entrepreneurship, entrepreneurship management, intrapreneurship, project management.
JEL: A19, A11, A12, A13.
YOUTH UNEMPLOYMENT IN BULGARIA
Kamelija Tsanova
Technical University, Gabrovo, Bulgaria
Growing unemployment in Bulgaria jeopardises the whole country. The worst factor is the high percentage of unemployed youth.
Youth unemployment covers the ages between 18 and 29. The article writer aims to analyse the reasons for this tendency as well as to
determine the number of unemployed youth in Gabrovo. To achieve her goals, she uses a questionnaire to interview youth aged 18-29.
The research showed that Gabrovo is one of the settlements with lowest unemployment rates in the country. Youth unemployment is
21,5% and the average unemployment level for the region is 6,9% as of October 2012. The reasons for the high youth unemployment
rate are the following: low degree of education, low payment, poor working conditions and young people's desire to migrate after
finishing school in search of better career opportunities. Over 170 application forms have been submitted by young people from
Gabrovo up to 29 years of age as part of the 'First job' scheme under the 'Human Resource Development' program. 70 local companies
will help them find a career. Young people are of great value to our society because by using their skills and intellectual potential they
can boost the economic development of the country.
Key words: unemployment, youth, labour market, career orientation, vocational qualifications
JEL: O15.
GEO-ECONOMIC ISSUES FACING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SMOLYAN
Kamen Petrov
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
The necessity of development strategy tendencies is determined by the Regional Development Law and corresponds to the
requirements for long-term planning of development and programme concerning the Regional Policy of European Union. Geoeconomics strategy is the main instrument for the formation of entire long-term regional development policy, connected with national,
regional and municipality priorities. Improve the strategic planning culture of the region by placing innovation on top of the regional
development agenda. Improve the cooperation and networking among the regional and national key actors. On the basis of problems
and necessities, strong and weak points, opportunities and challenges for the social and economic development of the Region Smolyan,
the following strategic objectives, priorities and measures shell determine for the future regional development infrastructure for
communication development and economic for people and business.
Key words: regional, development, tendencies, planning, municipality.
JEL: R58.
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NATURAL RESOURCE MANAGEMENT IN POLISH FORESTRY ON THE BASIS OF THE NATIONAL FOREST HOLDING IN 1990S
AND 2010S
Katarzyna Skrzypek , Mariusz Bembenek
Poznan University of Life Sciences, Poznan, Poland
Presented thesis refers to the transformation of the way of natural resource management that appeared in National Forest Holding
in 1990s and 2010s. During mentioned period of time the way of natural resources management has changed it was connected with
valuation of forest functions priorities. In 1991 The Forest Act which changed forest functions priorities was adopted, the rules
introduced by mentioned law indicates protective, natural and social forest functions as the most important and an the economic
function is listed as the last and the less important among all of them. In result the areas governed by the National Forest Holding were
certificated (FSC since 1996 and PEFC since 2012) and there were designated forest areas as a part of network of protected areas
Natura 2000.There were analyzed two factors which refer to natural source management, namely level of logging and implementation of
logging in correlation to annual rings growth. Data analyses indicate that changes in forest functions priorities as well as restrictions
introduced connected with establishing network of protected areas Natura 2000 there is possible to defray sustainable forest
management expenses by income from selling wood.
Key words: management, nature resources, forestry, Poland.
JEL: Q23.
SECTOR TOURISM IN THE EUROPEAN COMMISSION DOCUMENTS – TOWARDS SUSTAINABILITY
Katinka Mihova, Milena Asenova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Nevertheless problems in euro zone tourism are the third economic sector in Europe in 2012. It is among 25 sectors of Enterprise
and Industry European Commission (EC) Departments (General Directories). During the last years EC supports tourism and its
documents find it as a key sector for the European economy. The Lisbon Treaty acknowledges the importance of tourism “by promoting
the competitiveness of Union undertakings in that sector”. Another EC documents like 2010 communication on tourism and a Rolling
implementation plan outline initiatives for cooperation between public and private institutions/stakeholders as well organizations and
persons. Themes of publications and conferences on the European Union (EU) and EC web pages are indicative of tendencies of
European expert opinions and decisions. Among themes are those on Destinations of Excellence, Professional skills, Enterprise Europe
Network (tourism and cultural heritage), sustainable tourism, etc. It creates an impression that most of the goals and subjects lead to
sustainability of tourism in all different aspects of that concept. An acquaintance with the official documents of EU and EC as well expert
opinions in publications is very important for experts and employees in every member country’s public and private organizations. Recent
paper summarizes these documents and publications available on the EU and EC web pages at the beginning of 2013.
Key words: tourism, European Commission, EC Communication on tourism, sustainable development, sustainable tourism.
JEL: F63, O19, Q01.
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE AUDITOR’S RISK OF THE ASSESSMENT OF THE GOING CONCERN:
CASE OF LATVIA
Konstantin Didenko, Janis Meziels, Irina Voronova
Riga Technical University, Riga, Latvia
In the conditions of long-term period of economic uncertainty the auditors must be especially cautions in assessing the suggestions
about the going concern. The work is devoted to the study of existing practice of the assessment of going concern in compliance with
international audit standards. The authors investigate the link between bankruptcy prediction models and the going concern evaluation.
The researchers conduct the analysis of the factors of binominal models of the auditors’ “going concern” opinion and multi-risk level
model of risk classes conforming to the types of auditors’ findings about the going concern. Factors can be combined into 3 groups –
financial, corporate management and other factors, characterising an auditing company. Financial indicators group includes the results
of the assessment of enterprise bankruptcy, executed by using established bankruptcy prediction models (Zmijewski, Hopwood et al.).
Regardless of the fact that the auditors have the right to introduce different opinions related to the going concern, the bibliometric
research done by the authors found that the detection of the risk of the going concern, as a rule is considered by an auditor as a
homogenous risk class. The authors point out the results of the research (Young&Wang), who suggested the relation ship, between risk
classes (determined on the basis of Altman model) with the types of auditors’ findings. The authors study the possibility of developing и
multi-risk level model of risk classes (on the basis of models of Zmijewski, Genriha and Kralicek Quick Test) and the types of auditors’
findings suitable for assessing the audited Latvian enterprises. By conducting the research the authors based on the models of
bankruptcy predicting related to the models of conditional probability (Zmijewski, Genriha) and risk index models (Kralicek Quick Test)
tested on the selection of small and medium sized Latvian enterprises.
Key words: auditing standard, going concern, multi-risk level model, bankruptcy prediction models.
JEL: M42, G32, G33.
COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE STATE FORESTRY ENTERPRISES
1

1

Konstantin Kolev , Nevena Shuleva , Valentina Marinova
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Excutive Forest Agency, Sofia, Bulgaria

2

The thesis of the research is: the legitimized state forestry enterprises for management of forests possessed different competitive
advantages. They depend on the territorial productive factors. The methodology for evaluation of their competitive advantages is worked
out. The productive factors are standardized in a scale from 0 to 1. The territorial factors are characterized by system of indicators for
competitiveness. They are: competitiveness of the production; productivity of the labour; financial stability; growth of assets; market
adaptability; forest territories effectiveness; effectiveness of the timber volume. The results from the research are summarized.
Key words: competitiveness, state forest enterprises, indicators for competitiveness.
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JEL: Q23.
STRUCTURAL DIFFERENCES BETWEEN THE REVENUES FROM THE REALIZED TIMBER AND ITS VOLUME
1

1

Konstantin Kolev , Nevena Shuleva , Valentina Marinova
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Excutive Forest Agency, Sofia, Bulgaria

2

The thesis of the research is: between the volume of the felled timber and the revenues from it there is dependence. This permits
the structural differences between them to be evaluated and optimal timber price politics to be realized. The literature regarding the
structural differences is studied. On the basis of popular methods the differences between the structure of realized timber by sort
classes and structure of revenues also by sort classes is evaluated. Conclusions about the reasons for the structural differences are
done as also evaluations of the price politics concerning various sort classes timber.
Key words: structural differences, price of timber, price politics.
JEL: Q23.
ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL ASPECTS FOR DEVELOPMENT OF ENERGY PLANTATIONS FOR THE PRODUCTION OF
WOOD CHIPS
Konstantin Marinov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The development of energy plantations such as a renewable energy sources for the production of wood chips are among the
priorities of the European Union in the combat to reduce carbon emissions, which result from exploitation of fossil fuels and mitigate the
global climate changes. Energy crops are an alternative source of heat production, cold, electricity and fuel and create an opportunity for
a more balanced use of fossil and nuclear fuels, provide conditions for diversification of energy sources in the EU countries and are an
important factor for the sustainable development of primary resources, agriculture, forestry, energy and industry. Nowadays, many
European countries actively establish and operate special energy plantations of fast-growing trees, bushes and crops for the production
of wood chips as fuel for power and electrical plants. Although there are certain conditions for creating such energy crops in our country,
such plantations for industrial and commercial production of wood chips for heat and / or electricity have not yet been established in
Bulgaria. A research to identify appropriate technologies, schemes and technical means for our country in order to create and operate
energy plantations of fast-growing tree and shrub species with a rapid rotation cycle has been conducted in this study. Depending on
the climate and economic conditions, specific agroforestry and technological solutions have been suggested, as well as appropriate
machines and tools for creating, growing and harvesting of wood chips from energy plantations in Bulgaria.
Key words: renewable energy, wood chips, energy plantations.
JEL: 013, Q16, Q23, Q42.
THE ECONOMIC EFFICIENCY OF DAIRY CATTLE FARMS IN BULGARIA
Konstantin Stankov
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
Dairy cattle production remains one of the traditionally most profitable sectors of agriculture and is at the same time among the most
favoured branches by framers in Bulgaria. The aim of this article is to describe the present picture and provide analysis of its condition
and economic efficiency, as well as to give recommendations for its improvement. The topic of dairy cattle and their products, especially
milk, will always be an object of interest for agricultural economists. The relevance of the problem stems from the current unfavourable
economic situation in Bulgaria, due to the global economic crisis and its impact on all segments of the production and consumption of
dairy products. Some of the major results and conclusions made as a result of the study are that most of the of dairy cattle farms
function on the edge of survival, which requires urgent rescue measures and subsequently, measures for their recovery. Appropriate
recommendations are made at the end of the article to meet the objectives of the article.
Key words: dairy cattle, economic efficiency, economic crisis, rescue measures.
JEL: N54.
EDUCATIONAL STRUCTURE OF THE POPULATION OF STARA ZAGORA REGION - A FACTOR FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
Krasimira Toneva
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
Stara Zagora is a region, offering a valuable quality and territorial human resources that define its multi-sector and intensive
restructuring economy. The aim of this report is to analyze the educational structure of the population of the area as one of the most
important factors determining its potential for development.
Key words: Stara Zagora region, population, educational structure, sustainable development.
JEL: R11.
®

ITIL BEST PRACTICES
Krassimira Shvertner, Desislava Karcheva
Sofia University “St. Kliment Ohridski, Sofia, Bulgaria
®

ITIL (IT Infrastructure Library) is a set of best practices in maintenance and delivery of IT services. Consider the introduction of
®
ITIL best practices to optimize workflow for technical support in the business. The objective of this optimization process is to ensure
rapid recovery in emergency, high priority situations and reduce their number by proactively resolve incidents before they occur. An
organization that manages risk and maintain trouble-free infrastructure not only saves money but also allows people to do their jobs
more effectively. The problem is relevant because it affects a more global problem that most of the organizations face - how to most
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effectively be managed IT services, so that customers will be satisfied and the costs can be minimized. To optimize workflow
®
®
®
maintenance, the following ITIL processes that are part of the best practices of ITIL : ITIL process for incident management that
ensures continuity in the provision of IT services. The implementation of this process leads to a reduction of downtime per user. This
value is defined as the time during which the user communicates with helpdesk or unable to perform their duties because of failures in
®
the information system; ITIL process management problems, which is achieved by minimizing repetitive events in the provision of
®
services; ITIL process management continuity of IT services, thereby ensuring rapid recovery in emergency situations. Applying the
®
®
basic principles of ITIL helps to balance the needs of consumers of IT services, and IT departments. With the introduction of ITIL best
practice processes are managed centrally, so that at any time statistics can be recorded and analyzed the causes of the problems, the
time needed to solve them, the number of professionals involved in this. Library of best practices in the provision and support of IT
services includes examples quantify the benefits of implementing the proposed processes.
®

Key words: IT Infrastructure Library ITIL , IT services, Business Process, Business Process Optimization, Incident Management.
JEL: L15.
ACADEMIC WRITING - PRINCIPLES OF PREPARATION OF WRITTEN MATERIALS
Lalka Borisova
International Business School, Botevgrad, Bulgaria
The actuality of the topic of the article is indisputable. Academic style is used by students in shaping various written assignments.
The used vocabulary is consistent with the norms of the Bulgarian language and faces the requirements of various written forms. Most
often students write term papers as of independent studies written in the form of essays, reports, case studies. Each teacher sets
mandatory technical requirements for the design according to the nature of the discipline. Therefore, the success of any course work
depends on the requirements set by the teacher/lecturer. These requirements are directly related to the studied material, because the
goal is students to demonstrate what they have learned during and from the corresponding course. In the framework of each subject
students pass different courses which require use of various methodologies for technical arrangement. The purpose of this article is to
help students by providing specific rules and requirements for the design of written assignments. This fact automatically leads to the
second advantage of the writing - a thorough preparation.
Key words: principles, written forms, rules, academic style.
JEL: I21.
SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT UKRAINE'S ECONOMY AND ITS REGIONS
Leonid Kozhushko, Tatyana Kuznetsova
National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne, Ukraine
The paper deals with the need for sustainable development of the agricultural sector of Ukraine's economy and, in particular, Rivne
region, which includes: a stable socio-economic development of rural areas, the constant increase in production of high quality produce
restructuring of land ownership rights of property, the formation of the economic balance of the agricultural production with the natural
resources and environmental safety standards, respectively for the deployment of new and existing agricultural industrial complexes to
achieve full employment of the rural population and the increase in his life, that will ensure a harmonious combination of social,
economic and environmental priorities for the region.
Key words: agriculture, agricultural production, agricultural holdings, farm, rural areas, and the greening of economic development.
JEL: O13, Q18, R58.
INTERACTION BETWEEN EDUCATION AND LABOUR MARKET IN CONDITIONS OF THE CREATIVE ECONOMY
Liga Kamola, Svetlana Ivanova, Viktors Nespors
Riga Technical University, Latvia
The world's leading economists believe that currently we are changing from a knowledge economy to the creative economy. The
creative economy is an economy based on intangible resources - knowledge, creative ideas and innovation. The essence of the creative
economy is to look for something new, to create something different that the world has been lacking. This quest leads to new
knowledge, new technologies and new products. What is the role of education in these circumstances? It is true, that nowadays
education is to be seen in the long term, rather than a completed phase in human life. Today, the tendency is towards significant
learning expectancy. Today, education must continue throughout one's life by becoming the norm for life or lifelong learning because
business and production processes are constantly evolving and becoming more complex. Thus, the knowledge and the quality of labour
are rapidly aging and must be updated. Analyzing the concept of creativity, we can conclude that creativity is a mental process resulting
in original ideas, mental or material values. This concept is closely linked with a human activity which results in the creation of new,
high-quality, original material and spiritual values and ideas. Thus, it is important to clarify the role of the educational system for the
creative economy, when preparing specialists for the labour market. There is no doubt that education is vital in raising the productivity of
labour. Educated people are able to find a lot of better and more efficient ways to produce more output using fewer resources. The
availability of qualified and knowledgeable employees in the labour market accelerates the implementation of new and more productive
technologies. The company can increase its productivity, beginning with the introduction of new technologies, and secondly, making
more efficient use of the existing facilities and manpower. The way the company will choose to go will depend not only on the company
itself, but also the quality of labour supply characteristics. The companies analyze whether the employees have the knowledge to be
able to operate and maintain the new technology prior to any investment in new technologies available. If such knowledge is not
available, or the company is unable to find a sufficiently effective way, how to increase it, can significantly slow down the adoption of
new technologies. Educated people stimulate the innovative technologies and the creation of products with a high added value. The
more young scientists are prepared, the greater the scientific potential and more opportunities for innovation. In turn, the involvement of
innovations in manufacturing is the central factor in the spread of economic growth and wealth, especially in the era of the creative
economy. Thus, we can conclude that the country's economic growth and the welfare of the population largely depend on education and
general knowledge, as well as on people's ability to access the labour market.
Key words: education, creativity, labour market, development
JEL: J45, I20.
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MANAGERIAL APPROACHES FOR ENCOURAGING THE COMPANY ENTREPRENEURAIL ACTIVITY
Magdalena Parcheva
University of Economics, Varna, Bulgaria
The topics “intrapreneurship” and “company entrepreneural activity” provoke the interest of a number of researchers. This is
determined by the fact that the entrepreneurial activity is an instrument for obtaining renovation and development of the company, as
well as for achieving sustainable competitive advantage. The concept “intrapreneurship” was initially developed by Pinchot in 1985.
According to Pinchot, the intrapreneurship is a system that accelerates and gives the possibility for creation of innovations in the large
enterprises via mobilization and utilization of the entrepreneurial talent and richness of ideas of the company collaborators. The
intrapreneurship represents a combination of measures regarding the organization and personnel, aimed to overcome the typical
barriers to innovations, such as non-flexible organization structures. In this respect it is necessary to create a climate within the
company that would stimulate personal initiative, innovative ideas and actions. In this aspect the basic objectives of the paper are
concentrated in two directions: (1) to investigate some of the factors influencing the company entrepreneurial activity, and (2) Based on
the research performed, to present managerial approaches that contribute to the creation of environment within the company that are
favouring innovation and entrepreneurial activity. The outlined factors and dependencies are studied based on an empiric research
among companies from the information technology branch in Varna region.
Key words: entrepreneurial activity, intrapreneurship, entrepreneurial activity factors, IT companies.
JEL: M10.
AN APPROACH TO CREATING SPECIALIZED GIS FOR FORESTRY
Maria Asenova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The focus of GIS applications in forestry depends on the specificity of its data and the capabilities of the software for spatial
analysis. Forestry GIS (FGIS) are an effective tool in solving various tasks in forest management and in making informed decisions in
managing forest areas. FGIS have the right characteristics, functional capabilities, and structure to solve specific problems in different
branches of forestry. The article discusses the key components of FGIS, unique aspects of the information processes in the forest
sector, and users and organizations taking part in these processes. The article analyzes the potential for creating, processing, and
integrating specialized data in FGIS based on existing forest databases and national information systems in other sectors. The
conclusion describes the prospects for creating a unified national forest information system and its contribution in implementing
sustainable development and management in the forest sector in Bulgaria.
Key words: database; computer software; forestry geographic information system (FGIS); make decision; forestry management.
JEL: C88, L73, O13, Q23, R52.
BUSINESS EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Maria Kehajova-Stoycheva, Svilen Ivanov, Yordan Nedev
University of Economics, Varna, Bulgaria
Sustainable developments of our civilization have long crossed the imaginary concept that borders to unreality. Scientists from
different fields and decisions of different international and national forums show that the problems of resource use and sustainability of
the environment are ripe to extend in which the future of our planet and our civilization is critical. This leads to the idea that high-level
conceptual and strategic issues for sustainable development need to be converted into working practices, approaches, methods,
programs, tactics and operative actions of the organizations. To enable the implementation of this logic is necessary problems of
sustainable development to be widely widespread in the curricula for students in business studies. This paper aims to monitor the
degree of spread of disciplines related to issues of sustainable development in various degrees. The author’s idea is to make a
comparison between the practices of leading European, American and Asian universities and practice of the Bulgarian universities. The
method applied here is content analysis of the curricula in business studies. Here is used the more widely term for the direction of
training, business education, because of the differences that exist in the world practice.
Key words: business education, sustainable development, higher education, Bulgaria, World.
JEL: M31, M14.
SUSTAINABLE MARKETING ACTIVITES IN “GREEN CIRCLE”
Maria Kehajova-Stoycheva, Svilen Ivanov, Yordan Nedev
University of Economics, Varna, Bulgaria
Modern trends in the market are related to the fragmentation of consumers and the forming of sustainable sub segments. From this
perspective, identifying the needs of the smaller user groups can be one of the main competitive advantages to companies operating in
such markets. Over the last few years trends have been pointing towards formation of a separate group of highly creditworthy
customers, who find the concept of sustainable development to be a self-determined trait. This necessitates the use of marketing
activities that are directly related to the concept of sustainable development. This paper aims to trace the Bulgarian marketing activities
in the direction of sustainable marketing. An initiative of several Bulgarian media, “Green Circle” now unites more than 100 Bulgarian
organizations from different industries. Objects of the study are these organizations.
Key words: sustainable marketing, green economy, Bulgaria, “Green Circle”.
JEL: M31, M14.
OPTIONS TO TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT OF REGIONS DOWNLOAD IN BULGARIA
Maria Petrova
University of National and Word Economy, Sofia, Bulgaria
Economic and social development of the national economy depends on the optimal functioning of the main sectors of the economy.
These in turn depend on the quality construction and strategic positioning of the transport infrastructure. It helps to increase the
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competitiveness of the administrative territorial units. Also helps to maintain and improve the reproductive process and economiccommercial relations internationally, nationally and regionally. The relevance of this paper is motivated by the important role of these
factors in the context of the economic crisis by gaining more weight in the formulation and implementation of regional development
policy in Bulgaria. The goal that was set for the development is to offer opportunities for transport infrastructure in the context of
downloading regional development in Bulgaria. To achieve these purpose the following tasks are carried out: understand the current
state of the transport system extracting advantages transport issues in developed and underdeveloped regions in planning and outlining
opportunities for disadvantaged regions to increase their economic activity by creating a pull-development hubs. To obtain the desired
outcome in this article applies comparative method. The used information is taken from the official strategic documents relevant
statistics and theoretical materials available. The final conclusion of the study is that measures required to build the engine centers in
peripheral areas. There are made recommendations for the maintenance and modernization of the transport infrastructure in medium
and small cities.
Key words: transport, system, periphery, development.
JEL: R40, R42, R51, R58.
REGIONAL IMBALANCES IN RESOURCE ALLOCATION IN BULGARIAN HEALTH SYSTEM
Maria Rohova
Medical University, Varna, Bulgaria
Well known fact is that important differences between the regions in Bulgaria exist. The disproportions in economic status and
development are the most commented. But moreover, there are essential imbalances in supply of health services. The purpose of the
paper is to analyse the allocation of health system’s resources in the different regions. Object of the research are the six planning
regions in the country and 28 districts. The examined indicators are related to the provision with medical staff, hospital beds and
healthcare establishments. Statistical methods (Gini index and Lorenz curve) are used to analyze the uniformity of distribution.
Resource allocation in the territorial units (planning regions, districts) in the health system is uneven and not in line with the health
needs of population. The analysis of provision with medical specialists and hospital beds, and the values of the Gini coefficient show
significant regional imbalances. The latter indicates that the greatest imbalances exist in the distribution of specialists in different areas
in Bulgaria. All this influences the population’s access to health care, as well as the health status.
Key words: region, inequity, resource allocation, provision with resources, health system.
JEL: I14.
CYCLYCAL ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT
Mariana Kuzmanova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
The paper discusses important issues related to the cyclic development of organizations. Thus, key activities which play an
important role in this particular study are set out. These key activities are related to change management and provide flexibility in
organizations' behaviour as well as in their potential development. Cyclic recurrence in development is as result of various factors:
technology and products' life cycle, innovation and investment dynamics, price changes, etc. Different benefits for the organizations
themselves are created through the regularity research: use of appropriate indicators for management metrification, product and service
portfolio optimization, increasing effectiveness in leadership styles, growth management and decrease in crisis adverse consequences,
development and implementation of a proactive strategy.
Key words: cyclic development, organization, life cycle, change management.
JEL: L22, L25, M21.
SPECIFICITY SOCIAL IMPACTS AND INTERACTIONS IN THE MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES
Mariana Usheva
Neofit Rilski South-West University, Blagoevgrad, Bulgaria
In social interactions in the business environment in each time point is available addressee (Communicator, sender) - entity that
acts and address - one that is exposed. Interaction is composed of successive acts of the addressee and the addressee, who may
periodically to exchange roles. When available matching values and interests of actors influencing and interacting, without giving their
targets appears striving seeking mutually beneficial solutions to common problems. This in turn leads to the implementation of
cooperative technologies and entering into relations of cooperation, which is especially important in the management of human
resources (HR). One of the specific forms of social impact in HR is persuasive impact that adequate support relationships in the
“manager-employee”. In essence it is a “delicate” managerial impact on individuals whose objectives are adjusting their views and
influence the behaviour of employees in the work environment, long-term changes in perceptions and attitudes of individuals in the
desired direction, stimulation of the need and desire for cooperation and others. As a criterion for the effectiveness of persuasive effect
could serve the presence or absence of a commitment from the employee learned the truth of ideas, notions, concepts, images, etc.,
defining its behaviour in specific situations.
Key words: management of human resources (HR), leadership, social impact and interaction, persuasive impact.
JEL: A13, D03, D22, D23, M12, M13.
THE ROLE AND IMPORTANCE OF MOTIVATION AND HYGIENE FACTORS IN MODERN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
Mariana Usheva
Neofit Rilski South-West University, Blagoevgrad, Bulgaria
One of the basic axioms in human resource management states that the employee and employer are equal partners, each of which
aims at achieving their goals and their needs are satisfied by the results of the work. Based on this logical to conclude that an individual
carries out his duties to meet their needs, that person will be successful in the resultant work only under the right motivation, “inclusion”
of the employee for adequate reasons. In other words, without understanding the purpose of worker's meaningless and hopeless to
develop systems for their motivation. Only when we understand and approximate purposes the worker and the employer can find the
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shortest and most efficient way to improve the efficiency of the organization. On the other hand, human activity is characterized most
often not one but multiple motives, such as the strength of influence of each motif can be different for each employee. In some cases,
under the influence of a motive can dominate the effects of several motives. However, regardless of situational factors, experience
shows that the more patterns are updated, the stronger is the motivation. Or activation of additional motives increase the overall level of
motivation. Western managers often understand the motivation issue much wider than their Bulgarian counterparts, which can be seen
from the list of options to pay for the workers, but their experience can be used as adapt to Bulgarian reality.
Key words: management of human resources (HR), motivation, motivational and hygiene factors.
JEL: A13, D03, D22, D23, M12, M13.
ANALYSIS OF ICT SKILLS IN BULGARIA IN THE ASPECT OF THE ADOPTED NEW PRIORITIES FOR THE DIGITAL ECONOMY
Marina Mladenova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Information and communication technologies (ICT) are highly significant factor productivity and growth in the EU. Undoubtedly fact
is they transforming the economy and society. Monitoring and analysis of the use of ICT are necessary for an informed understanding of
the consequences of these transformations. On 18.12.2012, the European Commission (EC) has adopted seven new priorities for the
digital economy and society. Priority 3 is: Launch Grand Coalition on Digital Skills and Jobs. A coalition is needed to take practical steps
to avoid one million ICT jobs going unfilled by 2015 because of lack of skilled personnel. In the present paper analyzes the results of a
major survey conducted in 2012 in the digital economy, indicating that ICT skills Bulgaria ranks last or next to last in the EU countries.
There are possible approaches and measures to improve these results.
Key words: ICT skills, Educational approaches.
JEL: M15.
CHALLENGES TO IMPLEMENTATION OF ICT IN EDUCATION OF GENERATION “SOCIAL NETWORKING”
Marina Mladenova, Bogomil Brezin
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
In this article we present information and communication technologies (ICTs) which might be very useful in the Web 2.0 aspects of
the new culture of educating, which is the culture of learning, teaching and mentoring among equal people through social software
which promotes social interaction and supports flexible learning. The purpose of this article is presenting the possibilities, advantages
and problems in using of ICT Web 2.0, as well as the prerequisites for their integration in education.
Key words: ICT, Web 2.0, social software, learning.
JEL: L86, I20.
REPORTING OF THE INDICSTORS FOR IMPLEMENTATION AND RELATION TO THE LABOR MARKET OF THE UNIVERSITY
RANKING SYSTEM IN THE UNIVERSITY OF FORESTRY
1

2

Marina Mladenova , Diana Kirkova
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
W. F. Core Ltd, Sofia, Bulgaria
The article presents a web-based questionnaire for reporting of the indicators for implementation and relation to the labor market of
the University ranking system in the University of Forestry, developed by the authors. Subject of the discussion is the question of the
ability the system “Alumni Network” to be developed as a mechanism for regular feedback from former and current students of the
University, allowing monitoring, retrieval and statistical analysis of these indicators.
Key words: “Alumni Network”, web - based questionnaire, University ranking system.
JEL: M10, M15.
POTENTIAL FOR DEVELOPMENT OF ORGANIC AGRICULTURE IN THE RUSE REGION
Marina Nikolova
D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
The agricultural sector does not only have a considerable export potential but is also very attractive for investors. In 2010 the export
of agricultural products increased by more than 30% regardless of the fact that the actual subsidies from European programs entered
the sector only in 2009 and their effect is to be felt in the future. One of the priority measures of the strategy for developing Ruse region
for the period 2007–2012 is the “Development of organic and alternative agriculture”. During this period the activities in the agricultural
sector has aimed at sustainability achieved through economic viability, ecological stability and development of ecologically-focused
attitudes, based on scientific methods, in farmers. The region has already proven advantages for developing alternative and organic
agriculture which determine the priority tasks of securing the necessary conditions for starting production which in turn will allow access
to European markets for the farmers of the region and their produce. The importance of the study is grounded in the EU support for
quality and internationally competitive food products. These products include only goods from certain geographical regions which are
produced using specific technologies or traditional ingredients. Being acquainted with the importance organic products have for
customers, the EU supports this type of agricultural production. With reference to this, bio production is gaining popularity as an
agricultural approach which provides not only healthy but also ecological foods. Therefore, the study focuses on researching the
potential for developing ecologically-oriented agriculture in the region of Ruse. In particular, the study surveys the bio farms which are
shifting from conventional to organic production and are already certified to cultivate, process and sell organic products. The main
objective of the study is to assess the possibilities for developing organic production. This will enhance competitive advantages of
organic farms and outline their potential for successful business under conditions of market-oriented economy.
Key words: organic agriculture, organic production, potential for development.
JEL: O13, Q13, Q57.
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HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN POLISH FORESTRY ON THE BASIS OF THE NATIONAL FOREST HOLDING IN 1990S
AND 2000S.
Mariusz Bembenek, Katarzyna Skrzypek
Poznan University of Life Sciences, Poznan, Poland
Presented thesis refers to the transformation of the way of human resource management that appeared in National Forest Holding
in 1990s and 2000s. During mentioned period of time two very important economic and political changes took place in Poland. In 1990
after communism was over a market economy has started and in 2004 Poland became a part of the European Union. Taking into
consideration these two events the review of wood prices was kept in order to create possibilities of financial supporting of human
resource management as well as employment structure in administration area and among companies providing services for forestry.
There were also analyzed an average gross salary and unemployment on the territories of the biggest forest cover. There was noticed a
positive aspect of partial privatization of forestry service at the beginning of 1990s which has allowed to provide an average gross salary
higher than an average salary in Poland. There is also noticeable upward trend in the selling prices of wood that allows for constant
income increase which when is connected with high unemployment give low labour costs.
Key words: management, human resources, forestry, Poland.
JEL: Q23, O15.
DEADWOOD SIGNIFICANCE: ASSESSMENT METHODS
Martin Borisov, Neno Alexandrov, Kalin Karamfilov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
In Western and Northern Europe deadwood has been an integral part of forest inventories for more than 20 years now. In Austria
deadwood has been monitored by the periodic inventories since 1992 and in Germany since 1993. Switzerland, Luxembourg and
Liechtenstein have also started to measure deadwood volumes in their forests since then. In our country, at present, deadwood is not
specifically considered when conducting periodic inventories. The deadwood volume is only recorded in cases of specialized research in
experimental areas. Generally speaking, forest managers have shown continuous “antagonistic” attitude towards the presence of
deadwood in forests by conducting extensive sanitary treatments (even in stands not exhibiting poor health). Forest certification
practices and NATURA 2000 have emphasized the protection of deadwood in forests. The two most widely used certification systems
(PEFC and FSC) require the applicants for a certificate to ensure the presence of appropriate deadwood volume in a forest. Therefore, it
is necessary to assess the deadwood in the forests in Bulgaria. This study makes use of the two most common methods for deadwood
assessment: the transaction method and the line intersect sampling method used by the Swiss National Inventory. The study took place
in mixed forests in the mid and high mountainous forest belts in the Rila and Rhodope mountains. The measurements provide data
about the volumes of standing and fallen deadwood in managed and unmanaged forests. The transaction method has been used to
establish the relationship between natural regeneration and available fallen deadwood. On the basis of the research, an integrated
methodology for deadwood assessment has been worked out. The methodology involves the traditional approaches for establishing the
absolute volumes of standing and fallen deadwood as well as its impact on the forest structure and the ongoing regeneration processes.
Key words: deadwood, inventory, structure, regeneration, NATURA 2000.
JEL: Q23.
IMPLEMENTING THE CONCEPT OF HIGH-CONSERVATION VALUE FORESTS IN THE FORESTS IN THE MUNICIPALITY OF
RAZGRAD
1

1

2

Martin Borisov , Neno Alexandrov , Svilen Jordanov
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Razgrdales Forestry Municipal Enterprise, Razgrad,Bulgaria
High-conservation value forests (HCVF) are forest areas of social, economical and environmental importance. Their identification
and mapping is a prerequisite for ensuring that the forest functions are successfully performed. The identification of the HCVF
categories has been made using the Guide for HCVF Identification. Both management treatments and their monitoring have been
developed for each HCVF, guaranteeing the long-term fulfilment of the tasks. Implementing the concept of HCVF is an essential part of
the preparation for the FSC certification for forest management and Controlled Wood. A key aspect of the HCVF concept
implementation is making it an integral part of the regional development plan as well as of the forest management plans.
Key words: High conservation value forests, FSC certification.
JEL: Q23.
SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS: AREAS AND IMPLEMENTATION
Matilda Alexandrova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
In the contemporary globalized business environment Corporate Social Responsibility (CSR) emerges as a genetic ingredient of the
organizational culture and up-to-date managerial practice. CSR is considered as a managerial concept according to which the
organization integrates particular social commitments as well as environmental care in its activities. CSR relates to the implementation
of measures by the businesses towards the society out of its narrow economic interest in favour of the public interests, natural
environment, and the development of the human capital. The aim of this paper is to outline the nature of CSR as a specific commitment
of the business to the sustainable development, establishment of goodwill atmosphere in the labour relations, support for local
communities, and the society in general with an overall goal – improvement of the quality of life. The paper reviews several theories
regarding the CSR concept revealing various challenges to the business practices focusing on specific issues of social responsibility of
organizations. This focus varies from the legal responsibilities to purely ethical issues emphasizing on sustainable exploitation of natural
resources, attitudes to charity, social “consciousness”, and social inclusion support. Special attention is put on the survey of good
practices of CSR in Bulgarian organizations. Such practices have been developing simultaneously with the European integration
processes and the influx of foreign investor companies having particular experience in this respect. Although the intensity of
implementation of CSR principles is still low the Bulgarian businesses undoubtedly increases its interest toward such commitments.
Key words: social responsibility, sustainable development, good practices, Bulgaria.
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JEL: M14, Q01.
INTEGRATION OF SOLAR THERMAL SYSTEM TO EXISTING BUILDING
1

1

2

Maya Stoyanova , Rumen Stoykov , Liliana Takeva
1
Central Laboratory of Solar Energy and New Energy Sources, Bulgarian Academy Of Science, Sofia, Bulgaria
2
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The politics for effective use of Renewable Energy Sources (RES) is priority for the strategy of Europe sustainable growth. Modern
conditions for comfort in life are accomplished with the cost of enormous energy sources. About quarter of the consumed energy in the
households is used for water heating. Bulgaria has outstanding nature conditions to develop solar heating technology. The solar thermal
systems for hot water have proved their advantages and economy efficiency. In the present article is present realized applied research
developed in connection with the integration of the solar thermal systems for existing buildings. The project is financed from Bulgarian
Academy Of Science. Design, realization and the monitoring is carried out by specialists from Central Laboratory for Solar Energy and
New Energy Sources (CL SENES). The last individual stages of the development are subject of consideration – feasibility study of the
building and the area around it, the selection of the equipment, design of the solar system and how to integrate existing conditions. The
article present results from the observations of the team and an economic analysis of the system.
Key words: RES, solar thermal system, integration, design, monitoring, economic analysis.
JEL: Q01, Q21, Q42, Q47, Q51.
CONCESSIONING ON THE AIRPORTS IN THE BULGARIA AS AN OPPORTUNITY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE
REGIONS
Metodi Ivanov
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
With this report the author will attempt to present the process of concession of airport infrastructure as an opportunity to achieve the
one balanced development of the regions in the country. The actuality of the topic is associated with indicating principles and concepts
of regional development, which are directly related to the sustainable development of the territory. Also the author will attempt to outline
the main directions of development of airport infrastructure, which to present the problems, related to the development of a sustainable
development strategy and determine the necessary indicators for this purpose. The main accent will be placed on the prospects and
challenges for the integrated development of the planning regions by achieving a better management and implementation of regional
policies established.
Key words: concession, region, sustainable development, regional policy, airport infrastructure.
JEL: L93, L98, Q01, R58.
METHOD OF ANALYSIS OF FOREST PLANTATIONS
Milko Milev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
It is presented an idea for analysis of forest plantations. The method allows applying as in the simple plots and in forest plantations
established in traditional afforestation. The essence of the method is a more detailed mapping and inventory of trees in certain
experimental area. Along with the traditional measurements of diameters and heights, are highlighted and other features such as faults
in the stems, condition of the around space – neighboring tree species, missing trees from planting scheme, stumps helded by logging
and others. The analysis requires the grouping of trees in a homogeneous situation on the ground in conditional separate groups. The
main differences between the groups are in the growth by diameter. Growth and other indicators of designated groups are subjected to
a comparison – graphically or analytically, and then statistical prove differences are reaching useful conclusions about the positive
models of establishing and managing plantations. This method can respond to important issues related to the scheme and planting
density, an appropriate mixture of tree species composition, patterns of managing – time and intensity of logging and others.
Key words: forest plantations, scheme, density, growth space, competition, analysis.
JEL: Q23.
FORESTRY-TAXOLOGICAL CHARACTERISTICS OF BEECH FORESTS IN THE CENTRAL STARA PLANINA
Mladen Bogdanski
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The forests in Bulgaria are around 34% of the total area of the country and beech forests occupy one third of the area of forest
areas. They are common in the mountain belt between 600 and 1800 meters above sea level, mainly in the middle and western part of
the country where the dominant species is Fagus sylvatica L. In the region of Stara Planina and Strandja dominated the race beech is
Fagus orientalis, which occupies inverse deep, shaded valleys and slopes from 100 to 500 meters above sea level. Beech forests are
1/3 s land area, but produce over one quarter of the total annual timber. Great is their ecological role and their contribution to the
provision of drinking water to the population. Over 60% of the area of beech forest falls in water supply zones of the country. A
significant proportion is included in the system of protected areas, while more than three quarters are part of the Natura 2000. Areas
dominated by beech forests are desired object and place for rest, different types of tourism, there is a rich fauna and game huge
biodiversity. Beech forests are a source of significant quantity and variety non-wood products - medicinal plants, mushrooms, fruits,
fodder and other. From the above it can be concluded that beech forests are among the most interesting and important for the country's
forests, however, seems to be paying them much less attention. Perhaps this is the very circumstances, on the one hand, put a
constantly changing attitude towards the forests of economic, social and environmental considerations, and the other due to the
biological characteristics of beech and tree species. Economic interests are dictated by the fact that if beech and beech wood century
ago were considered “weed” and beech wood are harvested mainly for firewood for the local population and construction wood is used
mainly limited to small artisan goods, now beech wood is very good sale in many industries. In the region of Central Balkan Mountains
are one of the largest stocks of beech country. That is why there is a concentrated study of forestry development, taxonomy
characteristic of beech forests. Historically it can be said that the negative attitude towards beech and beech forests, both nationally and
in the survey area were responsible for the exaggerated use of these forests and this has led to a reduction in the areas of beech
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forests in most part of a high-beech forests and increasing areas of creeping forests. The analysis of the dynamics of climate-forester
taxological data beech forests in Central Stara Planina can say that there are the following trends. The area of beech forests is
significantly reduced as a result of ongoing forestry, forestry and less, and logging activities in the recent past. Research '60 period, this
area has not recovered. The area of creeping forest stock has increased 3-4 - fold, there is a tendency of accumulation of land and
stocks of beech creeping forests in classes 50-60 age after age. Because biological features but as beech tree species are still in size
and the ratio of stock to a high-beech creeping in favor of high forest. A positive trend is that the average increase per 1 ha. As the seed
and the creeping, oak forests, is - high for all age classes in 2010, compared to the beginning of the period. A permanent increase in the
credit rating of beech seed and creeping forests at the end of the period compared with that in the 60 years of the last century. The
conclusion from the research is that beech forests are dominant in the distribution of land in the Central Stara Planina, and he gradually
regained the positions before beech areas. Should to strive for natural seedling regeneration of creeping forests in order to reduce areabased and use their supplies and return them in the category (group) of tall beech forests. High performance and current status of these
forests require developing a comprehensive strategy for development, which can be justified by future directions for administration,
management and use.
Key words: Central Stara Planina, Dynamics and beech forests, stock size, high forest, coppice forests.
JEL: Q23.
MANAGEMENT MODEL OF DYNAMIC CAPABILITIES
Monika Mihaylova
University of Economics, Varna, Bulgaria
In modern economic literature there are many controversial aspects in terms of applied quantitative assessment of dynamic
capabilities. Despite increased interest and numerous scientific publications on theoretical and empirical study of dynamic capabilities is
still missing well-established and generally accepted model for assessing their level. This significantly limits the possibilities for targeted
applications in the practice of Bulgarian industrial enterprises. In this context, the aim of this paper is to suggest a model for managing
dynamic capabilities in order to maintain sustainable competitiveness in the long term. This objective can be decomposed in the
following research objectives: 1) identify the main indicators characterizing the level of development of absorbativnite, integrative,
coordinative, and innovative abilities, 2) removal of metrics to assess the level of dynamic capability, and 3) develop a methodology for
assessing the level of dynamic capability, 4) presentation of guidelines for the analysis and interpretation of results. In solving the tasks
the following research methods are used: a comparative analysis, content analysis, expert judgment, focus group discussions and
more.Different primary and secondary sources of information are being used: scientific publications in the field of dynamic capabilities,
specialized literature on dynamic capabilities, focus group discussions.
Key words: dynamic capabilities, competitive advantage, competitiveness.
JEL: L25, O47.
IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL PRODUCTS BASED ON THE MANAGEMENT OF MARKETING
ACTIVITIES
Nadezhda Petrova
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
Improving the competitiveness of agricultural products is of great importance for the advance of the sector, supplying the domestic
market with accessible to all population groups high quality food products, expansion of foreign economic relations. This problem is
overall complex throughout the economy, associated with the ensuring of national food security, strengthening health, innovations and
achievements of scientific and technological progress, increased competitive advantage of enterprises and regions, and creating
conditions for the sustainable development of agriculture. The goal of the study is to reveal the opportunities for improving the
competitiveness of agricultural products, based on the management of marketing activities.
Key words: competitiveness, agricultural products, marketing activities.
JEL: Q01, Q10, Q13.
DETERMINATION OF THE PARAMETERS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR FOREST ECOSYSTEMS USING LONGTERM
INVESTIGATIONS IN PETROHAN SITE, AS A PART OF EUROPEAN LTER NETWORK
1

1

2

Nadka Ignatova , Sonya Damyanova , Radka Fikova
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, Bulgarian, Academy of Science, Sofia, Bulgaria
European network for long term ecosystem research (LTER) includes 21 European countries in which sites investigations of biotic
and abiotic factors impact on sustainable development of different types of ecosystems (forest, surface and mariin waters) is carry out.
Bulgaria is included in this network with 5 sites and the “Petrohan” site is one of them. The long term comparative researches at the
“Petrohan” site are a base for determination of the following parameters: active reaction of precipitations, deposition of basic cations,
heavy metals, nitrogen and sulphur compounds, theirs uptake by the biomass and leaching by percolating soil solution. The parameters
dynamics has been studied during 25 years period and three of them are chosen for a comparative analysis: 1990, 2000 and 2006. On
the base of results obtained it has been suggested to use critical loads as a criterion of sensitivity of the forest receptors (beech and
spruce) to pollutants and exeedances of critical loads as a criterion of sustainable functioning when critical loads are not exceeded, as
well as for risk assessment of damages in cases of exceedances of critical loads by real depositions.
Key words: acid deposition, beech, critical loads, risk assessment, spruce.
JEL: Q25.
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TRENDS AND PERSPECTIVES FOR SUSTAINABLE COMPATITIVE DEVELOPMENT OF BULGARIAN STOCK-BREADING
Nadka Kostadinova
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
For the sustainable and competitive growth of Bulgarian economy, the financial stability, privatization and liberalization is not
sufficient, also needed are structural and technological modernization, qualified labour force, active innovative work, development of all
sectors, and most of all – the agriculture, witch secures the food supply for the population. The goal of the study is to examine the
tendencies in Bulgarian stock-farming and uncover the perspectives for its sustainable development. To reach its goal, the study
completes the following tasks: to analyze the condition of stock-breading in Bulgaria; to determine the tendencies and perspectives for
its development. To reach the goal of the study and complete its tasks, the following methods ware used: analysis and synthesis,
induction and deduction, systematic and structural approach, statistical studies, method of comparison and etc. Expected results are
that the initial effect of the accession of Bulgaria in the European Union and exercise the Common Agricultural polices for stock
breading is not sufficiently favourable.
Key words: agriculture, stock-farming, competitiveness, sustainability
JEL: Q01, Q10, Q13.
DIFFERENTIATION OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE AND THE INTEGRATIVE ROLE OF PHILOSOPHY
Nadya Delcheva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The differentiation of scientific knowledge is a spontaneous process driven by practice. The necessity of integration on the other
hand requires multidimensional methodological efforts. The discourse on sustainability; the idea of building knowledge societies; the
necessity of knowledge, relevant to future development of the social practice – these are subjects rooted in the lack of coherence
between natural sciences and the humanities. How to rationalize the educational model, organized around the idea of sustainability?
How to overcome the deep gap between different disciplines through integrated education? How to train the future professionals to be
creative persons, ready to face the challenges and to open ways to new knowledge? The paper questions the idea of transdisciplinarity
and the ways of attaining integrated knowledge, adequate to living conditions.
Key words: philosophy, methodology, integrated education, sustainability.
JEL: I20.
THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES OF MACHINE-BUILDING INDUSTRY OF UKRAINE
Natalya Skorobogatova
National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”, Kiev, Ukraine
An engineer is basic industry and for today plays a considerable role in creation of material and technical base of economy. From
the effective functioning of enterprises depends development of separate industries. The aim of work is a theoretical ground, making of
scientifically-methodical principles and practical suggestions for development measures increasing level of competitiveness of
machine-building enterprises in Ukraine. It was decided such tasks: to define progress of world and country engineer trends; to
investigate competitiveness of machine-building industry of Ukraine; to offer measures for increase of Ukraine level of engineer
competitiveness. The next research methods are applied: logical method; systematization and synthesis, statistical and mathematical;
approaches of the systems and complex. Theoretical and informative basis of research is presented by the fundamental provisions of
economic theory, periodic and monographic editions, statistical materials of the State committee of statistics of Ukraine, International
organization and rating agencies. The analysis of basic indexes of development of industry gave an opportunity to distinguish the
problems of development of industry on a macrolevel, on a regional level and on a microlevel. By means of correlation-regressive
analysis found connection between the volume of mine-out products in industry and next factors: volume of industrial products and price
of industrial products index, average monthly salary in industry and unemployment rate, middle official course of national monetary and
other. Suggestions are given in relation to the increase of level of competitiveness on all levels.
Key words: machine-building industry, competitiveness, factors, Ukraine
JEL: O11.
SYNERGIES OF ENVIRONMENTAL INVESTMENTS
Nayden Naydenov
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Environmental investments play an important role in promoting economic and social cohesion, and they are important in facing the
environmental acquis of the new Member States. The Bulgarian population is living in regions where the GDP is far below the EU
average. The environmental investments contribute to: Enhance resource efficiency and environmental risk prevention; Innovation and
development of eco-industries, enhancing regional productivity by stimulating the growth and providing new opportunities for
employment; Improve regional development and quality of life, making regions more attractive places to live, work and invest. The report
concluded that synergies of environmental investments under Cohesion and Structural Funds could be a failure when the regions do not
provide opportunities for “horizontal” and “vertical” integration of the environmental issues in their development programmes.
Key words: environmental investment, Cohesion and Structural Funds, horizontal and vertical integration, synergy.
JEL: Q51, Q55, Q58.
THE INTELLECTUAL ASSETS - STRATEGIC FACTOR FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF COMPETITIVE ADVANTAGES
Neli Nikolova
Technical University, Gabrovo, Bulgaria
The paper characterizes the role of the intellectual assets for achieving sustainable organizational development and maintaining
competitive advantages. The author systematizes approaches and models for strategic management of the knowledge assets, owners
of which are the people of intellectual work. Key factors for sustainable and smart growth of the modern organizations are classified and
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among them priority is given to the intellectual assets. After a survey held among SMEs from several industrial sectors, a SWOT
analysis of knowledge has been developed.
Key words: intellectual assets, sustainable development, strategic factor, competitive advantages.
JEL: М12.
INVESTIGATION OF STATIC STRENGTH OF A CIRCULAR SAW SHAFT FOR HORIZONTAL BAND SAW BY METHOD OF FINITE
ELEMENTS
Nelly Staneva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The static strength of a circular saw shaft for horizontal band saw is investigated by the method of finite elements (FEM) with
CAD/CAE for three different loading cases. Three 3D models of a circular saw shaft for three different values of the driving electric
motor power are created. The 3D models of the circular saw shaft are generated with all the elements of a real circular saw shaft – keyslots, grooves for spring clip, thread for fixing of mounting flanges, center holes, chamfers, fillets, etc. Distributions of the von Misses
stress, strains, resultant displacements and factors of safety (FOS) are received and visualized. The optimal circular saw shaft
dimensions are defined in reference to the static strength.
Key words: circular saw shaft, static strength, stress, method of finite elements (FEM), CAD/CAE.
JEL: L64, C63, O14.
COMPUTATION OF THE WOOD TEMPERATURE CONDUCTIVITY DURING DEFROSTIG OF WOOD IN THE HYGROSCOPIC
DIAPASON
1

2

1

Nencho Deliiski , Ladislav Dzurenda , Slavcho Sokolovski , Vasil Todorov
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Technical University, Zvolen, Slovakia

1

An approach for the computation of the temperature conductivity of frozen wood during its defrosting in a hygroscopic diapason has
been suggested. The approach takes into account the physics of the processes of thawing of the ice, which is formed in the wood by
hygroscopically bounded water in it. It reflects for the first time also the influence of the fiber saturation point of each wood species on its
temperature conductivity in a frozen state and the influence of the temperature on the fiber saturation point. In this paper the suggested
approach for the computation of the temperature conductivity of beech and oak wood in the hygroscopic diapason and in the
0
0
temperature range from -60 C to 0 C is used. The obtained results can be used both for technological and other engineering calculations and for analysis of processes of thermal and hydrothermal treatment of wood materials, as well as in software of systems for
model based automatic control of such treatment.
Key words: temperature conductivity, modelling, frozen wood, hygroscopic diapason.
JEL: С63, О3, О14, Q23.
VISUALIZATION OF THE TEMPERATURE FIELD IN FROZEN VENEER OAK PRISMS DURING THEIR DEFROSTING
Nencho Deliiski, Veselin Brezin, Radoslav Miltchev, Ivan Hristov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
This paper presents 3D colour visualization in Excel 2010 of results obtained with the help of a non-linear 3D model for the heating
process of frozen wood materials with prismatic shape. The non-stationary distribution of the temperature field has been computed in
0
the volume of frozen oak prisms with thickness equal to 0,4 m, width 0,4 m, length of 0,8 m and initial wood temperature of -40 С during
0
their defrosting at the temperature of the processing medium of 80 С. The change of the temperature field in the volume of prisms with
-1
-1
moisture content 0,3 kg.kg and 0,6 kg.kg has been studied, visualized and compared between each other. The prisms with moisture
-1
-1
content 0,3 kg.kg contain ice created in them from the freezing of bounded water in the wood, and the prisms with 0,6 kg.kg contain
ice created both from the freezing of bounded water in the wood as well as from the free water in the wood. The results from the studies
have been input in the software of microprocessor programmable controllers, with whose help the optimized automatic control of the
defrosting process of frozen wooden prisms with the aim of their plasticizing for the production of veneer has been carried out.
Key words: frozen wooden prisms, defrosting, computation, visualization, thermal treatment, temperature distribution.
JEL: С63, О3, О14, Q23.
THE IMPACT OF DEADWOOD ON FOREST REGENERATION
Neno Alexandrov, Martin Borisov, Kalin Karamfilov
University of Forestry, Sofia,Bulgaria
Previous studies on deadwood have identified two main areas of its impact, i.e. impact on forest biodiversity and impact on the
process of natural regeneration. Numerous studies have proved the favourable deadwood impact on natural regeneration especially in
high mountainous forests, in conditions of competition with shrubs and tall grass. It has been found out that fallen deadwood has
increased between 3 to 20 times the amount of regeneration in the high mountainous forests in Eastern and Central Switzerland. The
results obtained from the studies in the Rhodope mountains (Beglika Bioreserve) and the Strandzha mountain (Silkosia Reserve) show
that, in poor microclimatic and soil conditions and in competition with shrub vegetation, fallen deadwood is a key factor for the
successful natural regeneration of tree species. Studies conducted in the managed forests of the Undola Forestry Training and
Research Center have established relative correlation between the stand structure, amount of deadwood and regeneration volume and
quality. Therefore, it is very important to determine the amount of deadwood required for the forest types and habitats of the National
Ecological Network NATURA 2000. These data will be used as reference in the management of the respective forest types in order to
protect the habitats. Maintaining the minimal amount of deadwood should be incorporated in the forestry legislation and this should be
closely monitored. Specific silvicultural practices may involve leaving single standing or fallen dead trees, establishing a network of
‘deadwood islands’ and limiting sanitary fellings.
Key words: deadwood, natural regeneration, forest type, habitats, NATURA 2000.
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JEL: Q23.
CLASSIFICATION OF NON-STATE FORESTS IN BULGARIA UNDER THEIR AREA AND NUMBER
1

1

Nestor Domuschiev , Daniela Georgieva , Tsenko Tsenov
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Executive Forest Agensy, Sofia, Bulgaria

2

More than ten years after the restitution of forests forest, this process in the country can be considered closed. He restored the
institution of private forest ownership and socio-economic stratum of private forest owners. Formal restitution does not solve the
problems of modern multifunctional private owneship. And these problems are related to the lawful, environmental and cost-effective
management of private forests. Crucial in sluggish flow processes were the large number of properties with a small area and
unpreparedness of many forest owners, forest ownership that has not only rights but also many responsibilities.
Key words: non-state forests, owner, area, number, ownership, classification.
JEL: Q23.
ECONOMIC ASPECTS OF USAGE OF ALTERNATIVE HEAT SOURCES FOR HEATING PRODUCTION BUILDINGS IN
WOODPROCESSING
Nikolay Neykov, Neno Tritchkov, Angel Petkov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Higher effectiveness of energy sources like wood pellets makes them exclusively attractive for heating installations in production
premises. In woodworking exists the problem of alternative choice between different types of heating. In this research is made a
comparison between two types of heating systems due to provide to the producers reliable method assess and choose installation for
the purpose of their own production premises.
Key words: pellets, woodworking, production premises, heating systems.
JEL: Q01, Q55.
INPUT COEFFICIENTS IMPLEMENTATION FROM INPUT-OUPUT TABLES IN PURPOSE OF IMPROVING EFFICIENCY OF
BULGARIAN WOODWORKING ENTERPSISES
Nikolay Neykov, Vladislav Todorov, Angel Petkov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Possibilities to improve connections and interactions between sectors of economy in well-structured input-output contribute to
efficiency enhancement of each industry. Wood processing enterprises require productivity increase in time of difficulties and economic
crisis. In present research is made an attempt to distinguish the main fields and inputs which require active policy due to increase
productivity.
Key words: Input-Output, input coefficients, woodworking.
JEL: Q01, D57.
RESEARCH ON THE OPPORTUNITIES FOR ENSURING SUSTAINABLE COMPANY COMPETITIVENESS IN LOGGING
Nikolay Stoenchev, Pavel Dichev, Ivaylo Ivanov
University of Forestry Sofia, Bulgaria
This research is devoted to finding new ways for achieving sustainable competitiveness for logging companies in the long run. The
reasons for this paper are the unsatisfactory levels of the indicators estimated by using statistical data characteristic of current
competitiveness. The study analyzes the results of a survey conducted among managers of logging companies operating in small
geographic areas. The analyzed information includes: the managers’ self-assessment regarding their specific theoretical knowledge,
managerial experience and computer technology skills; expert judgement on the importance of some factors influencing companies’
competitiveness; opinions on the ways for improving the economic results in the long run. The study makes the following inferences and
constitutes: (1) The necessity for: more intensive exchange of information between public and private economic operators in logging;
ongoing training of managers in connection with the preparation of tender documents, vocational training of workers, etc. (2) The
possibility for: more accurate and fair determination of the initial tender prices using electronic technologies, promoting public-private
partnerships by establishing clusters, etc.
Keywords: forestry, competitiveness, information system, production expenses.
JEL: D22, D78.
CONTENT OF ESSENTIAL NUTRIENTS IN THE LEAVES OF SPECIES OF GRASS, GROWING IN DIFFERENT SOIL AND
IRRIGATION CONDITIONS
Nora Lozanova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The problem with the construction and maintenance of green areas with high aesthetic and sanitary quality is directly related to the
question of the water use. An experiment has been conducted in controlled conditions at different irrigation rates and different soil
substrates to observe the accumulation of nutrients (nitrogen, phosphorus, potassium) and boron in the leaves of red fescue (Festuka
rubra L.) and English ryegrass (Lolium perenne L.). It has been found out that red fescue has a higher adaptability under conditions of
abiotic stress. The conducted tests, even at this early stage, will contribute to the development of methods for screening species with
valuable qualities for landscaping in urban conditions.
Key words: urban areas, anthropogenic soils, irrigation norm, nutritive elements, fescue, ryegrass.
JEL: Q15, Q24, Q25.
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PRINCIPLES OF AUTOMATED SYSTEM FOR DETERMINATION THE EFFECT OF RECREATION OF SANATORIUM-RESORT
ENTERPRISES
Olena Korogodova
National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”, Kiev, Ukraine
The article is devoted to the problems of the determination of effectiveness enterprises management of recreational complex
management. The main principles of the mechanism of effectiveness enterprises management are theoretically substantiated from the
point of view of their recreational attraction (recreational potential management, price formation management, service quality
management); the main principles of the mechanism of effectiveness enterprises management are also determined. A methodical
approach to the development of an automated system for determination the effect of the services business of recreational complex is
effective for information and innovative society that focused on the optimal using of available public resources and transfer knowledge
and information on the real productive forces. After the introduction of the automated system a health effect (efficiency increasing, life
quality improving) can be achieved. A methodical approach to the working out of the automated system of services effect measuring
from recreational complex enterprises is developed. Methodical recommendations for the improving rating mechanism of effectiveness
enterprises of recreational complex are created.
Key words: automated system for determination the effect of recreation, sanatorium resort enterprises, recreational effects, quality
of services, the principles of automation, recreational complex enterprises.
JEL: L83.
A SYSTEMS APPROACH TO ASSESSMENT OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS
Olga Mezentseva
National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”, Kiev, Ukraine
Competitiveness matters for two reasons; firstly, competitiveness underpins economic productivity, in other words the capacity to
create wealth, secondly, productivity results in prosperity. Prosperity refers to a state of ‘well-being’ which can be objectively verifiable in
terms of political, social, institutional and economic indicators, thereby reflecting the comparative status of a society’s material existence
and livelihoods. All factors that shape the business environment affect competitiveness; although the relative weight of these factors
differs and thus it is important to disaggregate influences. The purpose of the study presented in this paper is to assess determinants of
enterprise competitiveness using a systems approach, and to demonstrate this approach in the context of the Ukraine's ferroalloy
industry. The article discusses the basic methods of assessment of enterprise competitiveness and features a systems approach to the
evaluation of the enterprise. The factors of assessment of enterprise competitiveness defined to subjects of this assessment. The entities
of assessment include: consumers, competitors, investors, partners and the enterprise. Each entity has its own set of factors that are
considered in the paper. The study presented in this paper is the first of its kind to identify the determinants of assessment of enterprise
competitiveness based on a systemic approach.
Key words: assessment, enterprise competitiveness systems approach, the entities of assessment.
JEL: D20.
MODELLING OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR COMMERCIAL ENTERPRISE APPLYING SYSTEM DYNAMICS
APPROACH
Olga Nazarenko
National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”, Kiev, Ukraine
The present paper deals with modelling of hierarchy commercial enterprise business in terms of sustainable development concept.
Simulation model was created using Powersim tool that cover sales and distribution, supply and storage of products, including internal
process efficiency and staff motivation. Commerce considered under the following features: dynamics; stochasticity; discrete continuity,
absence of linear dependence among system parameters (nonlinear system). Among the existing imitation methods (Monte Carlo
method, statistical modelling, game simulation, agent-based model, discrete modelling, models of system dynamics), we chose the
concept of system dynamics created by Jay Forrester as the most suitable tool to model a system featuring the abovementioned
characteristics. Stimulation in hierarchical economic systems is considered to be the main factor in managing, distribution of inventory
and staff motivation. Decision support system elaborated with Powersim software simplifies analyzing of possible scenarios to develop
retail network. The most common functions of stimulation are considered. The graphs of their individual implementations are reflected.
Analysis, comparison of different scenarios and guidelines for company development are presented.
Key words: commercial enterprise, simulation, Powersim, system dynamics, sustainable development.
JEL: C53, D92, M10, Q01.
PRODUCTION AND CLASSIFICATION OF THERMALLY MODIFIED WOOD
Panayot Panayotov, Jivko Georgiev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The thermally modified wood is this, which is treated for long time by temperature range from 180ºC to 240ºC. In heat treatment
both the time and the temperature affect on the quality of the thermally modified wood. In the results of these heats treatments of wood
same mechanical properties were decrease, but the colours are change and the dimensional stability and fungi (decay) resistance are
improved. The properties of thermally modified wood are dependent on the treatment process: treatment time and temperature.
Temperature has greater influence on many properties than time. The classification of thermally modified wood is based on standard EN
335/1 (Wood and wood based products- Definition of hazard classes of biological attack- Part 1: Solid wood). The standard
determinates (classified) the heat treated wood into three (1; 2; 3) heat treatment classes in depending on the treatment process.
Key words: thermally modified wood, classification of thermowood.
JEL: Q23.
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INFORMATION TECHNOLOGIES FOR CREDIT RISK MANAGEMENT
Penka Georgieva, Radmila Dolchinkova, Radostin Dolchinkov
Burgas Free University, Burgas, Bulgaria
In the modern market economy, the prosperity of any company depends primarily on its effectiveness. Analyzing the financial
conditions of a company is a key stone of the efficient management. This analysis underlines the advantages of a company over its
competitors and supports the strategic decisions in short or long term. Under open market conditions, in an outrageous competition
every engineering, technological, technical and management decision should be based on a thorough analysis of a large amount of
technical and economic information. The analysis is an intermediate step in the management process: between collecting information
and making the management decision. It serves not only as basis for a particular management decision but it lies at the core of the
business strategy, which the company will follow through a shorter or longer period of time. This paper is a brief overview of web-based
applications for financial analysis and credit risk assessment of a company.
Key words: credit risk, management decision, financial analysis.
JEL: G33.
IMPACT OF INTERNET MARKETING ON CLASSICAL MODEL 4 P
Penka Goranova
D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
An important feature of Internet marketing is that online mix should be determined at a strong competitive orientation of the
provision, which is caused by a relatively easy comparison of alternatives in making purchasing decisions of consumers (high market
transparency). Enabling organizations to meet the challenge of e-business is to learn to use the Internet as a marketing tool to fully
satisfy its customers, so that customers buy again and more and more of the products produced by the organization. This is the
essence of the concept of One-to-One-Marketing, which directs the organization to personalize the relationship with customers. The
ultimate goal of the concept is to maximize the turnover derived from individuals, ie encourage customers to buy immediately. The main
goal of the study is to present the impact of Internet marketing on major elements of the marketing mix.
Key words: internet marketing, e-business, personal relationships, elements of the marketing mix.
JEL: М31, M15.
THE EFFECT OF FILTRATION SPEED AND INITIAL DUST CONTENT OF THE WOOD DUST ON THE FILTER FABRIC’S
RESISTANCE
Petar Nikolov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The study was conducted using filter fabric Filtertex A. The fabric’s resistance at different speeds and for different dust
concentrations of filtered air was calculated.
Key words: wood dust, dust content, filtration speed.
JEL: L74, O14.
INVESTIGATION OF AN APPROACH FOR THE DEVELOPMENT OF A STRATEGY IMPROVING THE MANAGEMENT SYSTEMS
IN THE UNIVERSITY OF FORESTRY
Petar Zhelev, Radoslav Miltchev, Vesselin Brezin, Boyanka Zhelyazova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Improving the quality of education and training into the context according to the modern needs of the labor market and into the
context of building a knowledge-based economy is one of the major priorities of the University of Forestry. The formation of the main
points of the strategy for successful implementation of such a priority include survey of the existing management system and its
components to successful overall improvement in the context of improving the quality and sustainability of educational and scientific
product Forestry University. The present paper investigates the opportunities and the range of a sample approach improving the
management of the educational institution commensurable with the University of Forestry. The formation of the general and specific
objectives of such an approach and related issues have been discusses, including assessment of the main and auxiliary workflows,
implementing and maintaining ISO management systems, integration and synchronization of existing best practices and etc.. The study
was intended to help the development and implementation of a comprehensive management information system, development of
different type electronic profiles, improvement of the system for data collection and feedback, implementation and monitoring of
indicators of national rating system. Planned results will ensure the preservation of the University of Forestry leadership in offering
educational and scientific products at national and international level.
Key words: management, education, quality, information system.
JEL: D81, D83, H52, L15, M15.
PROJECT MANAGEMENT PROBLEMS IN BULGARIA
Petyo Boshnakov
University of Economics, Varna, Bulgaria
The following paper examines the process of project management in Bulgaria in the last programming period 2007-2013. SMEs in
the new joined EU member experience the negative consequences of on-going economic crises, lack of professional experience in the
process of project management. On the other hand they are attracted by the vast possibilities of rapid growth and increased
competitiveness thanks to EU funding. In this paper we discuss some major difficulties that Bulgarian companies meet in the process of
managing EU projects.
Key words: EU, sustainable development, planning, programming, project management.
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JEL: O22, R58, R11.
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR IN BULGARIA AND SOCIAL SECURITY OF THE ENGAGED
IN IT
Plamen Enev, Georgi Alexiev
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
The accession of Bulgaria in the EU set the agricultural sector with some new challenges, as: Common agricultural polices common
market, common rules and standards, highly competitive environment. Overcoming them is essential for developing a better market
orientation of the farms, increasing the income of the engaged in the sector and bettering the quality and standard of living. In the frame
of CAB and Program for development of the rural areas in Bulgaria, social security is required for the sustainable development of the
agriculture and the assurance of dignified living for all engaged in the sector. The sustainable development of the agriculture intergrades
three main points: economical vitality, social eligibility and ecological compatibility. The main goal of the study is to examine the
development of the agricultural sector in the frame of CAB and the social security of the engaged in it. To reach its goal, the study
completes the following tasks: to analyze the condition of the agricultural sector in Bulgaria and its potential for sustainable
development; to determine the perspectives for an increase in the social security of the engaged in Bulgarian agriculture. To reach the
goal of the study following methods ware used: analysis and synthesis, systematic approach, statistical analysis, the method of
comparison and etc.
Key words: agricultural sector, social security, sustainability.
JEL: Q01, Q10, Q13.
EXAMINATION OF RELATIONSHIP WITH SUPPLIERS OF TRADE AND PRODUCTION COMPANIES
Plamena Milusheva
University of Economics, Varna, Bulgaria
In contemporary terms, when companies compete, relying on their supply chains in the foreground is the drive to achieve full
synergy in the activities of customers and suppliers. The integration of business processes in the supply chain is a major factor in the
way of companies to develop successful supply chains. In order to achieve the desired improvements more attention is directed to
managers to cooperate with intra-company departments and external business partners. In this regard, the relationship between
suppliers and customers are becoming more intense and persistent. The purpose of this paper is to attempt to identify trends related to
various aspects of the relationship between trade and manufacturing companies and their suppliers and on this basis to identify
reserves for their improvement. The data used in this article were collected at the end of 2012 through personal interviews with 35
commercial and industrial enterprises. The questionnaire used for the study included mainly questions with ordinal scales / used a scale
of 1 to 5 to express the degree of agreement with a statement / and open questions whose answers are clarified under discussion.
Key words: relationships, service, supply chain, integration.
JEL: D01.
SPECIALITY OF MODERN CONCEPTS OF QUALITY MANAGEMENT
Radka Ivanova
University of Economics, Varna, Bulgaria
The formation of quality goods and services to maintain and improve responsiveness to changing user requirements is a set of
activities for quality management in each business structure. There are many models for performance, but learning and applying
modern concepts of quality management is an important prerequisite for the competitiveness of organizations today.
Key words: quality management, conceptions, competitiveness.
JEL: M11, O21.
SITUATION AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF GRAIN PRODUCTION IN NORDEASTERN BULGARIA
Radmil Nikolov
University of Economics, Varna, Bulgaria
The basis of feeding the world's population is grain production, consumption of cereals as food or feed is constantly growing. At the
same time the farmers emerge challenges associated with declining productivity and climate change. In Bulgaria, a leading grain crop
sub-sector and has been instrumental in the development of agriculture in the country. The aim of this paper is to analyze the situation
of the cereals in Northeastern Bulgaria and to identify potential prospects for development. Use statistical, comparative and analytical
method.
Key words: agriculture, grain, sustainability, conservation.
JEL: Q15, Q57.
ADAPTATION AND ENHANCEMENT PROBLEMS IN E-LEARNING SYSTEMS WITH OPEN SOURCE
Radoslav Miltchev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
In the recent days development of e-learning systems represents a rapid grow area of information technologies. Using of such
systems as a part of traditional education process or as a part of distance learning techniques make them very attractive approach to
facilitate and enhance learning. Group management is very important activity for successful operation of e-learning systems especially
in the case of blended learning, because of necessity to manage groups in the same way like in traditional education. Another important
reason for proper group management is opportunity to connect with university information systems for student’s status. The present
paper considers existing problems and decisions of the contemporary learning management systems (LMS) with open source from
administrative and educational point of view. Variety of additional educational tools is also investigated.
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Key words: e-learning, LMS, open source.
JEL: I20.
AN APPROACH FOR SCORM CONTENT BUILDING FOR EDUCATIONAL AND MANAGEMENT PURPOSES
Radoslav Miltchev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Contemporary technologies for creation, publishing and management of online content create auxiliary opportunities for competitive
advance of different types organizations and business companies. The online content may be indented for routine daily work or for
educational purposes. At the same time the process can cover creation of new content or built-in and actualization of already created
ones. The recent paper considers aspects connected with practical creation of different materials in SCORM format for independent use
or for built-in in learning content management systems. Different functional elements used for creation of such objects are investigated.
Practical results from created content are presented.
Key words: SCORM, LMS, online documentation.
JEL: I20.
ASSESMENT OF INNOVATION ACTIVITY OF FURNITURE ENTERPRISES IN BULGARIA
Radostina Popova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
This report presents the results of study of innovation activity of furniture enterprises in Bulgaria. The lack of representative studies
on the problem, and put in its measurement and evaluation to adopt widely accepted and used in the EU definitions and indicators
(European Commission, OECD, Oslo Manual). This allows the comparability and the ability to identify good practice to different types of
innovation. The assessment of the innovation performance of SMEs in the furniture sector in Bulgaria is based on the cost of innovation
and the incomes from innovative products for the last reporting period of the statistical offices in the EU and Bulgaria - 2006-2008. It’s
based on a sample of 551 small and medium furniture enterprises.
Key words: innovation activity, Community Innovation Surveys, Oslo manual, SMEs in furniture branch.
JEL: 031, O32, L73.
ANALYSIS OF EXPENSES FOR PROTECTION AND RESTORATION OF ENVIRONMENT AND FOR THE EFFICIENCY OF THE
ORGANIZATION’S OPERATING ACTIVITY
Rositsa Ivanova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
After 1970 at world scale, we witness a trend to continuous increase of environment protection expenses. At the beginning of the
st
21 century, the opinion that the implementation of normative regulations for environment protection is relevant to the significant
increase of the relative share of organization’s operating activity inherent expenses continues being dominant. This adversely affects the
efficiency of the operating activity measured by means of absolute and relative indicators. In parallel, many examples from the economic
practice prove quite the contrary, and namely that if an environment-friendly business and protection of environment are ensured, the
organization’s operating activity expenses significantly decrease. This makes the issue of the nature and classification of environment
protection and restoration expenses and of the efficiency of the organization’s operating activity very topical. The study clarifies the
nature of the environment protection and restoration expenses. In general, they are defined as expenses that are incurred due to legal
provisions and public pressure, with view of contributing to the prevention and elimination of environment pollution. Expenses are
classified according to different criteria both with view of their incurrence, and for the purpose of accounting, with view of the relation
between the environment expenses and the organization’s financial statement. The correct differentiation of expenses for protection and
restoration of environment ensures useful information for the needs of the analysis. Based on the above, the study is aimed at defining
adequate methodology for analysis of environment protection and restoration expenses and their impact on the efficiency of the
organization’s operating activity. The specific tasks comprise classification of environment protection expenses by business factors, by
activities, and analysis of their impact on the cost and efficiency of organization’s operating activity. The methods used in the study
comprise analysis, synthesis, balance-sheet method, grouping, successive substitutions, index method. The outcome of this study is to
form the methodology for analysis of environment protection and restoration expenses in relation to the efficiency of the organization’s
operating activity.
Key words: analysis, expenses, fixed tangible assets, efficiency, profit.
JEL: М49.
TREE DIAMETER AND HEIGHT STRUCTURE OF NATURAL SEED BEECH DENDROCOENOSES IN BULGARIA
1

1

2

Rumen Petrin , Ivajlo Markoff , Ivan Mihov
1
Forest Research Institute, Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria
2
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Eighty seven even-aged natural seed beech stands from different regions of Bulgaria have been investigated through temporary
sample plots. The data shows that the diameter distribution follows the bell-shaped normal distribution shape, while the height structure
follows a parabolic trend. The types of diameter and height structure of the dendrocoenoses were established by implementation of the
method of the natural indices. Three curve types were distinguished for the diameter structure – with left asymmetry, with right
asymmetry and symmetrical distribution curves. The height structure was characterized by monotypic parabolic distribution of the height
curves. The mean diameter of the dendrocoenoses was related to the nil natural indices for the diameter distribution by a straight line
relationship.
Key words: Seeden beech stands, Natural indices, Structure of thickness, Structure of height.
JEL: Q23.
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THE ROLE OF THE RISK MANAGEMENT FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE
Rumyana Neykova
VUZF University, Sofia, Bulgaria
Abstract: In the circumstances of the continuous and deepening crisis the recognition and evaluation of the risk in the management
of the industrial enterprise has a crucial role for its sustainable development, for increasing its competitiveness and for its survival. This
involves highlighting the core of the process of the risk management, its influence over making important decisions, evaluating the
appearance and the level of risk. The revealing of the factors that influence its reinforcement or decrease makes possible for managers
to foresee the risk situations and to evaluate this risk and the contingent channels of its setting. The comparatively precise definition of
the risk is the reason of making suitable and correct decisions, particularly in cases of unexpected and extreme situations in the
enterprise and in business environment.
Key words: risk, risk management, risk situations, level of risk, competitiveness, stability.
JEL: D21.
FOOD SECURITY OF THE COUNTRY – A PRECONDITION FOR ITS SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Sasha Grozdanova
Economic Research Institute, Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria
Certain issues are considered in relation to the degree of satisfaction on the domestic market with some basic nationally produced
food groups and products. Quantitative assessments are performed of the level of self-sufficiency in view of obtaining a realistic view of
the food supplies security in the country. Trends are determined in the change of foods supplies balances of leading products.
Assessment is made of the status of provisioning with basic foods and general trends, issues and challenges are inferred as a result of
changes in the degree of dependency on external sources.
Key words: food security, food independence, food balances, degree of dependency.
JEL: Q18.
DYNAMIC MODELING APPROACH TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Sergii Voitko
National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”, Kiev, Ukraine
Considered conceptual principles of sustainable development in terms of the optimal use of the limited resources of humanity and
harmonious integration of economic, social, environmental and institutional component. Denotes a scientific problem, which results need
for dynamic analysis of processes of sustainable and economic development of individual countries in order to identify trends in their
further development. Suggested based on dynamic analysis to introduce the concept of "zone of stability". Developed a conceptual
model for determining the dynamic characteristics of indicators of sustainable development on the basis of determining the level of
deviation from the trend indicators. Variants over are brought to determination of zone of stability with the mathematical ground of level
of stability. Substantiated the positive and negative sides of approaches to border zone of stability. Highlighted the fact that the definition
of borders should be adequate to meet and goals of the study. The approach to the formation of the proposed area of stability as some
areas in the vicinity of the trend, which is the way to determine the most optimal values for the future values of the indicators that are
considered by experts to be the most optimal in terms of the rational use of resources and in light of the concept of sustainable
development. Determined that the proposed conceptual approach to the creation and definition of the zone of stability over time
provides an opportunity to analyze the processes of social and economic systems, and the development of measures that will maintain
the level indicator in the zone of stability for a long time to comply with the concept of sustainable development in the long term.
Key words: sustainable development, dynamic modelling, the zone sustainability.
JEL: Q01.
THE CHALLENGES OF 21-ST CENTURY FOR THE BULGARIAN ECONOMY – GOOD WORKING PENSION SYSTEM
Sevdalina Dimitrova, Vanja Dimitrova
Vasil Levski National Military University, Veliko Turnovo, Bulgaria
The report focuses on one of the components of sustainable development, namely social and more specifically - the pension
system. The actuality of the topic stems from the ever-deepening demographic crisis in Bulgaria. We are seeing an increase in the
proportion of the adult population at the expense of reducing this to the young ones. All this affects the sustainable development of
society, as in the long run would lead to increased costs for pensions, health care, medical and social care for the elderly, etc., which in
turn would be a burden for the future generations . The purpose of this report is to show how the continuing reform of the pension
system can provide better sustainable development for future generations. The tasks we set for achieving the target are connected with
presentation of the existing pattern of pension system in the country, and the key challenges and threats in front of it, as well as
concrete solutions to major problems. Sources of information include data from the National Statistics Institute, the National Insurance
Institute, the National Operating Program of Bulgaria's participation in the European Year of Active Ageing and Intergenerational
Solidarity, the Social Security Code. The conclusions are associated with: the impact of demographic change on the dynamics of GDP
and socio-economic development in the absence of compensative economic changes, guidelines for policies to tackle aging, the issue
of the proportion between solidarity pension system and the funded pension system.
Key words: pension system, demographic crisis, pension assurance, voluntary pension assurance.
JEL: G23, H55, J14, J26, M14.
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THE NOTION OF THE CREATIVE CITY: ITS POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF MUNICIPALITIES – THE CASE OF CITY
OF KAVARNA
Silvia Dimitrova
University of Economics, Varna, Bulgaria
Recently, culture has been placed at the center of the debates of the development for its contributions to it and not only in respect to
new cultural industries, but also to areas like cultural tourism, heritage, festivals, performing arts and so on. This paper examines the
way(s) it contributes to sustainable development in, a little bit, different point of view, as being prioritised sphere of local authorities'
policy. It describes how it is possible to make a whole city or region successful through culture in all her dimensions on the example of
the European Capitals of culture and the notion of the Creative city, proposed by Richard Florida. Our investigation is based on the
example of the city of Kavarna - the famous rock capital on the Balkans (as they are defined recently). The paper comes to show how
investment in culture, rock festival to start with as the case is here specially, is capable of being a motor for development for a whole
city/municipality.
Key words: culture, development, municipality, festivals, creative city, European Capital of Culture.
JEL: R58, Z18.
MANAGEMENT COMPETITIVE POSITION OF ENTERPRISES WITH A WIDE ASSORTMENT
Simeonka Petrova
D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Over the last few decades of the twentieth century the international market appears severely exacerbated the competition between
enterprises, predetermining a number of reasons: the growth and deployment in most areas of business and market transnational
corporations, creation of new efficient technologies and management methods; Wider use of power to produce new versions of
products, penetrating all business information and Internet technologies; saturation of the consumer market. This creates increased
complexity and variety of goods and services, competitive growth and increasing demands on management. In terms of a wide range of
special importance acquires solving problems managing the competitive position of enterprises with flexible price positioning. Thus, the
aim of this paper is to justify the implementation of an appropriate pricing policy in conditions of heightened competition between a wide
range of products. To achieve the goal to solve specific tasks: systematization of existing approaches and pricing strategies to reduce
the cost of determining means for comparing prices firms with wide assortment on price positioning, taking the methodological
characteristics of setting rational prices in a wide range of reporting occurring during the growth of the range of factors. The paper used
methods of controlling, statistics, expertise, and marketing analysis.
Key words: assortment, enterprises, competitive positions.
JEL: F12, F13.
EXPRESS DIAGNOSTIC OF TENSIONING BELT DRIVE
Slavcho Sokolovski, Nencho Deliiski
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
There is a method for determining the strength of the initial tensioning belt drives through the belt deflection. Analytical expression is
derived to determine the initial tension as the deflection of the belt, which is obtained from a given weight. The method is applicable both
for flat and V-belts.
Key words: belt transmission, strain, creep.
JEL: L74, O14.
BUSINESS MODELLING OF TOURIST INFORMATION CENTRES WITH THE QUEUING SYSTEMS
Stanislava Kovacheva, Ivaylo Ivanov, Milena Dicheva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
A Study of the activity of the Tourist Information Centres in Bulgaria was held. Set of criteria and indicators for assessing the logistic
service in this type of centres in tourism was formed. The study was conducted based on electrons databases and aggregated data for
the tourist flow to the tourist information centres in several Bulgarian cities. Analysis of their activity is carried out by models of queuing
systems, widely applied for forecasting the behaviour of logistics systems service. Based on the results of analysis were assessed
logistic services of the flow of tourists in these centres. The specific application of queuing systems for modelling tourism demand was
established and was formed general structural model of the tourist activity centres.
Key words: modelling, logistics service, evaluation, queuing systems (QS).
JEL: L83, C11.
INTERACTIVE MEDIA AS A COMPONENT OF THE COMMUNICATION STRATEGY OF THE COMPANY
Stefan Stefanov
D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Internet-based interactive technologies now allow vendors to implement a number of radically new business models (amazon.com,
Netfix), to reach consumers in a new way (Google Adwords), to revolutionize supply, delivery of the product (CRM-systems) allow users
to communicate with each other (blogs, forums, online product reviews, microblogs and social networks) provide tools for
communication and negotiation between customers and sellers significantly diversify the user experience online (virtual networks and
communities). Interactive technology is also changing the face of competition undermining some traditional business models that give
more power to consumers, engaging them in online and offline instant price comparisons at any time, from anywhere and allows smaller
companies to overcome the traditional economies of scale of large firms. Increased use of interactive communication technologies
dramatically changed the processes related to the potential purchase significantly affects the strategies, operations and competitive
sellers. The paper will present the possibilities of interactive media to improve communication policy of the company.
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Key words: communication strategy, interactive media, blogging, online fashion, social networking.
JEL: M31, М15.
STATISTICAL EVALUATION OF APPROACHES FOR SPATIAL INTERPOLATION IN DETERMINATION THE AMOUNTS OF
PRECIPITATION IN A MOUNTAIN REGION
Svetoslav Anev, Sonya Damyanova, Toma Tonchev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Statistical evaluation of the accuracy of some spatial interpolation approaches for determination of precipitation (P) in a mountain
region was performed. Experimentally observed precipitations (PObs.) are compared to calculated (PPred.) ones, using spatial interpolation
models: inverse distance weighting (IDW), ordinary kriging (OK), co-kriging (CK) and ordinary least squares (OLS). Data set used for
models parameterization is obtained from nearest stations of world meteorological organization (WMO). For statistical evaluation were
compared following characteristics: mean absolute error (MAE), root mean square error (specific - RMSES and unspecific - RMSEU),
2
coefficient of determination (R ) and the sum of squared differences (RSS).
Key words: precipitation amount, spatial interpolation, mountain climate.
JEL: C02, Q01.
RURAL DEVELOPMENT POLICY AFTER 2014: PRIORITIES AND KEY ELEMENTS
Svilen Kolev
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
In 2012-2013 Bulgaria have to prepare key strategic documents at national level for the implementation of EU policies in the
agricultural sector for the next programming period. This requires a preliminary analysis to determine the priorities for development of
the sector by 2020 and setting the budget for this program at national level according to the EU financial framework. The analysis
should provide clear information on what have to be kept and what have to be changed for the next programming period. This is the
basis on which the priorities and measures of the RDP 2007-2013 are going to be amended and modified. This paper aims to analyze
the weaknesses and gaps in the priorities and the level of absorption of the RDP 2007-2013, and the likely trends and priorities for the
next programming period.
Key words: Rural development Policy, EU funds, Agriculture, Bulgaria.
JEL: Q10, Q14, Q18.
APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN SPECIFIC FOREIGN LANGUAGE TRAINING
Tanya Pancheva, Evelina Georgieva, Petar Antov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Over the last decade the European policy in the field of multilingualism has followed the objectives, presented at the European
Council in Barcelona, 2002, where the language competences were determined as a key element for a competitive economy based on
knowledge. Knowledge of foreign languages is a lifelong competence for all European citizens. The application of information and
communication technologies (ICT) in education is a key element of the European Commission strategy, providing efficiency of the
European educational systems and competitiveness of the European economy. Examples and results of the application of modern ICT
in the specific foreign language training of the students from the University of Forestry, Sofia, have been described in the present article.
Key words: information and communication technologies, foreign language training, language competences.
JEL: I21.
REGIONAL ASPECTS OF ENTREPRENEURSHIP CAPITAL
Тeodorina Turlakova
University of Economics, Varna, Bulgaria
In the field of economics and management have identified five types of capital as drivers of economic growth: physical capital,
human capital, intellectual capital and social capital, and soon the entrepreneurial capital. The report "entrepreneurial capital" is seen as
a subset of social capital refers to those relational and social factors, forces and processes that promote or hinder the interaction of
various economic agents and their ability to recruit, integrate and use physical , human capital and knowledge development of
entrepreneurial capital.
Key words: entrepreneurship, rural entrepreneurship, rural areas, social capital.
JEL: L26, O18.
IMPLEMENTATION OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRINCIPLES AT SMES IN BULGARIA
Todorka Atanasova, Nadka Kostadinova
Тrakia University, Stara Zagora, Bulgaria
The successful development of the economic activities is of essential importance under the conditions of a global economic
crisis. To a great extent this refers to the economic parameters of economic units built: micro-,small, medium and large enterprises.
st
During the first decade of the 21 century SMEs have not only been the backbone of the European economy, but they have already
become the one of Bulgarian economy too. The present analysis focuses on the main problems the economic enterprises face in
their functioning by laying emphasis on their size differentiation. The aim of this study is to investigate and analyze the economic
parameters of economic enterprises in Bulgaria on the basis of their differentiation according to size groups and economic sectors
as well as to present the guidelines for their sustainable development. To achieve the goal, mentioned above the following tasks
have to be solved. To reveal the immanent nature of the economic enterprise as an entry-exit system with its constituting elements
and the subordination between them. To analyze the economic parameters of economic enterprises in Bulgaria on the basis of their
size differentiation. in different economic sectors. To formulate guidelines and suggestions for sustainable development of the
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economic enterprises. The economic parameters of economic enterprises. have been analyzed in the 2001-2011 period framework
according to the availability of statistical data and their comparability for the period. The observation indicators are completed by our
own studies.
Key words: micro, small and medium enterprises, sustainable development.
JEL: M21.
CURRENT ASPECTS IN ORGANIZATION MANAGEMENT
Tsanka Zlateva-Petkova
Technical University, Gabrovo, Bulgaria
It is common knowledge that management process is concentrated in planning, organizing of duties for implementation of the plan
and controlling of final results. These important functions determine the subject of management and the more closely connected and
well done they are the more effective is the management. Bulgarian organizations, based on their own experience, conclude that
planning is a means that helps to determine the character, form and continuity of future operations in long-term period.
Key words: management, personnel, competitive power, organization.
JEL: М12.
FORMING AN SUCCESSFUL TEAM FOR EFFECTIVE DEVELOPMENT OF AN INNOVATION PROJECT
Tsanka Zlateva-Petkova
Technical University, Gabrovo, Bulgaria
Organizing of a team for effective development of an innovation project usually starts with forming the project group. There are two
ways – the traditional one, when new employees are appointed and new department is established and the second way is forming a
group with specialist from different subdivisions and departments of company. Furthermore, duties in group are considered as a regular
and not like additional work. A considerable part of previous duties are cancelled but the interaction with previous department is not
discontinued.
Key words: team, project, leader, personal qualities, effectiveness.
JEL: М12.
DEVELOPMENT OF SEMI SUBSITANCE FARMS IN BULGARIA
1

2

Tsanko Balgarenski , Hristina Harizanova
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Based on the concepts of the essence and role of semi subsistence farms (SSF) are created scenarios for their development in
economic and social terms. Of particular scientific and practical interest is that part of SSF, which are supposed to have the potential to
become market oriented – on their own way or with CAPs support. In the empirical part of the material is analyzed data from surveys
carried out in various international projects during the period 2007 to 2012. It is stressed on the basic objectives of farms, their structure,
type of production and ways of production realization. That is made according of the views of farmers. Conclusions are made and
recommendations for a successful transition to a market farms.
Key words: management, semi subsistence farms, CAP.
JEL: Q18.
EFFICACY OF HERBICIDE IN SUNFLOWER - CONDITION FOR ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Tsveta Moskova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The efficacy of herbicide and herbicide mixtures has been studied against annual and perennial weeds in sunflower hybrid “Sirena”
and variety “Favorit”. The experience was done in Educational, experimental and implementation base of Agricultural University Plovdiv with total area of 1,150 square meters. Biological efficacy was reported on the 28th and 45th day after treatment in Quantitative
Methods in the number of one square meter, while the selectivity of 9-ball scale was done according to EWRS. In weed of sunflower
seed dominated annual late spring types such as - Amaranthus retroflexus L., Amaranthus hybridus L., Chenopodium album L.,
Solanum nigrum L. and Xanthium strumarium L. High efficiency was established using herbicide Raft VG 800 at 40 and 35 g / ha, Goal
2E in a dose of 80 ml / ha applied in soil and during the vegetation, Gezagard SC - 300 ml / ha and Stomp 455 EC - 350 ml / ha. Studied
herbicides have no negative effect on plants height, stem thickness, diameter and weight of the cake. The absolute mass of seeds has
higher values in variants treated with herbicides - from 18% to 28%.
Key words: efficiency, herbicides, weed, sunflower.
JEL: Q19.
THE POSSIBILITIES OF WAVE THEORY FORECASTING THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN BULGARIA
Tsvetelina Yordanova, Stanislava Kovacheva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
In terms of the global economic crisis, reduced incomes, increased unemployment and international competition tourist industry
marked significant growth. About 13% of the Global Gross Domestic Product (GDP) falls on the international tourism. According to the
World Tourism Organization UNWTO, tourist trips between January and August 2012 increased by 4% compared to the same period in
2011. Sustainability of international tourism in terms of uncertainty and economic crisis is confirmed by positive data on income and
expenditure. In Bulgaria, the tourism industry has/enjoys significant tax benefits. In addition, the industry faces serious difficulties. The
financial and economic problems of Greece and the outflow of tourists from there proved beneficial impact on the Bulgarian economy.
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Despite this, in the many presentations for tourism, Bulgaria is marked as cheap destination with main advantages cheap food and
drinks. According to recent research Bulgaria is a preferred place to recreation of young people, who are looking for affordable
entertainments. Therefore it is necessary to analyze the strengths and weaknesses, as well as guidelines for enhancing the competitive
advantages of Bulgaria in this sector. The aim of this report is to investigate the possibilities of wave theory to forecast the development
of tourism in Bulgaria, based on an analysis of selected indicators for the sector period 1980-2012. The basic tasks are: to analyze the
wave theory for use in forecasting the development of sectoral economies; to select the parameters that reflect the main trends in
tourism sector for the period and to analyze them using wave theory; to make recommendation for the weaknesses of industry in the
country. The object for the analysis is the development of tourism in Bulgaria for period 1980-2012, based on the trips of foreign tourists
in the country. This investigation shows that wave theory could successfully be used to forecast sectorial level development, particularly
in the tourism industry. In terms of global and local competition, Bulgaria needs to respond to new challenges and to offer visitors new
experiences close to nature and its richly cultural heritage.
Key words: tourism, sustainable development, wave theory, forecast
JEL: Q01, L83, O11.
THE FOREIGH LANGUAGES LEARNING PROCESS IN THE BULGARIAN UNIVERSITIES: A STATE AND PROBLEMS
Tzveta Zafirova
University of Economics, Varna, Bulgaria
Globalization and European integration led to free movement of people. It greatly facilitates the study in the bachelor, master and
doctoral degrees abroad. Many young people leave Bulgaria to continue their training in economically developed countries with more
competitive education. It resulted in reduction of the number of candidates in our universities and their managers faced serious
problems related to survival and future development. This fact stimulates the universities to make major changes in the educational
process in order to compete successful with foreign ones in attracting more and better students. More and more Bulgarian universities
announce specialties in foreign languages - English, French or German. As a new trend, it is associated with various problems, some of
which affect the learning process and its outcomes. In some cases, its quality is worse than the training in Bulgarian and it causes in
students’ frustrations. The paper summarizes all proposals of the universities in 2012 prospective student intake in foreign languages
learning in Bulgaria. It includes the universities that offer joint training programs with foreign ones. The existing problems of foreign
language learning based on experience are analyzed. We also derive its advantages and disadvantages for both sides - students and
lecturers, and for the university as a whole. Suggestions for solving problems are made.
Key words: foreign languages learning, universities, diplomas, competitiveness.
JEL: I21,I25, I28.
THE REFORM OF THE BULGARIAN PERFORMING ARTS – A CHANGE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Tzveta Zafirova
University of Economics, Varna, Bulgaria
The Bulgarian performing arts as a part of the country’s cultural industry are called upon to keep the spirituality of our nation. During
the economic crisis, the public funding for performing arts is vastly limited. The private formations in this sphere are also experiencing
difficulties to work normally. In recent years, many reforms in this sphere, which completely changed their status and activities to
optimize the parameters of their operation carried out. The effects of the reforms are not always positive and there is a negative
influence on survival of the performing arts’ organizations. Some of the most talented Bulgarian artists, directors, designers, dancers,
musicians, conductors, singers and magicians have left the scene to look for new fields of expression, or have gone abroad. This paper
systematized the stages in the development of performing arts in Bulgaria, including theatre, opera, dance, circus and other musical
performances. Their time frames according to historical periods of Bulgaria are outlined. Also, the essential characteristics of each stage
are derived. After tracing the evolution of the performing arts in Bulgaria, a critical analysis of recent reform in this sphere is made as an
assessment of pros and cons. Some reasons for seeking a change towards sustainable development of the performing arts in Bulgaria
are indicated. We also derived recommendations for the reform’s success that affect various institutions.
Key words: cultural industry, performing arts, historical stages, reform.
JEL: Z11, Z18.
IMPACT OF INFRASTRUCTURE ON URBAN DEVELOPMENT
Uldis Kamols
Riga Technical University, Latvia
City, as a place, where today more than half of the world's population lives, is one of the most complex man-made objects, where
we meet with a variety of social and economic problems, as well as problems affecting and leaving impact on the nature. For a city to
function, residents, as well as city's infrastructure - buildings, streets, parks, squares, energy, communication and transport networks,
waste management and water supply systems, are required. With the increase of population and the number of entrepreneurs, the
demand for urban infrastructure and its capacities will also increase. An essential condition for the city to be able to compete and attract
investors or to ensure business expansion for existing entrepreneurs, is adequate infrastructure and provision of electric power and
access roads. In Latvia, as a place, where entrepreneurs are ready to expand their production, or where investors, who are willing to
invest in financing the construction of new plants, in particular, in the business area in Pieriga, some problems occur with lack of electric
power, water supply and sewage and poor quality of roads. In the planning period from 2007 to 2013, Latvian cities and towns invest the
European Union funds not only in the social sectors, but also to improve the urban infrastructure, thus increasing city and town
competitiveness, growth, enhance their attractiveness and promote business development and attraction of new investors.
Key words: City, infrastructure, development, European Union Funds.
JEL: O18, R58.
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POLICIES AND STANDARDS FOR INTEROPERABILITY IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Ulrich Boes
Association for Geospatial Information in South-East Europe, Sofia, Bulgaria
The Open Geospatial Consortium, Sofia, Bulgaria
Sustainable Development needs understanding of our environment, based on information and data about the environment. Such
data are theoretically available and can be used in a GIS for example to analyse the environment. In practice however, it is difficult to
have access to the data necessary, because data owners restrict access or because the data do not fit together. Solutions have to be
provided both on a political and on a technical level. On the political side, the European Commission has included in their strategy
“Europe 2020” its “Open Data Policy” that has to be implemented by all European Union member states. On the technical side, the
European INSPIRE initiative leads to general data access and interoperability across the Union, in using the standards of the Open
Geospatial Consortium. The paper will explain these initiatives and interoperability concepts and the way towards their full application. A
practical example is provided by a project that had been carried out together with the Nature Park Directorates of Strandja and Vitosha
in Bulgaria. Their experiences in implementing these standards will be explained, including the problems encountered and ways to
overcome such problems. The application of these policies, procedures and standards leads to improved sustainable development and
its better management.
Key words: Sustainable Development, Nature Protection, Interoperability, INSPIRE, European Union, Europe 2020, open data,
standards, Open Geospatial Consortium.
JEL: Q01, C80.
ORGANIC CARBON CONTENT IN LUVISOLS FROM LOZEN MOUNTAIN
1

1

2

2

Vania Doichinova , Miglena Zhiyanski , Plamen Ivanov , Venera Tzolova
1
Forest Research Institute, Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria
2
Institute of soil science, agrotechnology and plant protection “N. Poushkarov”, Agriculture Academy, Sofia, Bulgaria
Chromic Luvisols under different land uses were studied in experimental plots around German Monastery in Lozen Mountain. The
plots are located on one slope at the same altitude and aspect. The experimental plot FL was chosen under oak forest stand (Quercus
cerris L.), while the experimental plot GL was under grass vegetation and presents a mountainous meadow. The higher organic carbon
was determined in the soil under grass land use (GL) than those under forest land use (FL) where for the 0-50 cm soil layer the mean
values of this parameter were respectively 1,45% and 1,24%. Organic carbon stocks for the same depth were respectively 2,53 and
2,12 t/ha. For the superficial 0-30 cm of soils, these values were: 1,95% org. C for GL and 3,13 t/ha, and 1,5% for FL and 2,20 t/ha.
However for the both studied plots, the carbon content is estimated as low (C%<2%), which is typical for most of the soils in southeastern Europe. The soils show differences in the acid status as those of GL are strongly to moderately acidic (pH=4,90-5,45), while
those of FL are highly acidic to neutral (pH=4,80-6,80). A significant correlation between C% and N% (p<0,0001) was determined, but
such a reliable with pH was not established.
Key words: soil organic carbon, Chromic Luvisols, land use, Lozen Mountain.
JEL: Q15, Q23.
DIGITAL TECHNOLOGY - INITIATIVE FOR MODERN POSTAL AND COURIER SERVICES
Vania Ivanova
Higher School “College of Telecommunications and Posts”, Sofia, Bulgaria
The purpose of the report is to reveal the nature of the new postal and courier services, in line of modern technological changes in
the business environment in which operate postal and courier operators. The experience of some foreign and Bulgarian courier
operators was studied. The aim is to identify the challenges facing the operators for the introduction of modern postal and courier
services, based on the use of digital technologies.
Key words: postal and courier services, digital technologies, on-line services.
JEL: L87.
CONTROL OF ILLEGAL IMMIGRATION IN THE EUROPEAN UNION
Vania Stamatova
Burgas Free University, Burgas, Bulgaria
Illegal immigration has become a priority issue of migration policy in the last decade. The governments of the Member States of the
European Union accuse each other in terms of policy to deal with illegal immigrants. No yet been examined in detail the dimensions and
characteristics of the illegal immigration phenomenon. Illegal immigration is a multifaceted phenomenon and its complexity arises from
the fact that illegal immigrants are a heterogeneous group of people. Among the general public illegal immigration in Europe is
associated with fears of the Member States that they will lose control over its borders that workers will be pushed out of the labor
market and that crime will increase. As a result, illegal immigration is a priority of the EU”s migration policy. Illegal immigrations a highly
politicized issue, both at national and European level. To understand and assess the phenomenon should be examined past, present
and future of the measures which the EU and Member States implement to tackle this problem.
Key words: illegal immigration, European Union, Member States.
JEL: F22.
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DYNAMICS IN THE FLUCTUATION OF THE SYLVICULTURAL AND FOREST MENSURATION INDEXES OF BEECH FORESTS IN
THE COUNTRY, IN THE REGIONAL FORESTRY DIRECTORATE OF SOFIA AND THE STATE FORESTRY ENTERPRISE OF
ETROPOLE FOR THE PERIOD 1950–2010
1

2

Vassil Stiptzov , Ivan Ivanov
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
State Forestry Enterprise – Etropole, Etropole, Bulgaria
Sylvicultural and forest mensuration characteristics of the beech forests have been made for the country as well as for the Regional
Forestry Directorate of Sofia and the State Forestry Enterprise of Etropole in particular. The survey uses report data for the forest area,
data from the forest management plans, reference books for the forests, literature sources, etc. The period of the survey dates from
1953 to 2010 thus covering a period of approximately 60 years. The trends in fluctuations of the indexes for these forests have been
outlined. It shows that the total afforested area for the country has increased from 3 189 741 ha to 3 699 018 ha for the period under
consideration i.e. an increase of 509 277 ha, which is 16% rise compared to 1960. The share of the beech in the total afforested area of
the country at the beginning of the period was 20%, while in 2010 it is 17%. The high-stem beech forests in 1960 covered 503 803 ha,
while in 2010 they cover an area of 439 097 ha i.e. decrease with 64 706 ha amounting to 13%. Whether in 1960 their share within the
total area covered by beech forests was 79%, in 2010 it is 72%. The sprout beech forests covering the area of 61 428 ha in 1960 rose to
173 791 ha in 2010, i.e. an increase of 112 362 ha despite the proclaimed approach of transferring the sprout beech forest to seed
ones. While considering the increased total area of the country, the area covered with sprout beech forests rose from 1,9% to 4,1% or
an increase of 2,1%. The distribution of the areas according to the forest types in 1960 (high-stem forests:forests for
reconstruction:sprout forests) was 79:11:10. This correlation could be assumed as the perfect one but after 45 years in 2005 it was
changed a lot to 70:5:25, which clearly shows the high level of sprout forests, which grows from 10 to 25% i.e. two and a half times and
already cover one forth of the beech forests. If take into account the fact that the forests for reconstruction mainly consists of sprout
forests then the area of these forest s will reach higher figures. In 2010 (following the transformation of the reconstruction class in 2007)
the correlation of high-stem forests to sprout forests was 72:28 i.e. one third of the beech forests were transformed to sprout forests
instead of having the vise versa situation. The analysis made on the dynamics in the development of the beech forests for the country
for the regional forestry directorate of Sofia and the state forestry enterprise of Etropole clearly show the following trends: (1) the area
covered by beech forest is decreased to a big extend, due to their wrong management. The high-stem beech forests are decreased a
lot, and during the finalization of the current survey their area has not been restored to the initial levels. (2) The survey shows significant
share in terms of area and growing stock of the high-stem forest in the beginning and comparatively small share of sprout beech forests.
(3) For the period covered by the survey are area and the growing stock of the sprout forests have risen 3–4/5 times. The negative trend
of accumulation of sprout forests in the age classes after 50-60 years is observed. At this age forest management based on
regeneration cuttings should start. (4) The rate of the high-stem to the sprout forests according to their area and growing stock is in
favour of the high-stem forests. Good example in this correlation is the state forestry enterprise of Etropole, where the sprout forests
although increased 3-4 times comprise only 3-4% from the area coverage and the growing stock of the beech forests, while for the
country this is almost 10 times. (5) The average growing stock per 1 ha, both for the high-stem and sprout beech forests is higher for the
all age classes at the end of the period under this survey in 2010 compared to the beginning of the period of the survey. (6) Permanent
increase of the site index of the high-stem and sprout beech forest is observed compared to the 60-ies of the past century. The surveys
provides for the conclusion that the excessive use of these forests during the period 1960–1990 and almost 3-4 times increase of the
sprout forests, their sylvicultural and mensuration data show that they are in good status and high productivity. The biological
characteristics of the beech provide for the opportunity to address its management to the application of fellings with longer regeneration
period for the high-stem forests in order to simultaneously conserve their environmental functions, as well as the use of the methods for
transferring the sprout forests to high-stem ones.
Key words: beech, beech forests, management, dynamics.
JEL: Q23.
GUIDELINES ON BEECH FORESTS MANAGEMENT FOLLOWING NATURAL DISTURANCES
1

2

Vassil Stiptzov , Ivan Ivanov
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
State Forestry Enterprise – Etropole, Etropole, Bulgaria
The close-to-nature management of beech forests usually is to be linked with the imitation of small-area disruptions and
maintenance of uneven age stands on the area. Practically, the hitherto management of the beech forests show just the opposite trend.
With reference to the ways and approaches for beech forests management injured by natural disturbances, it can be stated that the
natural disturbances are permanently appearing factor within the lifetime of the forest ecosystems. A long before the establishment of
the sylvicultural science and practice on forest management, they have maintained the natural balance and diversity and have identified
the functions of the forests. The hitherto practice and understanding in Bulgaria, regarding the management of these forests, the trend
has always addressed the immediate use of the wood resource, in order not to waste it, as well as the immediate reforestation of the
cleared areas. However, the results from the surveys made show that this is not the only and most appropriate approach. Confirmation
on the above made statement is provided by the results from the survey on the natural regeneration on areas injured by natural
disturbances before 2-3, 7-8 and 15 years. The analysis of the areas, where logging operations were impossible and part of the
damaged timber remained on site, shows presence of natural regeneration and even appearance of pioneer tree species that prefer the
exposure to light but also the presence of sustainable to shadow tree species, such as the beech which gradually settle under the forest
shed and restore the areas and positions in the forest composition. Nature provides us “ready examples” and shows that close-to-nature
forest management requires and imposes to a certain extend “copying” and “imitation” of natural processes, because after natural
disturbances, no matter of their scale, forest ecosystems restore naturally more slowly but in more sustainable way. The surveys made
on the beech forests damaged by natural disturbances (windfalls, windbreaks, snowfalls, snowbreak and icebreak) have outlined some
of the guidelines for sylvicultural interference in stands with a different extent of damage: (1) The use of the potential and the
productivity of the sprout beech forests in the period of their transformation into high-stem forests in order to minimize the timber deficit
for the industry and households; (2) While taking into account that the bigger part of the sprout beech forests are on the age of and over
60 years, the preparation of the stands for launching regeneration cuttings is necessary in order to facilitate their transformation for
sprout to high-stem stands; (3) The implementation of timely and regular growth-supporting cuttings in sprout and high-stem forests in
order to strengthen the mechanical stability of the stands to survive and overcome natural disturbances; (4) Reduction to the possible
extent of the fellings with a short regeneration period and the introduction of management based on the well-known sylvicultural systems
for close-to-nature management, which can be applied for beech forests also; (5) Gradual transition to transformation of the established
on vast areas even-aged beech stands into uneven-aged ones. The results provides the grounds for the statement that the
management of damaged areas by natural disturbances require completely new approach, which should not address the accelerated
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use of timber, accelerated reforestation of the cleared areas. The guidelines for management should be in unison with the processes of
the natural succession. On the basis of these and other surveys made in the country, the new Forest Act (2011) art. 97 par. 1 included a
text, which confirms the above stated, namely “Cutting-areas and burned areas, which can not be regenerated naturally within 7 years
from the event of their felling or burning by fire, are reforested by their owner with 2 years following the expiration of this 7 years period”.
The clauses laid down in the objectives of the Forest Act (art. 1 par. 2 ), forest functions (art. 4), as well as the main principles of forest
planning (art. 8) provide for the grounds to state that our forestry took the way to close-to-nature and sustainable forest management
and that it accumulate a lot of savings from activities in forests, which have dubious result despite the fact that at present they could be
“well-grounded” in economic, political and social aspect. In order to establish close-to-nature and sustainable beech ecosystems, we
should not target the management of these forests applying the traditional and hitherto used methods for the establishment of uniform,
even-aged and homogenous forests through the use of clear cuttings and gradual cutting systems with a short period of growth. The
purpose of the future management of these forests must address the establishment of uneven-aged heterogeneous forests, while using
cutting systems with comparatively longer and undefined period of growth, such as long-term group felling, irregular shelter wood felling
and even the establishment of selection system through group-selectipn felling, which can successfully imitate smaller-scale natural
disturbances. On one hand these cutting systems are more difficult for implementation and are economically less effective, while on the
other they are close-to-nature and support the establishment of sustainable forest ecosystems and increase in biodiversity.
Key words: beech, beech forests, management, natural disturances.
JEL: Q23.
MULTIFUNCTIONAL FOREST PLANNING – LEGISLATIVE ENVIRONMENT FOR DEVELOPMENT IN BULGARIA
Vassil Stiptzov, Ivan Paligorov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
During the period since 2000 to 2003 Teteven Municipality has developed and adopted a multifunctional forest plan. The plan is
developed in terms of the legal framework for forest-based Forest Act of 1997 and regulations documents and instruments. In this
legislation on forests are not regulated documents for strategic planning in the forestry sector (national and regional strategy for forests,
national, regional and municipal development plan of forests, etc.), Including and principles of multifunctional forest planning. Has
analyzed 10 years of experience in conducting monitoring inspections in 2006, 2010 and 2013, the implementation of the plan and
consequently the impact of new regulations on forests, based on the Forest Act (FA) of 2011. Monitoring checks, pending FA (2011)
show that the legislation has not prevented the development MFP, but not motivated forest administration and stakeholders to be more
active and responsible participation in the planning process. The lack of regulation is burdensome and impede financing and plans.
Evaluation of the legislative environment for this verification planning is defined as “unfavourable”. The last monitoring in 2013 showed a
significant improvement of the legal environment. In FA (2011) regulates the goals, functions, levels and basic principles of forestry
planning, forest certification, etc., which significantly improve the environment for the development of strategic documents including
forests and implementation of multifunctional forest planning. Assessment criteria and indicators of monitoritg methodology and
evaluation (2007) for Principle 1, it shows the valuation from “unfavourable” now is “favourable”, i.e. there are factors and conditions that
contribute to the implementation of the plan and the sustainable development of forest areas in the region. Satisfying this principle
makes it possible to assess the legislation, public attitudes and socio-economic conditions are suitable for the realization of a long-term
development of forests. It can be said that the legislative environment is suitable for the development of multifunctional forest planning in
the country. Efforts are needed to prepare secondary legislation for the development of strategic documents for forest development and
monitoring of forest planning
Key words: multifunctional forest planning, strategic planning, plan for multifunctional forest management, monitoring.
JEL: Q23.
INNOVATIVE MOLECULAR TECHNIQUES FOR IMPROVING EFFICIENCY OF CROPS GENE POOL AS AN APPROACH TO
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Velichko Traykov, Denis Viryanski, Rosica Nikolova, Atanaska Teneva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Rapid advances in genomics and molecular development of new technologies in recent decades have increasingly greater impact
on plant genome research and plant breeding. The application of modern molecular genetic methods in crop breeding is one of the
important approaches for genetic improvement, conservation and increased production of plant genetic resources. The contribution of
molecular technologies in agriculture is to facilitate the use of conventional methods of growing plants through the development of new
technologies to increase the economic efficiency of agriculture. In this review identified certain basic molecular techniques and the
benefits of the most widely used DNA markers to determine the inter-and intra-specific genetic variation in plant populations, molecular
mapping, identification of genes for resistance to biotic and abiotic factors and marker selection which are aimed at improving the
economic useful valuable indications of crops and offer new opportunities to create highly varieties in the context of sustainable
development of the agricultural sector.
Key words: genomics, plant genome, molecular breeding, genetic improvement, sustainable development, genes for disease
resistance, genes for resistance to abiotic factors, organic farming.
JEL: Q01.
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN BULGARIA IN THE 80S OF THE TWENTIETH CENTURYPOLICY AND PRACTICE
Veneta Gaydardzhieva
Traкia University, Stara Zagora, Bulgaria
In the middle of the twentieth century in industrialized countries it is believed that the technical and scientific and technological
progress will help to prevent economic, social and environmental crises and ensuring sustainable development. This idea has been very
well received in the then socialist countries. Today, sustainable development is a fundamental objective which is enshrined in the Treaty
on European Union. The global economic and financial crisis has shown that it is essential in the long run. Sustainable development of
agricultural production in the long term also refers to the official documents of state government in Bulgaria in 1989. In the 80-ies of XX
century, when a crisis in the political system of socialism and central planning to seek re-ways sustainability of socio-economic
development, in particular and agricultural production. Evolution in economic development in the 80 years of totalitarian Bulgaria dictate
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trend towards decentralization by government, construction of major research and production facilities, subsidized by the state for
advanced technologies, stimulating private initiative and market relations through personal holdings and the establishment of small and
medium companies and others. These are all steps towards liberalizing the economy and government, which is essentially necessary
change and transformation to a new phase in the development of resistance.
Key words: sustainable development, agricultural production, regional development, regional policy.
JEL: N14, O21, P21, Q18, R11.
TERRITORIAL TYPOLOGIES IN URBANISM, ADOPTED IN EUROSTAT – CRITERIA FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF CLUSTERS
Veneta Kotseva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The conceptions and the terms used at the clusters in the mathematics, economics and urbanism are analyzed. The different
typologies of clusters in the urbanism of European Union, used by EUROSTAT in 2012, are elucidated when the method of squares
(grid cells). The leading statistical and urbanism conclusions are given about: part of population and part of agrarian region by the type
of the territory into relevant 3 levels of the regions of EU purposely the territorial cohesion to be parallel with the economic and social
cohesion in them.
Key words: cluster, sustainable development, territorial cohesion, urbanism.
JEL: R58.
MANAGEMENT OF
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AND

SUSTAINABLE

Ventsislava Nikolova, Svetla Panajotova
Technical University, Gabrovo, Bulgaria
Management of the staff in the commercial enterprise is implemented in the vertical and horizontal direction in relation to their
hierarchical levels. In the process of communication between controls and managed is preferentially used communication in the form of
messages and information. The purpose of this contribution is to examine the process of efficient and sustainable communication, as a
prerequisite for successful management of personnel in the commercial enterprise. To achieve the formulation, the authors present
process of communications, environment, and channels for the transmission of information. The results of the analysis will serve to
remove barriers in the management process of communication between managers and subordinates and achieve the objectives of
business enterprise.
Key words: communication, effective, sustainable personnel in the commercial enterprise.
JEL: M12.
RESEARCH OPPORTUNITIES FOR IMPLEMENTATION OF VIRTUAL CELLULAR MANUFACTURING SYSTEM IN ENGINEERING
SECTOR ORGANIZATIONS
Veriana Boeva
Technical University, Gabrovo, Bulgaria
Virtual cellular manufacturing systems (VCMS) allow the flexibility of production, leading to a marked effect on businesses in the
field of engineering. In practice, however, this form of organization of production in the country is still widely used. This paper is an
attempt to unravel some of the opportunities and limitations of the application of VCMS and on this basis to outline their potential
market, including medium and large businesses in the manufacturing sector in Bulgaria.
Key words: marketing, virtual cellular manufacturing systems.
JEL: M31.
ELECTRONIC FORMS OF DISTANCE LEARNING AT THE UNIVERSITY OF FORESTRY
Veselin Brezin, Boyanka Zhelyazova, Elena Tzvetkova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The development of information and communication technologies has a significant impact on the methods and tools used in
traditional educational process. The application of different systems and innovative approaches, allowing cyber various aspects and
activities of classical training will help to increase and consolidate the prestige of University of Forestry, as an institution, proposing and
implementing a quality educational services in accordance with the modern development of the theory and practice of education and
educational technology.
Key words: electronic forms, e-learning, knowledge triangle.
JEL: I20.
ENERGY CONSUMPTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY
Vesselina Grigorova
Economic Research Institute, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
In the paper is considered the energy consumption of the Bulgarian economy as a precondition of its sustainable development. In
this context a special attention is paid on the measures for diminishing the energy consumption of the branches, the energy and carbon
intensity of the economy and for increasing its energy efficiency and competitiveness. The measures are specified for the different
sectors of the economy as the industry, transport, construction, trade, agriculture, households, etc. There are shown the weaknesses
regarding the energy consumption in Bulgaria and the opportunities for its improvement. As well, there are given the existing
preconditions for that purpose.
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Key words: energy consumption, energy efficiency, sustainable development, harmful emission.
JEL: Q41, Q42, Q48, Q50.
LEADERSHIP AND PROJECT COMPLEXITY
Viara Slavianska
Burgas Free University, Burgas, Bulgaria
The paper examines the dependence between the specificity of a project and the model of leadership applied in the project team. It
presents methods for project complexity assessment in two dimensions – organizational complexity and technological complexity,
expressed by 17 basic attributes. It is suggested a project classification according to the project manager’s leadership style (centralized
or decentralized), the roles and the engagements of the project participants in the project management.
Key words: leadership, project team, project complexity.
JEL: M10.
POLICY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF GENETICALLY
MODIFIED ORGANISMS
Violeta Blazheva
D. A. Tsenov Academy of Econcomics, Svishtov, Bulgaria
The theme for the production and markets for implementation of genetically modified organisms and genetically modified foods is
particularly topical at the moment in terms of: the ongoing European agricultural policy (including Bulgaria), organic production, food
security, hunger in the world scale, the global economic crisis and other. From this position formed two different views on the concept of
the production and use of genetically modified organisms and genetically modified foods. This paper aims to study and detection of
problems in production and markets for sale of agricultural products, including and biological production in terms of genetically modified
organisms and genetically modified foods. The coexistence of GMOs with conventional and organic agricultural production is directly
related to the practical choice for consumers and farmers to respect individual preferences and economic opportunities, the legal
obligations regarding the labeling of genetically modified organisms. In this respect, emphasis is placed on: banning the use of
genetically modified organisms, vendor declaration of eligibility and limit their impact on the sector of organic production.
Key words: sustainability development, genetically modified organisms, conventional farming, organic farming, European Union.
JEL: Q13, Q17, Q18.
METHODOLOGY OF ASSESSMENT OF STRATEGIC MANAGEMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT’ EFFICIENCY
Vita Iukhymenko
National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”, Kiev, Ukraine
This article provides an analysis of the strategic management process of innovative development of railway engineering. At the
basis of this research is the author's technique for the consideration of the complex technology of their operation, such as: information,
production, marketing, logistics and quality control. For technology assessment used Balanced Scorecard developed by the authors.
The authors' methodology designed indicators to assess the effectiveness of technology in the railway engineering study enterprises of
Ukraine.
Key words: strategic management, innovation development, technology management, railway engineering.
JEL: О32.
ASSESSMENT OF DYNAMICS OF THE INDEX OF THE INNOVATION (SII) AND ITS INFLUENCE ON GROSS DOMESTIC
PRODUCT OF LATVIA
Vitalijs Jurenoks, Vladimirs Jansons, Konstantins Didenko, Irena Vaivode
Riga Technical University, Riga, Latvia
Development of innovational activity is a determinative factor of economic development of any state. In each country the strategic
plan of innovative development of economy is carried out. There is a need not only to state existing situation in development of
innovative processes in the certain countries, but also to reveal the general regularities (vectors) of development of these processes.
Innovative activity of the European Union states is measured through SII (Summary Innovative Index). Government policies can support
innovation by continually reforming and updating the regulatory and institutional framework within which innovative activity takes place.
However there is a question: why in one countries development of innovations happens more quickly and effectively than in other
countries? Whether means it that the governments of some countries incorrectly choose ways of development of regional economy?
Whether there are for all countries general laws of development of innovative economy? How to reveal lacks in the course of
introduction of innovations in real economy and how to make use of experience of the advanced countries in development of innovative
processes in the separate countries? Answers to these questions can be received in detail investigating development of innovative
processes in the separate countries, revealing the general tendencies of development of innovative processes in the different countries,
and investigation interrelation between the growth of the index of the innovation (SII) and its influence on gross domestic product
European States. The object of the investigation in the paper is the economy of Latvia. The main goal of the investigation is assessment
of dynamics of the index of the innovation (SII) and its influence on GDP of Latvia. The indicators of the European Innovation
Scoreboard (EIS) summarize the main elements of innovation performance. The analysis of an existing level of parameter SII,
describing level of development of innovational activity of the state, and also the analysis of rates of change SII necessary for
achievement by the state plans in view on growth of level GDP, will allow to reveal deviations in rates of development SII (really
achieved and determined on the basis of the allocated correlation dependence between parameters SII and GDP) and also to reveal the
reasons causing given deviations. The information received as a result of the analysis, will allow to correct in due time an innovation
policy of the state, to remove the reasons causing a deviation really achieved and forecasted values of parameter SII, and to provide
due to growth of innovational activity a necessary level of economic development (GDP).
Key words: Innovations, criteria, model, management, sustainable development.
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JEL: O32, O47, O52.
FEATURES OF THE TEMPERATURE REGIME IN BULGARIA DURING 2012
Vladimir Vlaskov
National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography, Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria
The more and more noticeable tendency to a raising instability of the climate in planetary scale determines new parameters of the
climatic events and their intensity. Main indication is the changes in the temperature regime. The current work is the continuation of the
series of our publications connected to our research on the character of the climate in our country during the last two decades. There is
an analysation done of the registered new extreme lines of temperature characteristics achieved during another record-warm year for
th
the Bulgarian territory – 2012 . There yearly temperatures have been compared for the period 1997-2012 on the base of the exchange
of NIHM-BAN with the International Climate Organisation and comparable data from the American automatic metereological stations
(AAMS) on the airports in Sofia, Plovdiv, Varna and Burgas. The results of the research show clearly indicated rise of the temperatures
during the summer months and of some specific changes in the monthly and seasonal climatic characteristics. The conclusions define
the important meaning of the recovered results in the development of agriculture and the usage of rechargeable energy sources on the
territory of the country.
Key words: Climate Changes, Temperature Regime, Ecological Conditions, Renewable Energy Sources.
JEL: Q5.
MODELLING OF FIRE INSURANCE PROCESS USING MONTE-CARLO METHOD
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Vladimirs Jansons , Julija Pushkina , Vitalijs Jurenoks , Konstantins Didenko
1
Riga Technical University, Riga, Latvia
2
JS insurance company „BALVA”, Riga, Latvia

With the introduction into EU necessary there is an accelerated improvement of insurance process in Latvia in particular introduction
of insurance of residential buildings from fires. This kind of insurance should be accessible to all inhabitants of Latvia irrespective of their
social status. For the decision of a question on width of coverage of inhabitants of Latvia insurance of residential buildings upon fires it is
necessary to calculate possible insurance premiums which are connected with this kind of insurance depending on a kind of residential
buildings. The application of imitation modelling is connected with the fact that frequently it is not possible to provide a definite
description of the behaviour of the insurance process being investigated. In paper at the modelling initial stage it is considered three
types of inhabited constructions: wooden, stone and mixed. Depending on the sizes of insurance payments the question of participation
of the state in this insurance process can be solved with purpose in full or in part to give indemnification of payment of awards to those
inhabitants of Latvia who are needy. The basic attention in paper is given to construct imitating model of insurance process allowing
receiving exact enough estimations for size of premium for a various kind of residential buildings. In paper by means of a statistical
method of modelling, two major components of insurance premium have been calculated: net premium and risk's premium. Calculating
other components of premium can be done using well known actuarial procedures of calculations. For modelling such complicated
process as is fire insurance process it is Important to find more appropriate modelling method. For this purpose authors in paper
compared two methods of modelling nonparametric and parametric. Nonparametric method doesn’t use information about insurance
process parameters and can be modelled using only empirical histograms. As result in paper are presented confidence intervals for
premiums for three types of residential buildings.
Key words: Insurance system, nonparametric and parametric statistical modelling method, insurance net and risk premium.
JEL: C14, C15, C53.
XVTH CONFERENCE "MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT" YUNDOLA, 2013 - TRADITION AND RENEWAL
Vladislav Todorov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The basic goals, objectives and research areas of the International Scientific Conference “Management and Sustainable
Development”, Yundola in the process of establishment and operation of discussion club “Yundola 99” are presented. The basic data
from all of the 14 conferences held in the period 1999-2012, dedicated to the development and application of the basic principles of the
concept of sustainable development and the problems of its various aspects in different areas of the economy and in higher education.
Analyzed are the main areas of scientific discussion and summarized are some key conclusions from the conference.
Key words: sustainable development, sustainability, management.
JEL: Q01, Q56, M10.
MODELLING PROFILE OF APPLE PLANT TROUGHOUT CONTEMPORARY COMPUTER AIDED TECHNOLOGY FOR
INTEGRATED PEST MANAGEMENT
Vladislav Todorov, Radoslav Miltchev, Nikolay Neykov, Maria Chakarova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Present paper includes results of scientific work during the past- year of the project time duration. Main purposes were improvement
of solutions for plant profile modelling, provided to be improved, experimented and implemented in conditions of “Vrajdebna”. Solutions
themselves are computer aided multidimensional model for integrated assessment of risk of damages relevant to economic results of
agriculture production. One the basis of results gained by the monitoring of main environment factors( like temperature, humidity etc.) in
the experimental object, and after the scientific analysis of object statements were developed technological and economical constraints
and conditions of real usage of the solutions provided in the project. Data gained during the project is used for the purpose of:
Forecasting and early diagnosis by measures taken from the IPM methodology; Overall assessment of the technology implementation
and giving proposals due to determine effective scale of organization for exploitation. Determination of effective production organization
including present technology. Project result has real workability in IPM in ecological and BIO agriculture.
Key words: plant profile, computer aided technology, Integrated Pest Management.
JEL: Q01, Q55, Q16, C81.

126

THE QUALITY OF HUMAN RESOURCES – A FACTOR FOR INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE TOURIST PRODUCT
Vyara Kyurova, Rayna Dimitrova
Neofit Rilski South-West University, Blagoevgrad, Bulgaria
Tourism is one of the important and sustainable growth sectors of the economy of Bulgaria. In the conditions of global financial and
economic crisis, the acute rivalry between the actors on the tourism market continuously increases. In this context, the Bulgarian
tourism maintains its position on the global and regional tourism market. Main means of gaining competitive advantage is to increase
the quality of the tourism product and the extent to which the needs, requirements and wishes are met. An important factor for the
formation of high quality tourist product is the quality of customer service. The results of a survey among employers in the tourism
industry and consumers of tourism products displayed the provision of staff with adequate education, knowledge, skills, competencies
and motivation as one of the main problems in the industry. Based on these results, recommendations for improving the quality of
human resources in the tourism sector as a factor for increasing the competitiveness of the tourism product are outlined.
Key words: human resources, tourist product, quality, competitiveness.
JEL: L83, O15.
INDICATORS FOR FORMATION OF MANAGEMENT ECONOMIC SUSTAINABILITY IN THE CONDITIONS OF CRISIS
Vyara Zhekova
G. S. Rakovski National Defence Academy, Sofia, Bulgaria
The process of management for formation of economic sustainability in today's global environment, more and more in conditions of
crisis is an important issue, which should be at the forefront of any national government and should be investigated in depth. Purpose of
such a study is finding the parameters for the management of the conditions to which parameters can be established and regulated
process of management of the state in a crisis situation. Appropriate decisions and actions to a crisis in the separate national state
depend to a large extent by the pre-training at the national level of the state management system, of the established structures, as well
as from the functional links between them. The assessment, prediction of the development and decision making for overcoming the
crises are prerogatives of the state's top management, but they are highly dependent of the pre-created organization at the national
level of sustainable management in crisis conditions. This theme is particularly up-to-date as well as in planetary scale, as well as for
Bulgaria, more and more in today's realities.
Key words: Sustainable development, economic growth, crisis, globalization.
JEL: A10, E00, E20, E60, F00, H00, O10.
PERSPECTIVES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL SECTOR IN BULGARIA
Yordan Ivanov
University of Economics, Varna, Bulgaria
At the end of stage of deep economic and financial crisis which is always followed from recession, it is very important to make a
serious assessment, a kind of revision of what had been, because we have to outline the perspectives for sustainability of the business.
This is necessary to prevent from depression, which will have very critical and negative effect to the national economy and business.
Second we make such analysis because it is shown us the mistakes committed in the management of economic processes at the
national, corporate and personal level and prevent us against their recurrence. Therefore, the main goal that we set in this paper is to try
to outline the condition of the industry in Bulgaria, and then we can offer a conceptual framework for sustainable exit and future
upstream development and finally, we will try to propose principles and actions for small and medium businesses, which were most
affected in the last 3 - 4 years. We use a statistical analysis, comparison analysis and etc. in this article. This Framework has to be
subject to criticism, comments and Development in order to achieve real results in the Bulgarian industrial enterprises
Key words: economic development, industrial business, management, stability, economics.
JEL: L11, M21, O11, O12.
GUIDELINES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF HEALTH TOURISM IN BULGARIA
1

2

Yordan Yordanov , Desislava Alexova
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
International Business School, Botevgrad, Bulgaria
The paper focuses on interpreting the results of national and international studies related to complex conditions and problems,
trends and preconditions for market-oriented and sustainable development of specialized forms of health tourism - medical / wellness,
spa and wellness programs and services. The main accents are placed on innovative approaches and good native and foreign
management practices through marketing of providers and distributors of this mix tourist product lines. Article reflects the main factors
limiting market development, in particular on the legal and normative institutional regulation and leading trends in European and regional
marketplace on the demand and supply of health services for clinically healthy and chronically ill groups of users.
Key words: management, sustainable development, health tourism, innovations.
JEL: Q01.
RULES FOR THE PROTECTION OF PERSONAL DATA IN THE FIELD OF DIRECT MARKETING
Zhivka Mateeva
University of Economics, Varna, Bulgaria
The elimination of physical frontiers rapid technological development and globalization of communication both between individuals
and between institutions led to new challenges for data protection. In this regard, there is almost no area in contemporary social,
economic, social and political life in which you do not have to be carried up the processing of personal data, as well as gaining access to
such data. Therefore, users need to know by whom and why their data is collected and processed.
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Key words: data, direct marketing, e-commerce, data protection.
JEL: K23, M31.
IMAGE BY A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM DESTINATIONS BULGARIA
Zhivka Tananeeva
D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
The tourist marketing is purposed to bring economic benefits and development of specific regional economy. It creates, manages
and applies techniques that provoke, inform and motivated the potential customers to visit a specific landmark, city, district, state etc. In
order to achieve these results, every municipality, resort, district or state has to develop its tourist infrastructure and to unify its natural,
historical and cultural granted values into tourist product. Next follows creating of quality advertising campaign, that is to impose a
specific tourist brand, to create cognoscibility and loyalty to the audience. The specific task of the national tourism marketing is to
increase the effectiveness and impact of national marketing activities, market information and transparency in order to help
diversification of tourism products and markets and sustainable development of tourism in Bulgaria. Today's consumers, facilitated by
increased leisure time, rising levels of disposable income and more efficient transportation networks, have the means to choose from
among this much larger variety of destinations. As a result, tourism marketers are now faced with influencing consumer decision making
in an increasingly complex and competitive global marketplace. One of the most significant national tourism marketing challenges is the
need for an effective destination positioning strategy. In order to be successfully promoted in the targeted markets, a destination must
be favourably differentiated from its competition, or positively positioned, in the minds of the consumers. A key component of this
positioning process is the creation and management of a distinctive and appealing perception, or image, of the destination. This work
aims to present the image as part of the national tourism marketing, which is crucial for the sustainable development of the tourist
destination of Bulgaria.
Key words: national tourism marketing, destination image, effective destination positioning strategy, sustainable development.
JEL: M31, L83.
MODEL FOR EVALUATION LEVEL OF DIVERSIFICATION OF ECONOMICAL ACTIVITIES IN RURAL MUNICIPALITIES OF RUSE
DISTRICT
Zornitsa Bogdanova
Angel Kanchev University of Ruse, Ruse, Bulgaria
A question of present interest in modern society is sustainable development of rural areas. One of basic aspects for achieving
sustainable rural development is realizing purposive structural economical and social changes. To study and evaluate tendencies and
changes of social-economical environment in rural areas is necessary to be done evaluation of restructuring (diversification) of
economical activities. The main purpose of the paper is to develop and apply in practice model for evaluation level of diversification of
economical activities in rural municipalities. The main used measuring instruments of diversification are “net incoms of sales by
economical activities” and “productivity of labour”. Model is applied for 7 rural municipalities in Ruse district though is used actual
statistic information for the period 2007-2011. Results are received and on that base are also formulated conclusions and
recommendations.
Key words: rural areas, model for evaluation of diversification, sustainable development, diversification activities.
JEL: Q18.
APPLYING MODELS OF THE LEADER APPROACH IN EU
Zornitsa Stoyanova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
The implementation of the Leader approach and organization of the LAG in the EU is carried out under different forms. However, it
could be defined three basic models for the implementation of the LEADER, who is currently being used by member states under the
Leader axis. The purpose of the paper is to analyze models of applying the Leader approach and forms of organization of local action
groups, and on this basis to make generalized conclusions about implementation of the LEADER approach and organization of the local
active groups in the EU. In the first part of the paper are defined models for the implementation of the LEADER approach in the EU. The
second part of the paper contains general conclusions about defined models of the implementation of the Leader approach and forms of
organization of local active groups.
Key words: local active groups, LEADER, model, approach.
JEL: Q18.
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА НА БЛАГОСОCТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА
Александр Стетюха
Институт транспорта и связи, Рига, Латвия
Системный подход в исследовании любой отрасли экономики или любого отраслевого рынка, исходя из парадигмы
“Структура–поведение–результат”, предполагает поиск взаимосвязей между такими характеристиками отрасли или рынка, как
базовые условия, формирующие спрос и предложение, рыночная или отраслевая структура, поведение участников и
результат. При всем многообразии возможностей и показателей, характеризующих результат функционирования любой
отрасли, можно утверждать, что конечной целью, а значит и главным результатом развития любой отрасли является рост
благосостояния общества. В работе исследованы существующие взгляды на сущность экономического благосостояния и
методы его оценки. Показаны особенности транспорта и необходимость специфического подхода к оценке влияния его
развития на общественное благосостояние. Во-первых, являясь отраслью, имеющей всеобщий характер, т. е. обслуживающий
все сферы экономики, транспорт оказывает влияние на экономическое благосостояние через величину транспортных
издержек, включаемых в себестоимость, а, следовательно, и цены производимых продуктов и оказываемых услуг во всех
отраслях экономики. Во-вторых, являясь отраслью, выполняющей пассажирские перевозки, а, следовательно, играющей
важную социальную роль, транспорт влияет на благосостояние общества, через величины транспортных тарифов при
удовлетворении потребности населения в перемещениях. В-третьих, осуществляя любые перевозки, транспорт на время
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пространственного перемещения отвлекает объекты транспортировки от других возможностей их производственного или
социального использования, что также оказывает прямое или косвенное влияние на общественное благосостояние.
Результатом работы являются конкретные предложения, позволяющие оценивать и учитывать результирующее влияние
технико-экономических, структурных и организационных изменений в транспортной отрасли и транспортных процессах на
экономическое благосостояние.
Ключевые слова: транспорт, полезность, издержки, тариф, структура перевозок, благосостояние.
JEL: D69, L91.
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ

СТРАТЕГИЧЕСКОГО

УПРАВЛЕНИЯ

ИННОВАЦИОННЫМ

РАЗВИТИЕМ

Вита Юхименко
Национальный технический университет Украины „Киевский политехничний институт”, Киев, Украина
В статье приведены результаты оценки эффективности стратегического управления инновационным развитием
предприятий железнодорожного машиностроения. В основу исследования положена авторская методика, предусматривающая
рассмотрение комплекса технологий их функционирования, а именно: информационных, производственных, маркетинговых,
логистических и управления качеством. Для оценки технологий использована разработанная авторами сбалансированная
система показателей. По авторской методике рассчитаны показатели оценки эффективности управления технологиями на
изучаемых предприятиях железнодорожного машиностроения Украины.
Ключевые слова: стратегическое управление, инновационное развитие, технологии управления, железнодорожное
машиностроение.
JEL: О32.
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ И ЕЕ РЕГИОНОВ
Леонид Кожушко, Татьяна Кузнецова
Национальный университет водного хозяйства и природопользования, Ровно, Украина
В статье рассмотрены вопросы необходимости устойчивого развития аграрного сектора экономики Украины и , в
частности, Ровенской области, которое предусматривает: стабильное социально-экономическое развитие сельских
территорий; постоянное увеличение объемов производства
высококачественной продукции; перестройку земельных
имущественных прав собственности; формирование экономической сбалансированности аграрного производства с учетом
природно-ресурсного потенциала и соответственно норм экологической безопасности при существующих и размещении новых
агропроизводственных комплексов; достижение полной занятости сельского населения и повышение уровня его жизни, что
позволит обеспечить гармоничное сочетание социально-экономических и экологических приоритетов развития региона.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, аграрное производство, агрохолдинги, фермерское хозяйство, сельские
территории, экологизация и экономическое развитие.
JEL: O13, Q18, R58.
ПРИМЕНЕНИЕ
ИНСТРУМЕНТОВ
МАРКЕТИНГОВЫХ
ИННОВАЦИОННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ

КОММУНИКАЦИЙ

ПРЕДПРИЯТИЙ

НА

ПРОТЯЖЕНИИ

Марина Аршевская
Национальный технический университет Украины „Киевский политехничний институт”, Киев, Украина
В статье отражено коммуникационное обеспечение предприятий на протяжении инновационного цикла продукции,
приведен горизонтальный и вертикальный аналитический срез инновационного процесса предприятий. Оценено
взаимодействие изменения количества инноваций и времени между внедрением нововведений. Важное научно-практическое
значение имеет установленное соответствие маркетинговых коммуникаций с этапами инновационного цикла.
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, инновационный процесс, потребительские преимущества, экономическая
эффективность, инновационный маркетинг
JEL: M31.
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

ПРОЦЕССА

НА

ПРЕДПРИЯТИЯХ

Оксана Охрименко, Ирина Манаенко
Национальный технический университет Украины „Киевский политехничний институт”, Киев, Украина
В статье проведен анализ современных тенденций и намечены перспективы развития электроэнергетики в мировых
масштабах. Выявлены особенности развития електроенегетикы в развивающихся странах (Китай, Индия, Бразилия) и
Европейском Союзе. Рассмотрены особенности и определена роль альтернативной и традиционной энергетики. Приведены
статистические данные по установленной мощности на предприятиях электроэнергетики показали, что базовыми для
украинской электроэнергетики мощными являются тепловые и атомные электростанции, а электростанции возобновляемой
энергетики лишь приобретают развития. В Украине создана достаточная законодательная база для функционирования и
развития электроэнергетических предприятий. Но нехватка бюджетных средств и нежелание частных инвесторов вкладывать
средства в долгосрочные и рискованные проекты, сдерживает развитие инновационно-инвестиционных проектов в сфере
электроэнергетики. Проведенное исследование обосновывает тот факт, что вложения инвестиционных ресурсов в
инновационную модернизацию предприятий электроэнергетики необходимо осуществлять постоянно, для сохранения
энергетической безопасности страны. В статье раскрываются специфические черты планирования инвестиционных проектов
на предприятиях електроенегетичного комплекса. Также авторами обнаружено взаимосвязь между инновационной
деятельностью и инвестиционными процессами на электроэнергетических предприятиях.
Ключевые слова: электроэнергия, модернизация, инновационная деятельность, инвестиционный процесс, развитие.
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JEL: G11.
СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОСТИ И КРЕАТИВНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОСНОВАННОЙ НА
ЗНАНИЯХ
Тадеуш Трочиковски
Европейский научный фонд, Институт инноваций, Польша
Динамика изменений в среде окружающей организации означает, что их положение на рынке перестает зависеть, прежде
всего, от традиционных форм конкуренции, таких, как цена продукта или услуги. Постоянно увеличивается значение сбора,
обработки и практического применения знаний и умений, опыт, интуиция, креативность и инновационность. Ссылаясь на
основные понятия – креативность (творческий подход) – это умственный процесс, который влечет за собой возникновение
новых идей, концепций или новых ассоциаций, связей с уже существующими идеями и концепциями. В рыночной экономике
ориентированной на трансфер знаний, инноваций и технологий, основным источником дохода становятся знания, в связи с
чем, организации, желающие иметь успех, должны сосредоточиться на процессах с участием знаний, а в частности их
привлечение, создание, трансфер, защиту, предоставление и использование. Для осуществления таких задач надо создавать
системы управления знаниями. Для повышения эффективности процессов с участием знаний, и, в частности, быстрое
приобретение и использование, важным ресурсом организации являются внутриорганизационные отношения и те, которые
создаются и те, которые поддерживаются с окружающей средой. Кроме того, высокая динамика изменений в окружающей
среде и повышение уровня неопределенности заставляют сосредоточиться на привлечении партнеров и соответствующие
отношения с клиентами. Обучающиеся организации – организации знаний, основанные на сетевой структуре, а основной
системой управления, является система управления знаниями, которая объединяет действия остальных подсистем
организации. В обучающейся организации, основным и являющимся стратегическим ресурсом, становятся знания. Они
являются основой нематериальных ресурсов, их главным элементом, а также основой всех составных интеллектуального
капитала, при чем оказывается, что доступ к финансовым и материальным ресурсам сейчас намного проще чем к ресурсам
знаний. Данное положение ставит организации перед новыми требованиями. Им необходимо искать эффективные модели
обучения и управления знаниями. Обучающаяся (интеллектуальная) организация, деятельность которой основана на знаниях:
умеет учиться, инновационная, в состоянии создавать знания и способна выпускать высококачественную продукцию, достигать
высокие результаты и развиваться, умело адаптируется к окружающим условиям.
Ключевые слова: инновационность, креативность, продуктовые инновации, маркетинговые и организационные
инновации, обучающиеся организации, интеллектуальные организации, экономика знаний.
JEL: Q31.
РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Юрис Саулитис
Рижский технический университет, Рига, Латвия
Региональное развитие это сложный комплекс, включающий экономические, социальные, политические, культурные и
национальные сферы. Устойчивое региональное развитие должно обеспечить их стабильность. Однако представляется, что
ключевыми сферами являются экономические и политические отношения, которые взаимодействуя, определяют комплексное
региональное развитие. Опыт ряда азиатских стран показывает четкую взаимосвязь стабильного экономического роста и
стабильности политической власти. Экономический и финансовый кризис отражается и в нестабильности политической власти,
что затрудняет принятие решений по выходу из кризиса. Это, в свою очередь, вызывает не только недовольство народа к
существующей власти, но и требования к смене всей модели ведения хозяйства. В этой ситуации находятся страны
переходного периода как, например, Латвия, которая за двадцать лет после восстановления независимости не смогла
существенно приблизиться к средним показателям ЕС по уровню ВВП на душу населения, и вытекающими отсюда
последствиями, как например, иммиграция наиболее трудоспособного населения. Хотя развитие национальных государств
определяют ряд внутренних и внешних факторов, однако определяющими, с нашей точки зрения, являются наличие рабочей
силы, их квалификация, возрастная и половая структура. Развитие региона также зависит от финансовых ресурсов и
способности их привлечения в регион. Анализ показывает, что возможные источники финансовых ресурсов в Латвии являются:
бюджетные средства государства и самоуправлений; средства местных предпринимателей; средства иностранных фирм;
средства фондов ЕС. В реальной ситуации средства государственного бюджета, а также самоуправлений в основном
используются на выполнение их непосредственных функций, в том числе на социальную и производственную инфраструктуру,
которые косвенно влияют на производственную сферу. Фонды ЕС также в основном используются для этих целей, и только
небольшая часть, прямо связана с предпринимательской деятельностью. Денежные средства частных предпринимателей
инвестируются в тех регионах, где ясно видно их преимущество по сравнению с другими. Представляется, что основное
преимущество - наличие квалифицированной рабочей силы и социальная инфраструктура, налоговая нагрузка, отношения с
государственными институциями. Но, главный фактор – это возможность произвести товар, имеющий спрос, с наименьшими
затратами, что и обеспечивает получение большей прибыли. Но это сложная задача, ибо наша заработная плата выше, чем в
развивающихся странах, но значительно ниже, чем в развитых странах Европы, в США и Канаде. Это обуславливает отток
рабочей силы из страны, снижая возможности экономического развития и решения социальных задач. Стабильность
финансового рынка определяет внешняя среда. Представляется, что собственными силами такие страны ситуацию
существенно изменить, не способны. Необходимо существенно менять подход к таким странам со стороны ЕС, а местным
властям проявлять большую инициативу.
Ключевые слова: развитие, регионы, трудовые ресурсы, финансовые потоки.
JEL: R58.
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"Устойчивото развитие, както и неговите природни и обществени структури, не е състояние, което веднъж завинаги трябва да бъде установено. То не е идеален образ, с
който действителността е длъжна да се съобразява. Тяхното устойчиво развитие е форма на движение, което премахва сегашното състояние. Условията, темповете и посоката на това движение са предопределени от съществуващите предпоставки. Задачата на науката за устойчиво развитие е да ги разкрие, а на практика да ги използва при
вземане на управленски решения."
(От изводите и препоръките на семинара
"Юндолски клуб 99", състоял се на 19-21 март 1999 г.)
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