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ПРОГРАМА

Петък (24.03.2017)
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
15:00-16:30 Пленарно заседание
16:30-17:00 Кафе-пауза
17:00-18:30 Работа по секции и дискусии
19:30- Вечеря

Събота (25.03.2017)
08:00-09:00 Закуска
09:00-10:40 Работа по секции и дискусии
10:40-11:00 Кафе-пауза
11:00-12:30 Работа по секции и дискусии
12:30-13:30 Обяд
13:30-15:40 Работа по секции и дискусии
15:40-16:00 Кафе-пауза
16:00-17:30 Работа по секции и дискусии
17:30-18:30 Заключително заседание
19:30- Вечеря

Неделя (26.03.2017)
08:00-09:00 Закуска
09:00- Отпътуване за София
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2

Събота

Петък

Ден

17:30-18:30

16:00-17:30

15:40-16:00

13:30-15:40

11:00-12:30

10:40-11:00

09:00-10:40

17:00-18:30

Час
15:00-16:30
16:30-17:00

СЕКЦИЯ „Основни области за реализиране
принципите на устойчивото развитие”
подсекция „Горско стопанство”
подсекция „Горска промишленост”
Кафе-пауза
СЕКЦИЯ „Основни области за реализиране
принципите на устойчивото развитие”
подсекция „Горско стопанство”
подсекция „Горска промишленост”
СЕКЦИЯ „Основни области за реализиране
принципите на устойчивото развитие”
подсекция „Екология”
подсекция „Управление на ландшафта”
подсекция „Селско стопанство”
Кафе-пауза
СЕКЦИЯ „Основни области за реализиране
принципите на устойчивото развитие”
подсекция „Екология”
подсекция „Управление на ландшафта”
подсекция „Селско стопанство”
Заключително заседание

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

Зала 2
Пленарно заседание
Кафе-пауза

*

СЕКЦИЯ „Съвременни информационни технологии в
управление на устойчивото развитие”

СЕКЦИЯ „Обучение и учебни програми”

Кафе-пауза

СЕКЦИЯ „Съвременни информационни технологии в
управление на устойчивото развитие”

СЕКЦИЯ „Обучение и учебни програми”

СЕКЦИЯ „Развитие на концепцията за устойчиво
развитие”
СЕКЦИЯ „Основни области за реализиране
принципите на устойчивото развитие”
подсекция „Управление”
подсекция „Туризъм”
Кафе-пауза
СЕКЦИЯ „Основни области за реализиране
принципите на устойчивото развитие”
подсекция „Управление”
подсекция „Туризъм”

Зала 4
*
*
СЕКЦИЯ „Управление на устойчивото развитие –
критерии, показатели и политики”

ПРОГРАМА ПО СЕКЦИИ И ЗАЛИ

ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ
Дата: 24.03.2017 г. (петък)
Зала: 2
Час: 15:00-16:30
Председател: проф. Иван Палигоров
Секретар: ас. Ивайло Иванов
1. INDUSTRIAL POLICY AS A POLICY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THE HISTORY OF AN
EVOLUTION WHICH DID NOT TAKE PLACE (FOR G-7, RUSSIA, CHINA AND OTHER COUNTRY
EXAMPLES)
1
2
3
Andrey Blinov , Vladislav Todorov , Dora Marinova
1
Russian State University for the Humanities, Branch Domodedovo, Russian Federation
2
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
3
Curtin University, Perth, Australia
2. SMART SPECIALIZATION AS THE BASIS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Ilze Judrupa
Riga Technical University, Riga, Latvia
3. INDICATORS AND DESCRIPTORS OF LIFE SCIENCES SUSTAINABLE HIGHER EDUCATION IN
BULGARIA - CASE STUDY IN UNIVERSITY OF FORESTRY
Nidal Shaban1, Vladislav Todorov1, Iman Mussa Kadhum2, Vesna Weingerl3
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Agricultural Academy, Sofia, Bulgaria
3
University of Maribor, Slovenia
4. THE ACTIVITIES OF THE AUTHORITIES ON THE SUCCESSFUL MANAGEMENT OF THE REVENUE
BUDGET TO INCREASE THE STABILITY OF THE ECONOMY OF REGIONS OF RUSSIA
Sergey Kirsanov1, Yevgeny Safonov2, Shkirskaya Valeria3
1
Baltic Humanitarian Institute, St. Petersburg, Russian Federation
2
Russian State Humanitarian University, Branch Domodedovo, Russian Federation
3
Russian State Hydrometeorological University, St. Petersburg, Russian Federation
5. СТАНДАРТЪТ FSC – СЪЩНОСТ, ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ И ПАЗАРНИ ШАНСОВЕ
Славей Щерев
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СЕКЦИЯ „Основни области за реализиране принципите на устойчивото развитие”
подсекция „Горско стопанство”
подсекция „Горска промишленост”
Дата: 24.03.2017 г. (петък)
Зала: 2
Час: 17:00-18:30
Председател: доц. Нено Тричков
Секретар: ас. Ивайло Иванов
1. СТРУКТУРА И СВОЙСТВА НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ДЪРВЕСИНА
Панайот Панайотов, Тодор Петков
Лесотехнически университет, София
2. МОДЕЛ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРЕДМЕТИТЕ НА ДИЗАЙНА ОТ
ВТОРИЧНИ МАТЕРИАЛИ
Владимир Колев
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, Варна
3. ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ СВОЙСТВАТА НА ДЪРВЕСИНАТА НА ПАУЛОВНИЯ ОТ МЕСТЕН
ПРОИЗХОД (PAULOWNIA SP. SIEBOLD & ZUCC.)
Николай Бърдаров, Цветелина Поповска
Лесотехнически университет, София
4. ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТРОЕЖА И СВОЙСТВАТА НА ДЪРВЕСИНАТА, ИЗПОЛЗВАНА В ДЕК НА
ПИАНО. 1 ЧАСТ. СТРУКТУРА НА ПРЪСТЕНИТЕ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИ СВОЙСТВА
Николай Бърдаров, Веселина Каварджикова
Лесотехнически университет, София
5. ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТРОЕЖА И СВОЙСТВАТА НА ДЪРВЕСИНАТА, ИЗПОЛЗВАНА В ДЕК НА
ПИАНО. 2 ЧАСТ. АКУСТИЧНИ СВОЙСТВА
Веселина Каварджикова, Николай Бърдаров
Лесотехнически университет, София
6. ИЗЧИСЛЯВАНЕ СТЕПЕНТА НА ЗАЛЕДЯВАНЕ НА ОБЛИ ДЪРВЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ВРЕМЕ НА
ЗАМРЪЗВАНЕТО НА СВОБОДНАТА ВОДА В ТЯХ
Ненчо Делийски, Наталия Тумбаркова
Лесотехнически университет, София
7. МОДЕЛИРАНЕ НА ЕНЕРГОРАЗХОДА ЗА ПОКРИВАНЕ НА ТОПЛИННАТА ЕМИСИЯ НА
ПОДЛОЖЕНИ НА КОНВЕКТИВНО НАГРЯВАНЕ МЕБЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ПРЕДИ ЛАКИРАНЕ
Ненчо Делийски, Нено Тричков, Живко Гочев, Димитър Ангелски
Лесотехнически университет, София
8. ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЯКОИ ОТ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДИНАМИЧНОТО НАТОВАРВАНЕ НА
ЕЛЕМЕНТИТЕ НА РЕЖЕЩИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ФУРНИРНИ МАШИНИ
Георги Вуков
Лесотехнически университет, София
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СЕКЦИЯ „Основни области за реализиране принципите на устойчивото развитие”
подсекция „Горско стопанство”
подсекция „Горска промишленост”
Дата: 25.03.2017 г. (събота)
Зала: 2
Час: 9:00-12:30
Председател: проф. Васил Стипцов
Секретар: доц. Невена Шулева
1. ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ОПИТИТЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ГОРИТЕ В
БЪЛГАРИЯ
Златина Тодорова, Иван Палигоров
Лесотехнически университет, София
2. КРИТЕРИИ ЗА КОНТРОЛ НА УСТОЙЧИВОСТТА ПРИ СТОПАНИСВАНЕТО НА ГОРСКИТЕ
ТЕРИТОРИИ НА УОГС-ЮНДОЛА
1
2
Васил Стипцов , Цветина Папаркова
1
Лесотехнически университет, София
2
Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София
3. КОНТРОЛ НА УСТОЙЧИВОСТТА ПРИ СТОПАНИСВАНЕТО НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ТЕТЕВЕН И НАСОКИ ЗА
БЪДЕЩОТО ИМ РАЗВИТИЕ
Васил Стипцов1, Младен Миков2
1
Лесотехнически университет, София
2
Териториално поделение Държавно горско стопанство, Тетевен
4. АНАЛИЗ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ОПИТ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНИ
(ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНИ ПО КАТЕГОРИЯ) ПАРКОВЕ
Кирил Ташев1, Даниела Георгиева2, Ценко Ценов1
1
Изпълнителна агенция по горите, София
2
Лесотехнически университет, София
5. ПРЕДПОСТАВКИ
ЗА
ИКОНОМИЧЕСКА
ПОЛЕЗАЩИТНИТЕ ГОРСКИ ПОЯСИ
Невена Шулева, Фотина Йорданова
Лесотехнически университет, София

ОЦЕНКА

НА

ЗАЩИТНАТА

ФУНКЦИЯ

НА

6. ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПРИ ГОРСКАТА СЕРТИФИКАЦИЯ - АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА
РЕНТАБИЛНОСТТА СЛЕД ВНЕДРЯВАНЕТО НА СЕРТИФИКАТ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ
НА ГОРИТЕ В ДЛС „БОРОВО“
Емил Кичуков, Цветелина Симеонова-Заркин
Лесотехнически университет, София
7. ЕФЕКТИВНОСТ НА ГОРСКАТА СЕРТИФИКАЦИЯ: АНАЛИЗ НА ПОЛЗИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ
ВЪВЕЖДАНЕТО НА FSC СЕРТИФИКАТ В ТП ДГС ДОСПАТ
Цветелина Симеонова-Заркин, Емил Кичуков
Лесотехнически университет, София
8. ОЦЕНКА НА РЕНТАБИЛНОСТТА ОТ ВЪВЕЖДАНЕ НА FSC В ДЛС ВИТИНЯ
Тодор Стоянов
Лесотехнически университет, София
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9. ОЦЕНКА НА СТРОИТЕЛНИ ТЕРЕНИ СПОРЕД ЦЕНИТЕ НА СГРАДИТЕ
Ивайло Марков1, Франк Зетцер2, Даниела Георгиева3, Груд Попов1
1
Институт за гората, Българска академия на науките, София
2
Fachhochschule Erfurt, Ерфурт, Германия
3
Лесотехнически университет, София
10 АНАЛИЗ
НА
СЪСТОЯНИЕТО
НА
ДЪРВЕСНО-ХРАСТОВАТА
РАСТИТЕЛНОСТ
ЛЕСОПАРКОВАТА ЧАСТ НА БОРИСОВАТА ГРАДИНА, СОФИЯ
Емил Галев, Илко Добричов, Пламен Александров, Владимир Щилиянов, Мария Гуркова
Лесотехнически университет, София

В

11 НЯКОИ РЕЗУЛТАТИ ОТ МОДЕЛИРАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ГОРСКИТЕ НАСАЖДЕНИЯ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ДЛС ЖЕНДА, ГР. КЪРДЖАЛИ
Златина Тодорова, Емил Галев, Мария Гуркова
Лесотехнически университет, София
12 СЪСТОЯНИЕ И НАСОКИ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ИЗДЪНКОВИТЕ ДЪБОВИ ГОРИ В БЪЛГАРИЯ
Георги Костов, Нено Александров, Мартин Борисов, Тома Тончев
Лесотехнически университет, София
13 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОНТРОЛ НА СТРУКТУРАТА НА ГОРАТА В РАЗНОВЪЗРАСТНИ
НАСАЖДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕКОЛОГИЧЕН СТАЦИОНАР "ПРОФ. АСЕН БИОЛЧЕВ" –
ЮНДОЛА
Нено Александров, Тома Тончев, Кристиян Колев
Лесотехнически университет, София
14 СРАВНИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ВИДОВИТЕ ЧИСЛА НА РАЗЛИЧНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ
1
2
Румен Петрин , Кирил Богданов
1
Институт за гората, Българска академия на науките, София
2
Лесотехнически университет, София
15 ОТГЛЕДНИТЕ СЕЧИ - ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНОСТИ
Димитър Пеев
Лесотехнически университет, София
16 НОВА МЕХАНИЗИРАНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТОПОЛОВИ ПЛАНТАЦИИ В
СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ВРАЦА
Константин Маринов1, Велика Йорданова1 , Иван Иванов2, Димитър Пеев1
1
Лесотехнически университет, София
2
Северозападно държавно предприятие, Враца
17 ЕНЕРГЕТИЧНИ И СИЛОВИ ПАРАМЕТРИ НА ГОРСКИТЕ ФРЕЗИ
Константин Маринов
Лесотехнически университет, София
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СЕКЦИЯ „Основни области за реализиране принципите на устойчивото развитие”
подсекция „Управление на ландшафта”
подсекция „Селско стопанство”
подсекция „Екология”
Дата: 25.03.2017 г. (събота)
Зала: 2
Час: 13:30-17:30
Председател: доц. Катинка Михова
Секретар: доц. Елена Драгозова
1. ГРАДСКО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ТРАДИЦИЯ И МОДА, АМАТЬОРСТВО И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ
Катинка Михова
Лесотехнически университет, София
2. ОБЕКТИ НА ЗЕЛЕНАТА ИНФРАСТРУКТУРА – ПРИОРИТЕТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ
Елена Драгозова, Паула Малковска
Лесотехнически университет, София
3. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА НАРЕДБИТЕ ЗА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА В ПЛОВДИВ, БУРГАС И
СТАРА ЗАГОРА
Десислава Вълева
Лесотехнически университет, София
4. ОТНОСНО РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ЗЕЛЕНИЯ КАДАСТЪР В РЕГУЛАЦИОННИТЕ ПЛАНОВЕ В
СОФИЯ
Десислава Вълева
Лесотехнически университет, София
5. СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА И НОРМИ ПРИ УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ
С КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ В УРБАНИЗИРАНА И ПРИРОДНА СРЕДА
Мария Гуркова
Лесотехнически университет, София
6. ИНОВАЦИИТЕ В СИСТЕМИТЕ ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕ В ПОДКРЕПА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА (ПРИМЕР ОТ БЪЛГАРИЯ)
Мария Пенева
Университет за национално и световно стопанство, София
7. СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Юлия Дойчинова
Университет за национално и световно стопанство, София
8. ВЛИЯНИЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА
БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Надка Костадинова
Тракийски университет, Стара Загора

СРЕДА

ВЪРХУ

СТРУКТУРНИТЕ

ПРОМЕНИ

В

9. ПОЗЕМЛЕНИ ОТНОШЕНИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ПРОМЕНИ В БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Надежда Петрова
Тракийски университет, Стара Загора
10 ПОТЕНЦИАЛ НА БЪЛГАРСКИЯ АГРАРЕН БИЗНЕС ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ ПРИНЦИПИТЕ НА
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Тодорка Атанасова–Калайджиева
Тракийски университет, Стара Загора
11 ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕНОСТИ НА ТЪРГОВИЯТА С АГРАРНИ ПРОДУКТИ НА БЪЛГАРИЯ
Искра Ненчева–Иванова
Тракийски университет, Стара Загора
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12 ТРАНСФОРМАЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ПЧЕЛАРСТВО ПОД ВЛИЯНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ В
СОЦИАЛНАТА ПОДКРЕПА ЗА СЕКТОРА
Георги Алексиев
Тракийски университет, Стара Загора
13 ВЛИЯНИЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА СРЕДА ВЪРХУ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
ЛОЗАРСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
Аделина Петкова, Румен Отузбиров
Тракийски университет, Стара Загора
14 ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНО В СВЕТА В ПЕРИОДА 2010-2015 И СЪПОСТАВКА НА
ВИНОПРОИЗВОДСТВОТО В БЪЛГАРИЯ СЪС СВЕТОВНИТЕ СТРАНИ ВИНОПРОИЗВОДИТЕЛИ
Гергана Славова, Кристина Кожухарова
Икономически университет, Варна
15 СЪСТОЯНИЕ И ПЕРЕСПЕКТИВИ НА СЛИВОПРОИЗВОДСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
Гергана Младенова, Лилия Георгиева, Деница Сербезова
Лесотехнически университет, София
16 МОНИТОРИНГ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ЧРЕЗ ИНДИКАТОРА ЗА
ВИСОКА ПРИРОДНА СТОЙНОСТ
Янка Казакова
Университет за национално и световно стопанство, София
17 СЪСТОЯНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСТОЙЧИВО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ В СЕЛСКОТО
СТОПАНСТВО
Моника Павлова
Икономически университет, Варна
18 ПОЧВИТЕ КАТО ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ РЕСУРСИ В ЗАПАДНА
СТАРА ПЛАНИНА
Камелия Петрова
Лесотехнически университет, София
19 ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА
СТОПАНСТВО
Иванка Колева-Лизама
Лесотехнически университет, София

КЛИМАТИЧНИТЕ

ПРОМЕНИ

ВЪРХУ

СЕЛСКОТО

20 ТРОПИЧНИ НОЩИ В БЪЛГАРИЯ (1997-2016)
Владимир Власков
Национален институт по геофизика, геодезия и география, Българска академия на науките,
София
21 ИЗСЛЕДВАНЕ НА МНОГОГОДИШНИТЕ КОЛЕБАНИЯ НА МЕСЕЧНИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ НА
ВЪЗДУХА ЗА РАЙОНА НА ЧЕРНИ ВРЪХ
.
Светослав Митков, Иванка Колева-Лизама
Лесотехнически университет, София
22 УПРАВЛЕНИЕ НА АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ В ГРАДСКА СРЕДА
Людмила Гостева, Мариана Дончева, Иванка Колева-Лизама
Лесотехнически университет, София
23 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ
Бернардо Лизама Ривас, Иванка Колева-Лизама
Лесотехнически университет, София
24 ФАКТОРИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО ПРОЕКТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ВОДНИЯ
СЕКТОР
Зорница Стоянова
Университет за национално и световно стопанство, София
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25 УПРАВЛЕНИЕ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА КАЧЕСТВАТА
ВИСОКОПЛАНИНСКИТЕ ЕЗЕРА В НАЦИОНАЛЕН ПАРК “ПИРИН“
Надка Игнатова1, Николай Джумерски1, Борис Алексиев2
1
Лесотехнически университет, София
2
Софийска математическа гимназия, София

НА

ВОДИТЕ

ОТ

26 ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ ОТ ТРАНСГРАНИЧНИЯ РАЙОН БЪЛГАРИЯ –
СЪРБИЯ
Елена Цветкова
Лесотехнически университет, София
27 ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА УТАЙКИТЕ ОТ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА
ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – КРИТЕРИЙ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕЛИЩАТА
Савина Бранкова, Екатерина Тодорова
Лесотехнически университет, София
28 СЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВИ ЕКОСИСТЕМИ ЧРЕЗ СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ИНВЕСТИЦИИ
Рая Каназирева
Софийски университет “Св. Климент Охридски”, София
29 ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ СТАНДАРТИ В БЪЛГАРИЯ
Албена Митева, Христина Харизанова
Университет за национално и световно стопанство, София
30 ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПАСИВНИ СГРАДИ
Явор Стоянов
Университет за национално и световно стопанство, София
31 ВЪГЛЕРОДЕН ОТПЕЧАТЪК НА МЕБЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ
Петър Антов, Таня Панчева
Лесотехнически университет, София
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СЕКЦИЯ „Управление на устойчивото развитие – критерии, показатели и политики”
СЕКЦИЯ „Развитие на концепцията за устойчиво развитие”
Дата: 24.03.2017 г. (петък)
Зала: 4
Час: 17:00-18:30
Председател: доц. Владислав Тодоров
Секретар: доц. Константин Колев
1. ОЦЕНКА НА ДЕТЕРМИНАНТИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
Константин Колев, Мая Цоклинова
1
Лесотехнически университет, София
2. ЕВРОПЕЙСКА ФИСКАЛНА УСТОЙЧИВОСТ: СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ
Мая Цоклинова
Лесотехнически университет, София
3. ТЕОРЕТИЧНИ И ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА НЕПАЗАРНИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ПУБЛИЧНИ
БЛАГА
Мая Цоклинова
Лесотехнически университет, София
4. ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕТОДИКАТА ЗА АНАЛИЗ НА ПЕЧАЛБАТА ОТ
ПРОДУКЦИЯТА В КОНТЕКСТА НА ЕКОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА
Росица Иванова
Университет за национално и световно стопанство, София

ПРОДАЖБИ

НА

5. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ, ЕКОЛОГИЧЕН И ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ПРОФИЛ НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ПРОГРАМА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 2030
Росен Янев
Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград
6. РАЗВИТИЕТО НА „КОНЦЕПЦИЯТА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“ И СПЕЦИФИКАТА НА МИННОДОБИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ
Валентин Велев, Ради Радев
Минно геоложки университет “Св. Иван Рилски“, София
7. ЗНАЧЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В
БЪЛГАРИЯ
Влади Куршумов
Икономически университет, Варна
8. ФИНАНСОВИ
ИНСТРУМЕНТИ
ОТ
ЕВРОПЕЙСКИТЕ
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО
Силвия Георгиева
Университет за национално и световно стопанство, София

ФОНДОВЕ

ПОДКРЕПЯЩИ

9. ЖИЛИЩНАТА ОСИГУРЕНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО КАТО ЕЛЕМЕНТ ОТ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ
В РЕГИОНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ
1
2
Яна Хрисчева , Николай Стоенчев
1
Университет за национално и световно стопанство, София
2
Лесотехнически университет, София
10 PRINCIPLES OF ETHICAL ECONOMICS
Vladislav Todorov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
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СЕКЦИЯ „Основни области за реализиране принципите на устойчивото развитие”
подсекция „Управление”
подсекция „Туризъм”
Дата: 25.03.2017 г. (събота)
Зала: 4
Час: 9:00-12:30
Председател: проф. Диана Иванова
Секретар: доц. Радостина Попова
1. ОБНОВЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА И АНТИКРИЗИСНО УПРАВЛЕНИЕ
Марияна Кузманова
Университет за национално и световно стопанство, София
2. РОЛЯ И ПРОФИЛ НА ПРЕДПРИЕМАЧА И НА КОРПОРАТИВНИЯ
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ
Мария Василска
Университет за национално и световно стопанство, София

ПРЕДПРИЕМАЧ:

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА НОВИТЕ МАРКЕТИНГОВИ ИНСТРУМЕНТИ ОТ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Диана Иванова
Лесотехнически университет, София
4. СРАВНИТЕЛЕН
АНАЛИЗ
НА
ВРЪЗКАТА
МЕЖДУ
ИНДЕКС
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНДЕКС НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Аделина Иванова
Лесотехнически университет, София

НА

ФИРМЕНА

5. ИНСТРУМЕНТИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА
ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Мария Топчиева
Университет за национално и световно стопанство, София
6. МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
ДО 2020 Г.
Радостина Попова
Лесотехнически университет, София
7. ПРЕДИМСТВА НА СЪВРЕМЕННИЯ ПОДХОД ACTIVITY BASED COSTING ПРЕД ТРАДИЦИОННИЯ
МЕТОД DIRECT COSTING ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ В МЕБЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Мариела Цветкова
Лесотехнически университет, София
8. ИЗСЛЕДВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИРМЕНИТЕ РАЗХОДИ В МЕБЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Мариела Цветкова
Лесотехнически университет, София
9. РОЛЯТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПОСРЕДНИЧЕСТВО ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР В
БЪЛГАРИЯ
Диана Иванова, Иван Лазаров
1
Лесотехнически университет, София
2
Комисия за финансов надзор, София
10 ОБЗОР НА ПРЕДПОСТАВКИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА „BANCASSURANCE“ В БЪЛГАРИЯ
Николай Манев
Университет за национално и световно стопанство, София
11 ПРЕДВАРИТЕЛНИЯТ КОНТРОЛ, КАТО ЧАСТ ОТ СИСТЕМАТА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И
КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Ивелина Петкова
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12 КОНТРОЛНАТА СРЕДА – ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
Валерия Динева
Университет за национално и световно стопанство, София
13 СОЦИАЛНИЯТ ОДИТ В ПОЛЗА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
Мирослава Пейчева
Университет за национално и световно стопанство, София
14 СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ – ФОРУМЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН ДИАЛОГ, ПРЕДЛАГАЩ
ПЛАТФОРМА ЗА ДЕБАТ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОБЛЕМИ И СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ПРИОРИТЕТИ
В РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИЗЪМ
Йордан Йорданов
Лесотехнически университет, София
15 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА”
Ангелина Пейчева
Икономически университет, Варна
16 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ
БЪЛГАРИЯ
Гергана Славова
Икономически университет, Варна

В ПЛАНИНСКИТЕ РАЙОНИ НА

17 ВЪЗМОЖНОСТИ НА GIS ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЛОГИСТИЧНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ТУРИЗМА
Станислава Ковачева, Ивайло Иванов
Лесотехнически университет, София
18 GIS ЗА ЦЕЛИТЕ НА СИСТЕМАТА ЗА СНАБДЯВАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИЯ ТУРИЗЪМ
Мария Асенова, Станислава Ковачева
Лесотехнически университет, София
19 АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА РЕГИОНА В ПРОЦЕСА НА ЛОКАЛИЗАЦИОНЕН
ИЗБОР
Теодорина Турлакова
Икономически университет, Варна
20 ДИНАМИКА НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА РЕГИОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Ивайло Иванов
Лесотехнически университет, София
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СЕКЦИЯ „Обучение и учебни програми”
СЕКЦИЯ „Съвременни информационни технологии в управление на устойчивото развитие”
Дата: 25.03.2017 г. (събота)
Зала: 4
Час: 13:30-17:30
Председател: доц. Надя Делчева
Секретар: доц. Галин Милчев
1. СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО В ОБЛАСТТА НА ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ПРОФЕСИОНАЛНО
ОБУЧЕНИЕ
Евелина Ризова, Райна Димитрова
Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград
2. ФИЛОСОФСКИТЕ ДИСЦИПЛИНИ. МНЕНИЯ, НАГЛАСИ И ОЧАКВАНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ
Надя Делчева
Лесотехнически университет, София
3. КОНЦЕПЦИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ: ИНОВАТИВЕН ПОДХОД НА ПРЕПОДАВАНЕ В
СЧЕТОВОДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Михаил Мусов
Университет за национално и световно стопанство, София
4. ПРИЛОЖЕНИЕ
НА
СЪДЪРЖАТЕЛНО-ЕЗИКОВОТО
ИНЖЕНЕРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Таня Панчева, Петър Антов
Лесотехнически университет, София
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5. ЗАЩО НЕВИНАГИ СЕ ПИШЕ ЗАПЕТАЙКА ПРЕД „КОЙТО“ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Биляна Овчарова
Лесотехнически университет, София
6. ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ НА ФИТОНИМИЯТА В РУСКИЯ И БЪЛГАРСКИЯ
ЕЗИК
Елена Янкова
Лесотехнически университет, София
7. ИКТ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ (ГЛОБАЛНИ, НАЦИОНАЛНИ И
СЕКТОРНИ АСПЕКТИ)
Галин Милчев
Лесотехнически университет, София
8. ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ГОРСКИТЕ
ИЗОБРАЖЕНИЯ ОТ БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ
Мария Асенова
Лесотехнически университет, София

НАСАЖДЕНИЯ

ПО

ЦИФРОВИ

9. КОМПЕТЕНТНОСТНИ ПРОФИЛИ НА ЗАЕТИТЕ В СЕКТОРА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И
КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Райна Димитрова, Радослав Владов
Югозападен университет „Н. Рилски”, Благоевград
10 МИГРИРАНЕ НА ТРАДИЦИОННИ БИЗНЕС ПРОЦЕСИ И УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ В ОБЛАЧНА
СРЕДА ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПОРТФОЛИОТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ И СТОПАНСКИТЕ
СУБЕКТИ
Радослав Милчев, Боянка Желязова
Лесотехнически университет, София
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11 ВНЕДРЯВАНЕ НА ОБЛАЧНИ УСЛУГИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ И СТОПАНСКИТЕ СУБЕКТИ В
КОНТЕКСТА НА РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ НА ИКТ РЕСУРСИТЕ
Радослав Милчев
Лесотехнически университет, София
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СРАВНИТЕЛЕН
АНАЛИЗ
НА
ВРЪЗКАТА
МЕЖДУ
ИНДЕКС
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНДЕКС НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

НА

ФИРМЕНА

Аделина Иванова
Лесотехнически университет, София
Конкурентоспособността е динамично и многопосочно икономическо понятие. За бизнес
организациите от всички икономически сектори е важно както да оценят на
конкурентоспособността си, така и да оценят степента на устойчиво развитие, за да постигнат
по-ефикасно управление. В настоящата разработка се прави преглед и сравнителен анализ на
индикаторите за изчисляване на фирмена конкурентоспособност и тези за устойчиво развитие,
методиките за изчисляване на индекс на фирмена конкурентоспособност и индекс на устойчиво
развитие и каква е възможната връзка между тях. Направеният анализ е в помощ на
мениджърите и управителите на организациите, за да запазят позициите на фирмите на пазара
и да повишат конкурентоспособността им.
Ключови думи: фирмена конкурентоспособност, устойчиво развитие, индекс, сравнителен
анализ.
JEL: D20, Q56, C43.
ВЛИЯНИЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА СРЕДА ВЪРХУ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
ЛОЗАРСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
Аделина Петкова, Румен Отузбиров
Тракийски университет, Стара Загора
След присъединяването на страната ни към ЕС и към правилата за обща търговия,
влиянието на институционалната среда и провежданата в следствие аграрна политика все
повече се отразяват по отношение на конкурентните възможности на лозаро-винарството. За
изследване на институционалното въздействие върху конкурентоспособността на лозарството
в страната, за периода 2007-2014 г., е използвана предложената от Монке и Пиърсън, матрица
за анализ на политики. Установява се, че в годините след присъединяването на България към
ЕС, прилаганата Обща селскостопанска политика не успява да даде силен тласък за
развитието на гроздопроизводството. Отчита се подобряване на институционалната среда, но
не в степен, която да осигурява конкурентно и ефективно развитие на българското лозарство.
Повишеният дял на търгуваните производствени фактори оказва негативно влияние, което
остава за сметка на социалната печалба.
Ключови думи: лозарство, винарство, инстуционална среда.
JEL: Q18.
ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ СТАНДАРТИ В БЪЛГАРИЯ
Албена Митева, Христина Харизанова
Университет за национално и световно стопанство, София
Европейския съюз подкрепя развитието на екологосъобразна и конкурентноспособна
икономика и едно от най-важните средства за постигането и са системите за управление на
околната среда. Главният модел на тези системи обхваща екологичния стандарт ISO 14001 и
Европейската схема за управление на околната среда (ЕМАС). Целта на доклада е да се
направи анализ на прилагането на екологични стандарти в България. Накратко е изяснена
същността и характерните черти на ISO 14001 и ЕМАС. Оценено е приложението им в
България. На тази основа се правят обобщени изводи за перспективите за тяхното развитие в
нашата страна.
Ключови думи: екологичен стандарт, ИСО 14000, ЕМАС.
JEL Q01.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА”
Ангелина Пейчева
Икономически университет, Варна
От туристическа гледна точка България се възприема като страна, специализирана
предимно в морски и планински ваканционен туризъм, а развитието на алтернативни форми, в
това число и на селски туризъм, се проявява като положителна развиваща се нова тенденция.
Това води до разнообразяване на българския туристически продукт и допринася за
привличането на по-голям брой чуждестранни и български туристи. Селският туризъм, като
форма на алтернативен туризъм, се противопоставя на масовия туризъм, като наред с
икономическите интереси акцентира върху опазване на околната среда и се съобразява с
нуждите на местното население. Този подход поставя на преден план природните и културни
ресурси на района, в който той се развива. Настоящата разработка разглежда и анализира
предпоставките за създаване на уникален продукт на селски туризъм на територията на
Природен парк „Странджа” и неговата неразривна обвързаност с екотуризма, изхождайки от
факта, че мястото се явява най-голямата защитена територия в България. Целта на
настоящата статия е посредством анализ на природните, антропогенните и човешките ресурси
в този район, да се дадат конкретни предложения за възможностите и насоките за понататъшното развитие на Природен парк „Странджа,” като дестинация за селски туризъм, както
и на начините за неговото популяризиране на вътрешния и на международния пазар, както и
усъвършенстване на предлагания туристически продукт. От тази цел произтичат конкретни
научно-изследователски задачи: чрез изясняване на теоретико-методологическите проблеми на
понятието „селски туризъм” да се направи анализ и оценка на досегашното състояние на
Природен парк „Странджа” като дестинация за селски туризъм; да се предложат възможности,
насоки за развитие и усъвършенстване на територията като дестинация за селски туризъм в
страната.
Ключови думи: селски туризъм, устойчиво развитие, Природен парк „Странджа”,
туристически продукт, възможности.
JEL: O18, R2, R5.
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ
Бернардо Лизама Ривас, Иванка Колева-Лизама
Лесотехнически университет, София
Наводненията са част от природата и се причиняват от интензивните валежи и топене на
снегове. Следствие от промените в климата, което е свързано с изменение на количеството и
разпределението на валежите се повишава риска от появата на опасни и внезапни наводнения.
Антропогенната намеса в природните процеси и промяната на естествения отводнителен
режим в заливните тераси на реките, вследствие на застрояване, земеделие, обезлесяване,
различни практики на земеползване, уязвимостта на тези зони към наводненията и опасността
от щети в тях нараства постоянно. На базата на данни от МОСВ и ЕМDAT за периода 2005–
2015 г. са анализирани и оценени с помощта на статистически методи, случаите на наводнения
и щетите, които е претърпяло засегнатото население в тези райони. Установено е, че
наводненията в България зачестяват, като през периода са регистрирани случаи на човешки
жертви, стотици са останали без дом, а материалните щети надхвърлят милиард евро. Имайки
предвид националното и европейско значение на подходите за предотвратяване на щети от
наводненията и възможните негативни екологични въздействия от неадекватни мерки в тази
посока, в настоящото изследване се анализира състоянието на риска от наводнения в
България.
Ключови думи: наводнения, климатични промени, риск.
JEL: Q54, Q51, Q25.
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ЗАЩО НЕВИНАГИ СЕ ПИШЕ ЗАПЕТАЙКА ПРЕД „КОЙТО“ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Биляна Овчарова
Лесотехнически университет, София
Преводът на английски език на изречението „Дървосекачите, които са по-нависоко от земята
при управлението на машината, може да не забележат някои маркирани дървета“ се разбира
по два начина според пунктуацията или липсата на такава. При липсата на запетайки, които да
ограждат подчиненото определително изречение „Loggers who sit high off the ground while driving
the machine may not see the marks on some tree“, то има ролята да ограничи групата на
„дървосекачите“ само до „тези, които са по-нависоко от земята при управлението на машината“.
Когато на английски език подчиненото изречение е с пунктуация „Loggers, who sit high off the
ground while driving the machine, may not see the marks on some tree“, тогава смисълът му е, че
пред „всички дървосекачи“ стои рискът да не забележат някои маркирани дървета. Подчинено
изречение дообяснява, че всички членове от групата „дървосекачи“ се намират в позиция, която
може да им попречи да видят маркировката. На български език запетайките за ограждане на
подобни постпозитивни разширения на именната фраза са задължителни и това създава
затруднения при превод от български на английски език, тъй като българите „по навик“ поставят
запетайки. В доклада се онагледяват двата комуникативни типа разширения на именната
фраза: ограничителните и дообяснителните, за да се очертаят начините за разграничаването
им.
Ключови думи: английски език, запетайка,
постпозитивни разширения на именна фраза.

подчинени

определителни

изречения,

JEL: I29.
РАЗВИТИЕТО НА „КОНЦЕПЦИЯТА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“ И СПЕЦИФИКАТА НА МИННОДОБИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ
Валентин Велев, Ради Радев
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, София
Устойчивото развитие е водеща концепция за равнопоставеност на икономическите,
социалните и еко цели. През тридесет годишния период от нейното официално лансиране,
настъпиха същностни изменения, в нейното съдържание, в обхвата и дълбочината на нейното
възприемане и приложение на международно, национално и фирмено равнище. Еволюцията в
научното знание и в системата от обществени ценности формира веригата „Защита на
природата – екология – околна среда – развитие и околна среда – устойчиво развитие – зелена
икономика“. Необходимо е да се сложи край на разхищението на ресурси и да се научим да
живеем според физическите и биологични лимити на природата. Важно място в този процес
има политиката на корпоративни отговорности, изискванията към които се променят в процеса
за постигане на принципите за устойчиво развитие. С особена сила тези изисквания важат за
мините дейности, които в най-голяма степен могат да блокират или да създават сбъдването на
очакванията на обществото за хармонично потребление на невъзобновимите минерални
ресурси.
Ключови думи: развитие, околна среда, зелена икономика, физически лимити, минерални
ресурси.
JEL: L72, Q01.
КОНТРОЛНАТА СРЕДА – ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
Валерия Динева
Университет за национално и световно стопанство, София
Все повече и повече компании разбират необходимостта да се съобразят не само с
икономически заинтересовани страни, но и с не-икономически. Също така e установено, че
съобразяването с не-икономическите интереси на заинтересованите страни, има пряко влияние

19

върху стойността на организацията. Това изисква „пренастройване” на системите за
управление, в това число и системите за вътрешен контрол. В търсене на задоволяване на
потребностите на заинтересованите страни, е необходимо да се прилага цялостен подход,
осигуряващ благоприятна среда. Целта на настоящото проучване е да представи ролята на
контролната среда в устойчивото развитие на базата на най-добрите практики. Използваните
методи са: вторичен анализ на данни, сравнително-исторически метод, метод за наблюдение и
метода за системен анализ. Направени са проучвания на литературата и добрите практики . За
целите на анализа са използвани документи и проучвания на Института на вътрешните одитори
(IIA), Асоциацията за одит и контрол на информационни системи (ISACA), Комитета на
Спонсорство организации на Комисията Treadway (COSO), Европейската конфедерация на
институтите за вътрешен одит (ECIIA), Европейския съвет, Организацията на обединените
нации, и др. Контролната среда е основен елемент на системите за контрол. Съществено е
нейното значение за създаване на условия благоприятстващи устойчивото развитие в
организациите. Почтеност и етични ценности, управленска философия и стил на работа; тонът,
определен от ръководството и др. са онези фактори, които формират средата. Търсенето и
постигане на баланс между икономическите и неикономически цели за удовлетворяване на
потребностите на заинтересованите страни и гарантиране на устойчивостта като цяло, зависи
от адекватно изградената и функционираща контролна среда.
Ключови думи: контролна система, контролна среда, интегрирани рамки за управление и
контрол, устойчиво развитие, заинтересовани страни.
JEL: M12, M14.
КОНТРОЛ НА УСТОЙЧИВОСТТА ПРИ СТОПАНИСВАНЕТО НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ТЕТЕВЕН И НАСОКИ
ЗА БЪДЕЩОТО ИМ РАЗВИТИЕ
Васил Стипцов1, Младен Миков2
1
Лесотехнически университет, София
2
Териториално поделение Държавно горско стопанство, Тетевен
Устойчивото и природосъобразно развитие на горите акцентира върху необходимостта от
прилагането на системи за стопанисване, поддържащи тяхната естествена структура,
биологично разнообразие и възобновителен потенциал. В настоящия доклад е направен анализ
на част от критериите за устойчивост при стопанисване на горите и горските територии на
територията на ТП ДГС – Тетевен. Критериите за устойчивост при стопанисването на горите са
подбрани от предложения от Bachmann (1997) каталог с примерни 24 критерия за устойчивост.
Получени са данни за състоянието на индикаторите на всеки един от изследваните критерии за
устойчивото и природосъобразно развитие на горите. За изследването са използвани
литературни източници и статистически данни (лесоустройствени проекти, горскостопански
планове, отчетни данни за горския фонд и справочници) от периода 2002 г. до 2016 г. Направен
е анализ и обработка на ГИС база данни на лесоустройствения проект на ДЛ Тетевен от 2002 г.
и горскостопанския план на ТП ДГС - Тетевен от 2012 г. Проведени са теренни наблюдения в
периода септември 2015 г. – декември 2016 г. На основата на извършените проучвания и
анализ върху някои основни индикатори, доказващи устойчивост при управлението,
стопанисването и ползването на горите и горските територии, са направени някой основни
изводи. Дадени са насоки и указания за бъдещото им устойчиво стопанисване от гледна точка
на разбиранията и тенденциите на съвременното лесовъдство. Устойчивото стопанисване на
горите цели те да се превърнат в природосъобразни горски екосистеми изпълняващи всички
(стопански, специални, защитни, социални и екологични) функции.
Ключови думи: гори, устойчиво стопанисване, критерии за устойчивост.
JEL: Q23.
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КРИТЕРИИ ЗА КОНТРОЛ НА УСТОЙЧИВОСТТА ПРИ СТОПАНИСВАНЕТО НА ГОРСКИТЕ
ТЕРИТОРИИ НА УОГС – ЮНДОЛА
Васил Стипцов1, , Цветина Папаркова2
1
Лесотехнически университет, София
2
Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София
Устойчиво е управлението и ползването на горите, което се прилага по начин и в степен
поддържащи тяхното биологично разнообразие, продуктивност, възобновителен капацитет, и
потенциал. Докладът представя информация относно анализ на част от критериите за
устойчивост при стопанисване на горите и горските територии при проведеното през 2012–2015
г. многофункционално горско планиране на територията на община Велинград. Критериите за
устойчивост при стопанисването на горите са подбрани от предложения от Bachmann (1997)
каталог с примерни 20 критерия за устойчивост, като за настоящето изследване са избрани 11
от тях. Получени са данни за състоянието на индикаторите на всеки един от изследваните
критерии за устойчивото и природосъобразно развитие на горите. Резултатите показват, че
въпреки добрите показатели за повечето от критериите за устойчивост, УОГС трябва да
акцентира върху необходимостта от прилагането на системи за стопанисване, имитиращи
естествените процеси в природата. Необходимо е да се разработи и приеме скала за оценка
на тежестта на всеки индикатор или сумарно за всички критерии и индикатори, каквато до сега
в България няма и това затруднява направата на адекватна и достоверна оценка.
Ключови думи: критерии, индикатори, устойчивост, стопанисване на гори.
JEL: Q01, Q23.
ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТРОЕЖА И СВОЙСТВАТА НА ДЪРВЕСИНАТА, ИЗПОЛЗВАНА В ДЕК НА
ПИАНО. 2 ЧАСТ. АКУСТИЧНИ СВОЙСТВА
Веселина Каварджикова, Николай Бърдаров
Лесотехнически университет, София
Към всяка дървесина включена в производството на музикални инструменти съществуват
много изисквания. Най-важните от тях са акустичните свойства. Те определят поведението на
резониращите части (дековете) при усилване и филтриране на звука. Статията разглежда
акустичните свойства на дървесината, от която е изграден дек за пиано. Изследвани са
резонансната честота и скоростта на звука във всяка отделна дъска на дека. От тях и
плътността са определени динамичния модул на еластичност и акустична константа.
Изследвано е затихването на трептенията в дървесината на отделните пробни тела. Потърсени
са зависимости между отделните свойства и структурата на годишните пръстени.
Ключови думи: дек на пиано, смърчова дървесина, годишни пръстени, скорост на звука,
динамичен модул на еластичност, акустична константа, затихване на звука.
JEL: L73, Q23.
ЗНАЧЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В
БЪЛГАРИЯ
Влади Куршумов
Икономически университет, Варна
Съвременната бизнес среда се характеризира с нарастващо производство, насочено към
задоволяване на непрекъснато увеличаващите се нужди на потребителите. Поради това, се
налага преосмисляне на приоритетите по отношение на съхраняване на природните дадености;
използване на възобновяеми ресурси; постигане на интелигентен икономически растеж,
социално равенство и справедливост. За реализиране на тези приоритети, концепцията за
устойчиво развитие интегрира социалния, икономическия и екологичния аспект като водещи
принципи и направления за субектите, които пряко или косвено влияят върху
жизнеспособността на населението. Оперативните програми са основните инструменти,

21

предлагащи възможност за иновативно израстване, както на българските предприятия, така и
на обществото като цяло. Целта на научната статия е да се установи мястото на концепцията
за устойчиво развитие при управление на Оперативните програми през програмен период
2014–2020. За постигане по посочената цел се залага изпълнението на следните задачи: обзор
на по-важните европейски и национални стратегически документи по отношение на
Европейското финансиране в сферата на устойчивото развитие, както и на приоритетите и
хоризонталните принципи на Оперативните програми; анализ на разпределението на
финансовите средства по основни направления на устойчиво развитие; извеждане на профил
на бенефициентите с активна проектна дейност, насочена към постигане на устойчиво развитие
в социален, икономически и екологичен аспект. Значението на Оперативните програми за
постигане на устойчив растеж в България е безспорен и тяхното управление е ключово за
формиране на зелена икономика, базирана на интелигентни решения.
Ключови думи:
Европейски проекти.

Устойчиво

развитие,

Оперативни

програми,

Структурни

фондове,

JEL: Q01, O44.
ТРОПИЧНИ НОЩИ В БЪЛГАРИЯ (1997-2016)
Владимир Власков
Национален институт по геофизика, геодезия и география, Българска академия на
науките, София
Изследвана е една от специфичните характеристики на температурния режим, пряко
свързана е с атмосферната циркулация. Явлението е характерно за най-топлите периоди от
летния сезон. Броят на тропичните нощи е важен индикатор за развитието на температурния
режим и по правило е свързано с температурния тренд. Изследването на тази температурна
специфика има пряко значение за основни сектори от обществено икономическия живот –
туризъм, селско стопанство, здравеопазване, бит и др. Основната цел на разработката е да се
определи тенденцията в проявата на тази температурна характеристика, като са изследвани
абсолютните температурни стойности и амплитудните разлики, определящи явлението. За
постигането на целта е направен сравнителен анализ на месечните и сезонните случаи на
„тропични нощи”. Използвани са данни от метеорологична мрежа на Американската система на
АМС в България. В резултат на изследването установяваме тенденция към нарастване на броя
на случаите на проява на територията на цялата страна. Изследването потвърждава бързия
ход на измение на температурните климатични условия.
Ключови думи: „тропични
температури тренд, тенденция.

нощи”,

атмосферна

циркулация,

амплитуда,

екстремни

JEL: Q01, Q5, Q54.
МОДЕЛ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО
ДИЗАЙНА ОТ ВТОРИЧНИ МАТЕРИАЛИ

ОТНОШЕНИЕ

КЪМ

ПРЕДМЕТИТЕ

НА

Владимир Колев
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, Варна
Докладът представя примери за социално-икономическо поведение към обектите на дизайна
изпълнени от ре-материали. Целта е да се изследва връзката между социалния и/или
икономически статус на някои обществени групи и естетическото им възприятие към обектите
на ре-дизайна. Задачите на доклада се изразяват във възможните класификации на посочените
връзки, както и да предложи насоки за работа при създаване на продукти от вторични суровини,
отговарящи на потребностите на съответните социално-икономически групи.
Ключови думи: архитектура, дизайн, вторични материали.
JEL: A13.
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ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В СТРАТЕГИЯТА
ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ (ГЛОБАЛНИ, НАЦИОНАЛНИ И СЕКТОРНИ АСПЕКТИ)

ЗА

Галин Милчев
Лесотехнически университет, София
Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) са технологии, както с общо така и
със специфично предназначение. На съвременния етап в развитието на икономиката един от
основните проблеми е този за развитието на сектора на реалната икономика. От етап на
техническо развитие, икономиката се трансформира към етап на технологичното развитие –
използване на нанотехнологии, биотехнологии, информационни технологии и др.
Информационните технологии, като такива с общо предназначение приложени към различните
сектори на икономиката създават предпоставки за реализиране на синергичен ефект, както във
високо технологичните, така и в останалите сектори на икономиката. В статията се изследва
влиянието на ИКТ при формирането на стратегията за технологично развитие и
реиндустриализация.
Ключови думи: технологично развитие, ИКТ, реиндустриализация.
JEL: А10, O30.
ТРАНСФОРМАЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ПЧЕЛАРСТВО ПОД ВЛИЯНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ В
СОЦИАЛНАТА ПОДКРЕПА ЗА СЕКТОРА
Георги Алексиев
Тракийски университет, Стара Загора
Пчеларството е традиционно производство в рамките на българския аграрен сектор.
Семейният характер на тези стопанства играе важна роля при формирането на техните цели,
често свързани с генерирането на допълнителни доходи за домакинствата. Процесите на
концентрация на производството и трансформацията на сектора е свързана с равнището на
социална подкрепа, моделираща неговото развитие. Рязкото нарастване на броя на пчелни
семейства отглеждани по биологичен начин е пряко свързано с високите равнища на
институционална подкрепа за тези производства. Цел на настоящото изследване е да се
проучи влиянието на променящите се равнища на социална подкрепа върху трансформациите
на българското пчеларство. За постигането на тази цел е необходимо да се решат следните
задачи: да се анализира състоянието на българското пчеларство; да се оцени равнището на
социална подкрепа за отделните видове производства в сектора; да се отчете корелацията
между промените в равнищата на социална подкрепа и процесите на трансформация
протичащи при българското пчеларство. За постигане на целта и решаване на задачите се
използват методите: анализ и синтез, корелационен анализ, структурно-функционален подход,
статистически изчисления. Очакваните резултати от изследването са свързани с отчетлива
корелация между промените в равнището на институционална подкрепа, за някои видове
производства в сектора и трансформацията на българското пчеларство през последните два
програмни периода за Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.
Ключови думи: биологично пчеларство, институционална подкрепа, концентрация на
производството.
JEL: Q13, Q18, Q57.
ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЯКОИ ОТ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДИНАМИЧНОТО НАТОВАРВАНЕ НА
ЕЛЕМЕНТИТЕ НА РЕЖЕЩИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ФУРНИРНИ МАШИНИ
Георги Вуков
Лесотехнически университет, София
В настоящата работа се изследват някои от основните характеристики на динамичното
натоварване на елементите на режещия механизъм на хоризонталната фурнирна машина по
време на нейната работа. Разглежда се изменението на отделните сили, формиращи това
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натоварване. След това се разглежда съвместното им действие. Дефинират се отделни
периоди в действието на натоварването с точно определени характеристики и
продължителност. По този начин разглежданото натоварване условно може да се раздели на
части с цел неговото по-пълно и точно изследване. Задълбоченото изследване на отделен
период осигурява възможност детайлно да се анализират предпоставките за възникване на
повишено натоварване във връзка с конкретна причина. Такива отделни изследвания са от
несъмнена полза и подпомагат провеждането на проучването на цялостната работа на
механизма. Резултатите от изследването са приложими при разработване, проектиране и
оразмеряване на нови машини от този тип. Те са полезни и при реконструкцията и
модернизацията на вече съществуващи такива. Тези резултати може да се използват и за
анализ и оптимизиране на работата на машини с конкретни параметри при различни работни
режими.
Ключови думи: хоризонтална фурнирна машина, режещ механизъм.
JEL: L73.
СЪСТОЯНИЕ И НАСОКИ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ИЗДЪНКОВИТЕ ДЪБОВИ ГОРИ В
БЪЛГАРИЯ
Георги Костов, Нено Александров, Мартин Борисов, Тома Тончев
Лесотехнически университет, София
Докладите от последните две министерски конференции на процеса Forest Europe от 2011 и
2015 година, като отчитат увеличаващата се роля на горите в частност и на горския сектор в
цялост за развитие на биоикономика, борба с климатичните промени и за увеличаване на
благосъстоянието на хората препоръчват: горският сектор да се приспособи (адаптира) към
климатичните промени, за което са нужни инвестиции, а продукционните възможности на
горите да бъдат съхранени и използвани, доколкото от последните има огромна социалноикономическа полза. Общата площ на издънковите гори в България за последните 50 години се
е увеличила малко над 2 пъти като към 2015 година техният дял е 48% от площта на всички
гори. Важността на издънковите дъбови гори се дължи не само на големия дял (35%), който те
заемат, но и от изпълняваните от тях важни екологични, социални и икономически функции.
Поради географското им разпространение, близостта им до населените места и сравнително
лесен достъп тези гори в исторически план са най-силно повлияни от човека. Усилията на
поколения лесовъди и прилагането на различни подходи за превръщане (трансформация) на
издънковите гори в семенни все още не са постигнали желаните резултати. При направените
през последните години експерименти свързани с моделиране (чрез моделите EFISCEN и
Picus) на параметри относно поведението и развитието на издънкови дъбови гори у нас при
различни сценарии на стопанисване са установени повтарящи се резултати. Те са
доказателство, че с голяма доза вероятност прогнозите на моделите са реалистични. Всичко
това налага преоценка на целите, които са поставени пред издънковите дъбови гори и
лесовъдските системи, които да донесат успех. Бъдещи лесовъдски концепции би трябвало да
се разработят регионално за следните основни групи издънкови дъбови гори: за
възстановяване; за трансформация в семенни и гори за смесено семенно-издънково
стопанисване.
Ключови думи: адаптивно стопанисване, издънкови гори, дъбови гори, трансформация,
модела EFISCEN, модела Picus.
JEL: Q23.
СЪСТОЯНИЕ И ПЕРЕСПЕКТИВИ НА СЛИВОПРОИЗВОДСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
Гергана Младенова, Лилия Георгиева, Деница Сербезова
Лесотехнически университет, София
Природно-климатичните условия у нас са подходящи за разширяване на производството на
сливи. През периода на изследване (2001-2015 г.) площите заети със сливови насаждения
намаляват от 16 078 ha през 2002 г. до 4 219 ha за 2009 г., докато през 2015 г. се увеличават с
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2 608 ha.Производството на сливови плодове също се намалява от 73 150 t за 2001 г. до 14 298
t през 2008 г., след което се увеличава с 21 878 t през 2015 г. Получаваните средни добиви са
много под биологичните възможности на сливови сортове и варират от 3 018 kg/ha за 2002 г. до
5 299 kg/ha за 2015 г. Напоследък се наблюдава тенденция в прилагането на високо добивни
сортове, толерантни и устойчиви на шарка (Стенлей, Йо-йо, Чачанска лепотица и др.) и
съвременни технологии за плодопроизводство, което води до по-високи и качествени добиви.
Ключови думи: слива, производство, сортове.
JEL: O13.
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ В ПЛАНИНСКИТЕ РАЙОНИ НА
БЪЛГАРИЯ
Гергана Славова
Икономически университет, Варна
През последните двайсет години, все по-засилено в световен план, се говори за развитие на
устойчив туризъм, който целенасочено е насочен към формиране на култура в съзнанието на
туристите към опазване на природните и антропогенни ресурси. Планинските райони, от друга
страна, са райони с демографски проблеми, които трябва да се развият и съхранят устойчиво.
България е първата европейска страна, която с подкрепата на Американската агенция за
международно развитие, разработва Национална стратегия за устойчив туризъм, още през
2003 г. и финансира пилотни проекти за развитие на природо съобразен и устойчив туризъм в
защитените територии на страната. В пряка връзка с това, основната цел на статията е да
изясни същността и възможностите за бъдещо развитие на устойчив туризъм в планинските
райони на страната ни, като се анализира и акцентира на голямото многообразие от природни и
антропогенни ресурси с които страната ни разполага и се изведат основните критерии за
устойчивост на прилагане на този вид туризъм, както и икономическите и социални ползи при
развитие на устойчив туризъм в планинските райони на България.
Ключови
ресурси.

думи: устойчив туризъм, устойчиво развитие;планински райони; природни

JEL: О13, Q01, Q51, Q56, Z32.
ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНО В СВЕТА В ПЕРИОДА 2010–2015 И СЪПОСТАВКА НА
ВИНОПРОИЗВОДСТВОТО
В
БЪЛГАРИЯ
СЪС
СВЕТОВНИТЕ
СТРАНИ
ВИНОПРОИЗВОДИТЕЛИ
Гергана Славова, Кристина Кожухарова
Икономически университет, Варна
Производството на вино в света не е нова дейност. Това е сектор с традиции, който е
популярен не само на континента Европа, но и по цялата Земя. Доказателство за това са и
разгледаните в настоящата статия страни най-големи производители на вино, сред които освен
европейските държави се подреждат също Америка, Австралия и страните от Южна
Африка.Целта на настоящата статия е не само
да се анализират тези най-големи
винопроизводители в света, но и да се обхване динамиката в тяхното производство за
анализирания шест годишен период (2010–2015) и да се направи съпоставка с произведеното
количество вино на територията на нашата страна за същият този период. Задачите, който сме
си поставели са в пряка релация с поставената цел, а имено да се анализират количествените
и стойноссретни показатели на произвежданото вино в анализирания период, както в страната,
така и на световно ниво, обхващащо десетте най-големи винопроизводители в света.
Анализирани са също средните продажни цени на виното, както и основните винени сортове от
които се произвежда грозде, както в страната, така и на европейския и световен
пазар.Изведени са основните изводи до които авторите са достигнали при анализ на
винопроизводството и свързания с него пазар. Застъпени са и някой основни възможности за
бъдещото развитие на сектора.
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Ключови думи: вино,винопроизводство,европейски страни, средни цени.
JEL: O11, O13, Q13, Q17.
ОТНОСНО РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ЗЕЛЕНИЯ КАДАСТЪР В РЕГУЛАЦИОННИТЕ ПЛАНОВЕ В
СОФИЯ
Десислава Вълева
Лесотехнически университет, София
Разгледани са някои специфични картографски и геодезически проблеми, свързани с
приложението на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на
Столичната община. На базата на изискванията й са представени идеи за бъдещото развитие
на специализираните карти за зеления кадастър. Направено е предложение за обединяване на
информацията от геодезическото заснемането и данните, събрани в експертната оценка на
трайната дървесна растителност. Представено е предложение за въвеждането на нови
комбинирани знаци с цел улесняване четенето на специализираните карти.
Ключови думи: зелен кадастър, зелена система, картография, управление.
JEL: Q01, Q56, R58.
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА НАРЕДБИТЕ ЗА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА В ПЛОВДИВ, БУРГАС И
СТАРА ЗАГОРА
Десислава Вълева
Лесотехнически университет, София
Накратко е представено нормативното деление на зелените площи, съставляващи зелената
система на населените места. Направен е сравнителен анализ на Наредбите за зелената
система на трите големи града в Южна България – Пловдив, Бургас и Стара Загора.
Наложително е уеднаквяването на нормативно изискваната информация, създаването на
единна база за зелените площи за всяко населено място и предоставянето на възможност за
сравняване на количествените и качествените показатели на зелената система. С цел
подобряване управлението и развитието на зелената система на градовете у нас, е направено
предложение за унифициране съдържанието на наредбите и събираната информация за
показателите на трайната дървесна растителност. Анализът и препоръките са направени въз
основа на задълбочено изучаване на законовите постановки и практическия опит, натрупани
досега у нас.
Ключови думи: зелени площи, зелена система, управление.
JEL: Q01, Q56, R58.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА НОВИТЕ МАРКЕТИНГОВИ ИНСТРУМЕНТИ ОТ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Диана Иванова
Лесотехнически университет, София
Маркетингът през 21 век търпи сериозни промени, които произтичат от развитието на
информационните и комуникационни технологии, динамиката в пазарната среда и ефекта на
глобализацията. Развитието на информационните технологии доведе до истинска революция в
областта на маркетинга, намираща израз в използването на маркетинговите бази данни,
електронната търговия и глобалния индивидуален маркетинг. Традиционният маркетинг
продължава да се използва, но нараства приложението на новите маркетингови инструменти,
позволяващи офериране, продажби и изграждане на взаимоотношения с потребителите в
реално време. Една от главните посоки на развитие на маркетинга днес е използването на
интернет маркетинга в управлението на търговската марка не само на стоки, а и на марки на
фирми-производители, търговски вериги/магазини и фирми за услуги. Друга съществена
насока, базирана на технологичните изменения в сектора на информационните технологии, е
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развитието на маркетинга на отношенията. Предизвикателствата в маркетинга днес са
свързани с намирането на нови пътища за довеждане на посланията и офертите на компаниите
до хората, нови маркетингови инструменти за управление на търговската марка, нови умения
на специалистите по маркетинг. Целта на настоящия доклад е да покаже как се променят
маркетинговите инструменти и как те се използват за постигане на целите на бизнес
организациите. Във връзка с постигане на целта се решават следните задачи: теоретично
изясняване на промените в маркетинга; използване на новите маркетинг инструменти в
брандирането; практическа интерпретация на предмета на изследване в конкретни бизнес
организации.
Ключови думи: нови маркетингови инструменти, информационни технологии, маркетингови
бази данни, маркетинг на отношенията, брандиране.
JEL: L19, L22, M30.
РОЛЯТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПОСРЕДНИЧЕСТВО ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР
В БЪЛГАРИЯ
Диана Иванова1, Иван Лазаров2
Лесотехнически университет, София
2
Комисия за финансов надзор, София
1

Застрахователният пазар в България е силно динамична система. През последните пет
години се наблюдават промени във всички негови елементи, застрахователни компании,
индивидуални и бизнес клиенти, застрахователни посредници, застрахователни продукти,
институции, застрахователна култура. Нараства ролята на застрахователните посредници на
пазара, видно от официалните отчетни и статистически данни, както и публикациите в
специализираните издания. Това предопредели и избора на темата на настоящия доклад.
Основната цел е да се изследват тенденциите на развитие на застрахователното
посредничество през последните години. За постигането на тази цел са изпълнени следните
изследователски задачи: изследвани са тенденциите на развитие на премийните приходи на
двата основни сектора застраховане – общо застраховане и животозастраховане, и
нарастването на комисионните на застрахователните брокери; представени са лидерите сред
брокерите, които определят облика на застрахователното посредничество в страната;
направени са основни изводи относно тенденциите на развитие на застрахователното
посредничество в България. Обект на изследване са застрахователните посредници в
България, а предмет на изследване са основните показатели за застрахователния пазар.
Изследваният периода е от 2012 до 2016 г., включително. Използваните данни са от самите
застрахователни компании, които те са предоставили на Комисията за финансов надзор (КФН)
съгласно Наредба №30 от 19.07.2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и
съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на
застрахователите и презастрахователите, използвани са и предишни изследвания и
публикации.
Ключови думи: застрахователен пазар, общо застраховане, животозастраховане,
застрахователни посредници, брутен премиен приход, застрахователни продукти.
JEL: .G20, G22, M48.
ОТГЛЕДНИТЕ СЕЧИ – ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНОСТИ
Димитър Пеев
Лесотехнически университет, София
В този доклад се разглеждат проблемите, свързани с извеждането на отгледните сечи и
начините за тяхното решаване. Направен е анализ на състоянието на горите в България към
2015 година и по-конкретно на залесената площ на страната през годините и дървесния запас.
Също така се разгледа и въпроса с размера на количеството предвидено ползване и
действително отчетеното през определени периоди. При направените анализи на залесената
площ и дървесния запас на страната, се вижда увеличаването им през годините, което основно
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се дължи на неустроените досега горски и земеделски територии. От резултатите след
направения анализ за ползването на дървесината от отгледни сечи в страна става ясно, че при
воденето им се дава превес на тези в по-късна възраст, където вече се получава материален
добив и по-конкретно поне средна строителна дървесина. Установи се преизпълнение на
плановете при добиването на средна строителна дървесина, а при добива на дребна
строителна дървесина през някой от годините не са достигнати дори и 20% от планираното
ползване. Разглежда се и въпроса с възможностите за добиване на дребноразмерна дървесина
от отгледни сечи. Направен е обзор на публикации, третиращи понятието дребноразмерна
дървесина, както и възможностите за по-пълното използване на надземната част на дърветата
от отгледни сечи и добива на биомаса. От направените анализи става ясно, че имаме голям
резерв от биомаса, който може и трябва да бъде използван. Дървесната биомаса в страната ни
има най-голям дял сред останалите възобновяеми енергийни източници. От направения обзор
се установи, че няма точна дефиниция на термина „дребноразмерна дървесина“. Прилагането
на неефективни технологии при извеждането на отгледни сечи води и до непълно усвояване на
дървесната биомаса.
Ключови думи: отгледни сечи,
възобновяеми енергийни източници.

дребноразмерна

дървесина,

дървесна

биомаса,

JEL: L73, Q23.
СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО В ОБЛАСТТА НА ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ПРОФЕСИОНАЛНО
ОБУЧЕНИЕ
Евелина Ризова, Райна Димитрова
Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград
През последните десетилетия нараства убедеността, че професионалното образование и
обучение е ключов фактор за устойчивото социално-икономическо развитие в Европа. Изискват
се нови подходи в областта на продължаващото професионално обучение с цел подготовка на
човешки ресурси със съответстващи на нуждите на националната икономика квалификации.
Тези подходи трябва да отчитат специфичните социално-икономически предизвикателства,
пред които е изправена България. Особено важно в това отношение е да се отчита състоянието
на пазара на труда и нуждата от квалифицирани кадри в отделните сектори на икономиката.
Целта на настоящото изследване е да се идентифицират актуалните проблеми и бъдещите
предизвикателства, пред които е изправено социалното партньорство по отношение на
продължаващото професионално обучение. За постигане на целта са поставени следните
задачи: представяне на състоянието на пазара на труда и съществуващите форми за
продължаващо професионално обучение; изследване на ролята на работодателите, как чрез
развитие и усъвършенстване на продължаващото професионално обучение, могат да се
предприемат мерки за преодоляване на някои от проблемите на пазара на труда; очертаване
на някои възможности на социалното партньорство в областта на продължаващото
професионално обучение. В разработката са използвани български и чуждестранни
литературни източници, доклади, анализи и други документи на Европейския съюз и на
Република България. Изведени са обобщени изводи, основани на резултатите от изследването.
Направени са конкретни препоръки по отношение на социалното партньорство в областта на
продължаващото професионално обучение.
Ключови думи: професионално обучение, социално партньорство, работодател, пазар на
труда, социална отговорност.
JEL: M14, M53.
ОБЕКТИ НА ЗЕЛЕНАТА ИНФРАСТРУКТУРА – ПРИОРИТЕТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ
Елена Драгозова, Паула Малковска
Лесотехнически университет, София
Обектите на зелена инфраструктура са важен инструмент, който дава възможност за
постигане на принципите на устойчиво развитие. Инвестициите в такъв тип обекти могат да
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донесат много ползи, които са свързани, от една страна, със запазването на ценни екосистемни
услуги. От друга страна, тези инвестиции са ключов аспект за развитие на регионалния
икономически растеж. Именно поради тази причина, Европа разработва различни стратегии,
определя основни приоритети, насочени към пространствено планиране във и звън
урбанизираните територии. По този начин се обединяват и интегрират политиките за развитие
и използване на земята съвместно с други политики, които оказват влияние върху
функционирането й. Регионалната политика, от своя страна е инструмент, който осигурява на
адекватна регионална рамка за успешно изпълнение на проектите от европейско и национално
ниво.
Ключови думи: устойчиво развитие, зелена инфраструктура, регионално развитие,
инвестиции.
JEL: O18, O21.
ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ ОТ ТРАНСГРАНИЧНИЯ РАЙОН
БЪЛГАРИЯ–СЪРБИЯ
Елена Цветкова
Лесотехнически университет, София
Статията е част от серия публикации, в които са представени резултати от проучване на 30
термоминерални извора от трансграничния район (ТГР) между България и Р. Сърбия, в
изпълнение на проект № 2007CB16IPO006-2011-2-184 „Минералните води – източник на здраве
и благосъстояние (WellSpring)”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество по
ИПП България–Сърбия. Направената качествена оценка на обхваща обекти от 7 области в
трансграничния район. Тя показва, че изследваните минералните води са разнообразни по своя
химичен състав. Установено е, че в пет от изследваните обекти съдържанието на сулфати
надвишава граничния праг за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. В
изследвания район попадат и обекти с повишено съдържание на манган, арсен, уран и обща β
активност. Голяма част от тези природни ресурси са недостатъчно добре оползотворени и
представляват значителен бизнес потенциал за развитието на трансграничния район между
България и Сърбия.
Ключови думи: околна среда, качество на геотермални води, минерални извори, ТГР
България–Сърбия.
JEL: I15, Q25, Q57, P28.
ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЧЕСКИ
БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

ОСОБЕНОСТИ

НА

ФИТОНИМИЯТА

В

РУСКИЯ

И

Елена Янкова
Лесотехнически университет, София
Човешкият свят от самото начало на еволюцията е свързан постоянно с животните и
растенията. Фитонимите – названията на растенията – като един от базовите компоненти на
езиковата картина на света въплъщават определени характеристики на растения, отразяват
духовния свят на представителите на съответния етнос. Народната фитонимия се явява обект
на многочислени изследвания на лингвисти, етнолози, културолози и др. С появяването и
развитието на лингвокултурологията народните фитоними стават също предмет на изследване
на лингвокултуролозите. Лингвокултурологическите особености на изследването на
фитонимите позволява да се проследи спецификата в пречупването на неезиковата
действителност в езика на един или друг етнос. В такъв план интерес представляват
изследванията на особеностите на номинацията на базата на названията на растенията. Обект
на даденото изследване се явяват названия на руски и български фитоними на базата на билки
и лечебни растения, а предмет – лингвокултурологическите особености и характеристики на
процеса на номинацията на билки и лечебни растения както в руския литературен език, така и в
руските народни диалекти и неговото съпоставяне с аналогични названия в българския език.
Цел на работата – запознаване с моделите на номинация на растения в руския литературен
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език, а също и в диалектите, да се намерят нови модели, да се проследят основните
характеристики на тези модели и техните лингвокултурологически особености и да се
съпоставят с аналогични процеси на номинация в български. Сравняват се тези процеси в
различни езикови, етнокултурни съобщества; изучават се проблемите на заимстване и преноса
на названия от един език в друг и др.
Ключови думи: лингвокултурология, фитонимия, билки, процеси на номинация на билки и
лечебни растения.
JEL: Z00, L73.
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЪРВЕСНО-ХРАСТОВАТА
ЛЕСОПАРКОВАТА ЧАСТ НА БОРИСОВАТА ГРАДИНА, СОФИЯ

РАСТИТЕЛНОСТ

В

Емил Галев, Илко Добричов, Пламен Александров, Владимир Щилиянов, Мария Гуркова
Лесотехнически университет, София
В статията са описани резултатите от извършената през август 2016 г. инвентаризация и
цялостен анализ на състоянието на дървесно-храстовата растителност в лесопарковата част
на Борисовата градина. Тази инвентаризация е извършена въз основа на Задание на Дирекция
„Зелена система” при Столична община за възлагане на научноизследователска разработка на
Лесотехническия университет. Направена е таксационна характеристика на дървостоите.
Установени са основните причини за сегашното състояние на дървесната растителност. То е
характеризирано като недобро, тъй като поради множество причини дървесната растителност в
Борисовата градина е оставена без необходимите грижи в продължение на най-важните етапи
на нейното развитие. Състоянието на дървесната растителност в лесопарковата част на
Борисовата градина може да бъде наречено също и тревожно, тъй като сега вече всяка
лесовъдска намеса в дървесните масиви носи много рискове за останалите на корен дървета и
трябва да се планира и провежда много внимателно и на малки площи. Необходим е актуален
горскостопански план, който да предложи решение на проблемите и да даде цялостна визия за
единно обемно-пространствено изграждане на отделните части на изследвания обект.
Извършените измервания и анализи в настоящата разработка показват съществуването на
природен потенциал, който в съчетание с необходимите грижи би могъл да обезпечи успешното
възобновяване и по-нататъшно развитие на дървесните масиви в тази част от парка. В
резултат на събраните данни от инвентаризацията на подотделите в Борисовата градина е
предложена адекватна лесовъдска намеса, която включва горскостопански дейности, чиято цел
е да се постигне опазване на биологичното разнообразие, устойчиво ползване и
възпроизводство на комплекса горски ресурси и функции.
Ключови думи: инвентаризация, дървесна растителност, таксационна характеристика на
дървостоите, лесовъдска намеса.
JEL: K32, Q00, Z32.
ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПРИ ГОРСКАТА СЕРТИФИКАЦИЯ – АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА
РЕНТАБИЛНОСТТА СЛЕД ВНЕДРЯВАНЕТО НА СЕРТИФИКАТ ЗА УСТОЙЧИВО
УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ В ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО“
Емил Кичуков, Цветелина Симеонова-Заркин
Лесотехнически университет, София
Горската сертификация е непрекъснат процес и осигурява непрекъснато подобрение в
управлението на горите. Икономическите ползи от приложението на системите за горска
сертификация са слабо изследвани. Настоящата разработка има за цел да анализира и оцени
разходите и приходите при горската сертификация като прави икономическа оценка на
внедряването на групов сертификат FSC в Държавно ловно стопанство „Борово”.
Ключови думи: устойчиво
икономически анализ.

управление,
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горско

стопанство,

горска

сертификация,

JEL: Q01, Q23.
НЯКОИ РЕЗУЛТАТИ ОТ МОДЕЛИРАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ГОРСКИТЕ НАСАЖДЕНИЯ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ЖЕНДА”, ГР. КЪРДЖАЛИ
Златина Тодорова, Емил Галев, Мария Гуркова
Лесотехнически университет, София
Представени са резултати, получени в рамките на изследванията по дисертационен труд на
тема: „Възможности за интегрирано управление на горските територии в община Кърджали”.
Направен e анализ на изменението в състоянието на ключови индикатори, влияещи върху
развитието на горските насаждения на територията на ДЛС Женда, гр. Кърджали. С помощта на
частично адаптираната за използване в България информационна система за подпомагане
вземането на решения „Сибила” са очертани възможните варианти за развитие на горските
насаждения за период от 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. Анализирано е поконкретно изменението на резултатите от моделиране при изменение на показателите: общ
обем на стоящата маса, обем и сортиментна структура на възможния добив на дървесина и
обем на биомасата, при различни режими на стопанисване на горите на територията на
Държавно ловно стопанство „Женда”, Кърджали.
Ключови думи: интегрирано управление на горски територии, моделиране, информационна
система за подпомагане вземането на решения, ДЛС Женда, Кърджали.
JEL: Q01, Q23.
ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ОПИТИТЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ГОРИТЕ
В БЪЛГАРИЯ
Златина Тодорова, Иван Палигоров
Лесотехнически университет, София
Представена е концепцията за устойчиво развитие на българската гора, явяваща се
отражение на система от социални, икономически и управленски ценности. Разгледани са
критериите за устойчиво развитие на горите като глобална политическа стратегия. Тази
стратегия изисква горските ресурси да се стопанисват по начин, позволяващ адекватно да се
посрещнат потребностите както на сегашното, а така също и на бъдещите поколения. Очертано
е „многофункционалното горско планиране“ като сравнително нова управленческа практика,
която способства за дългосрочното многоцелево ползване и природосъобразно
възпроизводство на горските ресурси. Откроено е мястото на този вид планиране като
предпоставка за осъществяване на многофункционално стопанисване на горите и поддържане
на устойчив баланс между всички функции на дадена горска територия. Анализирани са
предимствата и недостатъците при прилагането на партисипативния подход, свързан с активно
участие на заинтересованите страни в процеса на многофункционалното горско планиране.
Проучен е натрупания до момента опит в този процес, свързан с устойчивото развитие на
горите у нас. Изтъкната е целесъобразността от изготвяне на различни сценарии посредством
използването на методиката по международния проект „Интеграл“. По този начин се повишава
ефективността при разработването на планове за развитие на горите и горските територии.
Представя се и разбирането за интегрираното управление на горските територии като
комплексен подход за формиране и осъществяване на горската политика.
Ключови
думи:
устойчиво
развитие,
многофункционално
стопанисване,
многофункционално горско планиране, интегрирано управление на горски територии,
партисипативен подход.
JEL: Q01, Q23.
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ФАКТОРИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО ПРОЕКТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ВОДНИЯ
СЕКТОР
Зорница Стоянова
Университет за национално и световно стопанство, София
Интегрираното управление на водните ресурси налага свързването на концепцията за
устойчиво развитие с проектното управление във водния сектор. Целта на доклада е да се
оценят факторите за постигане на устойчиво проектно управление във водния сектор и на тази
база, да се направят обобщени изводи и препоръки за подобряване на проектното управление
в България. Първата част на доклада съдържа литературен обзор на интегрирането на
концепцията за устойчивостта в управлението на проекти във водния сектор. За реализиране
на целта на доклада е направен анализ на факторите за постигане на устойчивост във водния
сектор и са оценени тези, които оказват влияние върху проектното управление в сектора. На
тази основа са направени предложения за подобряване на управлението на водни проекти.
Ключови думи: проектно управление, воден сектор, устойчивост.
JEL: О22, Q25, Q55.
ДИНАМИКА НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА РЕГИОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Ивайло Иванов
Лесотехнически университет, София
Представено е изследване на конкурентоспособността на регионите в България. Използван
е Регионалният индекс на конкурентоспособност. Проследена е динамиката на индекса за
периода 2004-2015 г., установени са неравенства между отделните региони и са
идентифицирани проблемните от тях. Изведени са водещите региони по отделните индикатори
и са анализирани са сфери, оказващи негативно влияние върху конкурентоспособността на
регионите. Потвърдена е водещата роля на област София (столица) и продължаващото
задълбочаване на регионалните неравенства.
Ключови думи: Регионален индекс на конкурентоспособност, регионални неравенства,
регионално развитие, проблемни региони.
JEL: O12, P25, P48.
ОЦЕНКА НА СТРОИТЕЛНИ ТЕРЕНИ СПОРЕД ЦЕНИТЕ НА СГРАДИТЕ
Ивайло Марков1, Франк Зетцер2, Даниела Георгиева3, Груд Попов1
1
Институт за гората, Българска академия на науките, София
2
Fachhochschule Erfurt, Ерфурт, Германия
3
Лесотехнически университет, София
Поради преплитането на пазарите на недвижими имоти, при оценяването на един горски
имот често се налага да се държи сметка за стойността му като строителен терен, например
при обоснована възможност за промяна на предназначението на имота. В горските и аграрните
райони обаче пазарната оценка на строителните терени може да бъде проблематична поради
липсата на пазарни аналози или недостатъчния брой на същите. В настоящата работа се
обосновава метод за извеждане на пазарната стойност на строителен терен от пазарните цени
и наемите за сгради, които се оферират и договарят много по-често. Методът е проверен с
реални пазарни данни.
Ключови думи: имоти, оценки, гори, строителни терени.
JEL: Q23, R29, R39.
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ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ ВЪРХУ СЕЛСКОТО
СТОПАНСТВО
Иванка Колева–Лизама
Лесотехнически университет, София
Изменението на климата е едно от най-големите предизвикателства на нашето време.
Неблагоприятните последици от него – проливни валежи и наводнения, продължителни суши и
горски пожари, в голяма степен негативно влияят на устойчивото развитие. Предотвратяването
на изменението на климата и адаптирането към него са основни приоритети в научните
изследвания. Селското стопанство е сред най-уязвимите сектори на последиците от
изменението на климата, тъй като промените в температурата и валежите, а така също почестите екстремни метеорологични явления, имат предимно негативни ефекти върху
производителността. Вземайки това в предвид, е необходимо да се начертаят конкретни мерки
за действия и политики, които едновременно да са насочени към смекчаване въздействието на
изменението на климата и адаптиране на селското стопанство към промените, а така също и да
подкрепя и гарантира продоволствената сигурност за населението. Във връзка с това трябва да
се проведе обстоен анализ и оценка на риска и уязвимостта в областта на селското стопанство
към изменението на климата през следващите години. В настоящата разработка за оценка на
въздействието на климатичните промени върху селското стопанство се използват следните поважни индикатори: продължителност на вегетационния период на земеделските култури,
агрофенология, добив от културите, изискване към напояване. При анализите на индикаторите
са използвани резултати от симулационните агроклиматични модели CERES и ROIMPEL
CROPGRO, WOFOST. При калибрирането на стойностите на показателите за отделните райони
на България е установено добро съвпадение между изчислени и фактически стойности на
фенологичните етапи от развитието и формирания добив на зърнени, маслодайни и технически
култури.
Ключови думи: климат, изменение, селско стопанство, индикатори, модели, оценка.
JEL: Q54, Q15, Q51.
ПРЕДВАРИТЕЛНИЯТ КОНТРОЛ, КАТО ЧАСТ ОТ
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

СИСТЕМАТА

ЗА

ФИНАНСОВО

Ивелина Петкова
Управлението на средствата в публичния сектор изискват законосъобразно, ефективно и
ефикасно разходване. Целта на настоящия доклад е да разгледа предварителният контрол
моменти. В доклада са изведени насоки и предложения за подобряване на предварителния
контрол е част от цялостния процес на финансово управление и контрол в организациите от
публичния сектор. Обърнато е специално внимание на функцията и действията на финансовия
контрольор, като са идентифицирани чувствителни области и ключови.
Ключови думи:предварителен контрол, финансов контрольор, публичен сектор.
JEL: H83,G38.
ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕНОСТИ НА ТЪРГОВИЯТА С АГРАРНИ ПРОДУКТИ НА БЪЛГАРИЯ
Искра Ненчева–Иванова
Тракийски университет, Стара Загора
С интегрирането на България и българската икономика към ЕС, конкурентоспособността на
селскостопанското производство се превръща в един от най-важните проблеми. Възниква
проблемът за бъдещото развитие на селското стопанство, производството и реализацията се
извършват в силно променена макроикономическа среда. Българските производители са
поставени пред нови реалности и сериозни предизвикателства. Нарастващите разходи и цени,
по които се предлагат аграрните продукти се отразяват неблагоприятно върху
конкурентоспособността на износа. Цел на настоящата разработка е да се проучат тенденциите
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и особеностите на търговията с аграрни продукти на България. За постигане на целта се
решават следните задачи: 1. Да се анализират тенденциите в изменението на износа и вноса
на аграрни продукти. 2. На основата на извършения анализ да се направят предложения за
подобряване и развитие на изследваната пазарна структура, както и нейното адаптиране към
изискванията на ЕС. Развитието на аграрният сектор в България през следващите години е в
посока изграждане на конкурентно земеделие, отговарящо на европейските стандарти, чрез
ефективно използване на ресурсите и преструктуриране на стопанствата.
Ключови думи: европейски пазар, търговия, аграрни продукти, конкурентоспособност, внос,
износ.
JEL: Q13, Q17.
СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ – ФОРУМЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН ДИАЛОГ, ПРЕДЛАГАЩ
ПЛАТФОРМА ЗА ДЕБАТ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОБЛЕМИ И СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ
ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИЗЪМ
Йордан Йорданов
Лесотехнически университет, София
През последните месеци на 2016 г. се появиха съобщения и коментари в средите, свързани
с туристическия бизнес в България за появата на инициативна група, представители на
известни фирми. Инициаторите са решили да споделят идеи и предложения за „развързване”
на известни от години на целия бранш „възли” -проблеми, пречещи на успешното развитие на
цялата система. Присъединяващите се към сдружението фирми като негови неотменни
компоненти, споделят нуждата от вътрешно браншови диалог и изискване в него активно да
участват както отговорните държавни институции, така и общинските администрации и
учебните заведения подготвящи кадри за туристическия сектор на България.
Ключови думи: туристическо сдружение, диалог, съвместни решения.
JEL: L83, Z32.
ПОЧВИТЕ КАТО ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ РЕСУРСИ В ЗАПАДНА
СТАРА ПЛАНИНА
Камелия Петрова
Лесотехнически университет, София
Съществуването и нормалното екологично развитие на горските екосистеми зависи до
голяма степен от характеристиките на почвите и техните изменения, също така и от
протичащите биологични и биохимични почвени процеси. Те оказват значително влияние върху
растежа и развитието на горските насаждения. Ето защо, свойствата на почвата са важно
условие при планирането на всички лесовъдски мероприятия в горите. Поради тази причина, е
необходимо да се изясни влиянието на състава и свойствата на почвите върху развитието на
горските насаждения и тяхната продуктивност. Това от своя страна, е фактор за устойчивото
развитие на горските ресурси и необходимо условие за природосъобразното им използване. В
статията са представени резултати от изследванията на връзката между характеристиките на
почвите и продуктивността на гората. Изследвани са сиви горски почви (Gray Luvisols, FAO
1990) и кафяви горски почви (Dystric-Eutric Cambisols, FAO 1990) в западната част на Стара
планина. Те са разположени съответно в Долния горскорастителен пояс (0 – 600 m н. в.) и
Средния горскорастителен пояс (600 – 1800 m н. в.) на Мизийската горскорастителна област.
Анализирани са резултати за съдържанието на хумус и общ азот, реакция на почвата и
мощност на почвения профил. Предствени са данни за запаса на насажденията. Изследваните
показатели представляват основни почвени характеристики, които са резултат от
специфичното комплексно влияние на факторите на почвообразуване. Тези показатели
обуславят растежа и развитието на горските насаждения, усвоимостта на хранителните
вещества, микробиологичната активност, посоката и скоростта на биохимичните процеси. В
резултат на направените изследвания е установена зависимост между различията в състава и
свойствата на почвата и продуктивността на насажденията. Всичко това изисква задълбочени
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проучвания на почвите при проектирането на възстановителните мероприятия в горските
територии.
Ключови думи: горски почви, продуктивност на насажденията, хумус, общ азот, реакция на
почвата.
JEL: Q01, Q23, Q57.
ГРАДСКО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ТРАДИЦИЯ И МОДА, АМАТЬОРСТВО И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ
Катинка Михова
Лесотехнически университет, София
Градско земеделие се определя като „производство, разположено в или в близките
покрайнини на градовете, което произвежда и дистрибутира различни видове хранителни и
нехранителни (растителни) продукти” (Stewart et.al.). Това е вид неформална система за
снабдяване с храна и е интегрална част от градското препитание в човешката история
(Mougeot, ed., 2005). Много автори определят градското земеделие като устойчиво бъдеще
особено за градските бедни от развиващите се страни. Съществуват много примери на градско
земеделие в страните от целия свят, има много публикации, както и различни експертни
мнения. Една фондация и публикация от много различни експерти по този въпрос носят името
AGROPOLIS – на името на френски музей, представящ глобалната история на хората, храната
и земеделието. Съществуването на такъв феномен води до много и различни въпроси. Какви са
корените за това? Подходящо ли е за градския ландшафт и начин на живот? Произведената
храна достатъчно здравословна и добра за консумация ли е? Дали любителското създаване на
лехи и дворни градини може да намери място в системата на професионалното градско
планиране? Важно е всички различни участници да бъдат включени в процеса на вземане на
решения, вкл. партисипативните политики на общинско ниво.
Ключови думи: градско земеделие, градско планиране, градска зелена система,
професионални vs граждански мнения.
JEL: O18, O21, Q56, R14.
АНАЛИЗ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ОПИТ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНИ
(ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНИ ПО КАТЕГОРИЯ) ПАРКОВЕ
Кирил Ташев1, Даниела Георгиева2, Ценко Ценов1
1
Изпълнителна агенция по горите, София
2
Лесотехнически университет, София
В настоящата разработка се прави анализ на международния икономически опит при
управление на природни (или еквивалентни по категория) паркове – по няколко показателя:
площ, начини на управление, институционални отговорности и финансиране. Целта на
изследването е да се представи систематизирана информация за организацията и управление
на природни (или еквивалентни по категория) паркове, като се има предвид действащото
законодателство на национално и международно ниво. Главният акцент е свързан с
представянето на информация за защитените територии съгласно международните категории,
интегрирани и в българското законодателство, както и за разпространение на натура 2000.
Използвани са данни от отчетни форми, Закон за горите, Закон за защитените територии,
планове за управление и други стратегически документи. На база направените изследвания са
направени изводи и дадени препоръки за бъдещето развитие, управление и организация на
работа в природните паркове.
Ключови думи: управление, защитени територии, устойчиво управление на ресурсите.
JEL: Q23.
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ОЦЕНКА НА ДЕТЕРМИНАНТИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
Константин Колев, Мая Цоклинова
Лесотехнически университет, София
На основата на кейнсианската теория са откроени фактори, детерминиращи икономическия
растеж на българската икономика. Специфициран е множествен регресионен модел. Чрез
метода на най-малките квадрати са оценени регресионните коефициенти и са направени
изводи за влиянието на факторните променливи върху зависимата променлива.
Ключови думи: икономическо развитие, икономически растеж, множествен регресионен
анализ, фискална политика, монетарна политика.
JEL: D4, D6, E1, E6, H3, H4.
ЕНЕРГЕТИЧНИ И СИЛОВИ ПАРАМЕТРИ НА ГОРСКИТЕ ФРЕЗИ
Константин Маринов
Лесотехнически университет, София
Специализираните горски фрези все по-широко се използват за подготовка на горски площи
за залесяване в редица страни в ЕС, Русия, САЩ и Канада. През последните няколко години
такива машини се използват вече и в нашата страна. Наред с високите качествени и
технологични показатели, фрезовите машини се отличават и с високи енергийни разходи.
Горските фрези изискват сравнително по-голямо количество енергия и мощност за задвижване
на работните органи. В настоящата работа са представени резултати от експериментално и
теоретично изследване на разхода на енергия и необходимата мощност за задвижване на
мултифункционална горска фреза FAE 300/S-225 за почвоподготовка на горски сечища. За
целта е определен разхода на гориво и изразходваната енергия от фрезата за раздробяване и
мулчиране на дървесина и пънове в тополови сечища, и за дълбока основна обработка на
почвата. От получените резултати са изведени функционални зависимости за изразяване на
енергийните разходи за почвоподготовка на горски площи в зависимост от оперативните
режими и условията на работа на фрезата. Въз основа на тези резултати са изведени някои
важни аналитични зависимости и емпирични формули за определяне на необходимата
мощност за задвижване на горските фрези. Получените резултати могат да намерят
приложение в областта на теорията, проектирането и производствената експлоатация на
специализираните горскостопански фрези и мулчери. Проведеното изследване има научен и
научно-приложен характер и е иновативно за нашата горскостопанска наука и практика.
Ключови думи: горскостопански машини, горски сечища, почвоподготовка, разход на
енергия.
JEL: L64, L73, Q16, Q23.
НОВА МЕХАНИЗИРАНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТОПОЛОВИ ПЛАНТАЦИИ В
СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ВРАЦА
Константин Маринов1, Велика Йорданова1, Иван Иванов2, Димитър Пеев1
Лесотехнически университет, София
2
Северозападно държавно предприятие, Враца
1

Механизираните технологии за създаване и отглеждане на интензивни тополови култури се
основават на определена система от машини за обработка на почвата и отглеждане на
културите. Прилагането на интензивна агротехника е важен фактор за повишаване на
производителността на културите и повишаване на добива от тополова дървесина от единица
площ. В настоящата работа е представена една нова технология и система от машини за
създаване и отглеждане на тополови култури в нашата страна. В основата на тази система са
включени съвременни фрезови машини за подготовка на площите за залесяване и обработка
на почвата. След внедряване на новата технология и система машини са извършени
експериментални опити за определяне качеството на работа и разходите на труд по отделни
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технологични операции. Въз основа на получените резултати е определена относителната
себестойност на създадените култури. За новата технология са разработени разчетни
технологични карти за създаване и отглеждане на тополови култури при определени
производствени условия. Направена е оценка на качествените и количествените показатели на
отделните производствени операции. На основата на технико-икономическите и технологичните
показатели е извършен сравнителен анализ между новата и досега използваните технологии за
създаване и отглеждане на тополови плантации в България.
Ключови думи: горски култури, почвоподготовка, горскостопански машини, трудови
разходи, себестойност.
JEL: L73, Q16, Q23.
УПРАВЛЕНИЕ НА АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ В ГРАДСКА СРЕДА
Людмила Гостева, Мариана Дончева, Иванка Колева–Лизама
Лесотехнически университет, София
В началото на 21 век, почти половината от населението на планетата живее в градове.
Градският начин на живот има редица негативни последици, сред които е замърсяването на
въздуха. Замърсяването на въздуха е основен градски екологичен проблем, който влияе върху
общественото здраве и околната среда. Метеорологичните процеси могат значително да
повлияят на качеството на въздуха на територията на града и са важни за развитието на
индустриалните зони и планиране на мерките за контрол замърсяването на въздуха.
Необходимо е да се оцени икономическият ефект от всяка дейност, като се вземат предвид
разходите за възстановяване на вредите, нанесени на околната среда. Учени от цял свят са
използвали редица методи, модели и анализи, за да обяснят връзката между
метеорологичните елементи и концентрациите на основните замърсители на въздуха статистически метод за анализ на факторите, авторегресионен линеен модел, средномащабен
дисперсионен модел, модел NAME и линеен регресионен анализ. Замърсяването на въздуха
предизвиква различни заболявания и увреждане на имунната, нервната, репродуктивната и
дихателната системи. Решаването на проблема има голям икономически и социален ефект,
особено в развитите градове със значителна концентрация на замърсителите на въздуха .
Ключови думи: замърсяване на въздуха, замърсители, град, метеорологични елементи.
JEL: Q59.
ИЗСЛЕДВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИРМЕНИТЕ РАЗХОДИ В МЕБЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Мариела Цветкова
Лесотехнически университет, София
В мебелните предприятия у нас се калкулира себестойност на продукцията, без да се
прилагат установени научнообосновани методи, прилагани в съвременните предприятия от
развитите индустриални държави. Предприемачите от сектора и служителите отговорни за
управлението на разходите слабо познават съвременни методи за оценка, разпределение,
планиране и контрол на производствените разходи. Това в значителна степен се отнася за
косвените, които съставляват не малка част от съвкупните, употребени за единица продукция
разходи. Посочените особености разкриват управлението на разходите в мебелните
предприятия в България като област, изискваща усъвършенстване, което определя настоящото
изследване като актуално за практиката, а също и за теорията за управление на разходите в
мебелния сектор. Целта на изследването е да се установи запознатостта на мениджърите и
собственици на мебелни предприятия с управлението на разходите като специфична част от
фирмения мениджмънт, съвременните подходи за управление на разходите и желанието им за
иновации в тази посока. Основни задачи са да се изследва равнището на управление на
фирмените разходи в мебелни предприятия и да се открият слабите места в управлението им.
Проведено е анкетно проучване в мебелния сектор, съвместно с представители на Браншовата
камара на дървообработваща и мебелна промишленост. От анализа на резултатите се стига до
извода, че повечето производители на мебели разчитат на традиционната система за
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счетоводно отчитане, за да управляват фирмените си разходи и отчитат счетоводно непреките
си разходи,без да ги разпределят по продукти. Необходимо е да се работи в посока на това да
се прилагат съвременни подходи за отчитане, контрол и разпределение на разходите.
Ключови думи:
ефективност.

разходи,

управление,

себестойност

на

продукция,

рентабилност,

JEL: D24, L73, M21, O31.
ПРЕДИМСТВА НА СЪВРЕМЕННИЯ ПОДХОД ACTIVITY BASED COSTING ПРЕД
ТРАДИЦИОННИЯ МЕТОД DIRECT COSTING ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ В
МЕБЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Мариела Цветкова
Лесотехнически университет, София
Традиционните системи за калкулиране на себестойността са несъвършени по отношение
на разпределението на непреките разходи. При тях може да се получи подценяване или
надценяване на разходите за даден продукт, което води до изкривяване на информацията за
себестойността. С развитието на технологията и автоматизацията на производството, с
разширяването на номенклатурата на производствените дейности възниква потребността от
търсене на нови решения за разпределение на непреките разходи. Съвременният подход
Activity Based Costing е полезен инструмент за проследяване, анализ и контрол на разходите.
Ограниченото ползване на посочения метод в практиката на мебелните предприятия определя
настоящото изследване като актуално и полезно за бъдещото развитие на мениджмънта в
предприятията от мебелната промишленост на България. Целта на изследването е да се
приложат методите Direct Costing и Activity Based Costing в мебелно предприятие и се открои
приносът от приложението на втората методика. Основните задачи са, да се направи
сравнителен анализ на традиционния и съвременния метод за управление на фирмени разходи
и да се откроят предимствата на съвременния подход. При метода Direct Costing, непреките
разходи се обединяват и разпределят по продукти на една обща база, което изкривява
представата за действителния размер на крайните разходи. При Activity Based Costing,
разходите се групират по дейности, необходими за производството на продукта, определя се
специфична база за измерване на всеки разход и се разпределят разходите между продуктите
на база участието на всяка дейност в производството на продукта, което го прави по-съвършен
инструмент на управлението.
Ключови думи: разходи, управление, съвременен подход, мебелно производство.
JEL: D24, L73, M21, O31.
ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ГОРСКИТЕ НАСАЖДЕНИЯ
ИЗОБРАЖЕНИЯ ОТ БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ

ПО

ЦИФРОВИ

Мария Асенова
Лесотехнически университет, София
В последните години в България се наблюдава засилване на съхненето на горите, развитие
на различни заболявания и повреди от биотичен и абиотичен характер в горските масиви.
Възникващите проблеми изискват бърза лесовъдска намеса за намаляване на пораженията и
ограничаване на стопанските загуби. Географските информационни системи (ГИС) и
безпилотните летателни апарати (БЛА) осигуряват оптимална технологична основа за
изследване състоянието на дървостоите, засегнати от повреди от биотичен и абиотичен
характер. Те осигуряват бързина и оперативност в наблюдението и детайлна информация за
настъпилите повреди в насажденията. Разработени са методика и технология за откриване на
проблемни участъци и извличане на данни за степента на увреждане на горски насаждения по
цифрови изображения, получени с камера и дрон. За целите на изследването е извършено
въздушно заснимане на част от горската територия на ДГС „Плачковци” (Тревненска планина,
Централна Стара планина). По получените и обработени едромащабни цветни изображения е
направено визуално аналитично дешифриране, дигитално картиране и оценка на състоянието
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на дървостоите в среда на ГИС. Чрез векторизация на цифровите изображения са получени
векторни данни за местоположението и площта на засегнатите участъци. Проектирана е база
данни на ГИС, която съдържа атрибутни данни за вида и степента на повредите. Анализът на
специализираните данни за увредените насаждения осигурява планирането и изпълнението на
мерки за тяхното опазване и възстановяване.
Ключови думи: ГИС, безпилотни апарати, горско дешифриране, състояние на дървостоите.
JEL: C83; C88; Q23; Q55.
GIS ЗА ЦЕЛИТЕ НА СИСТЕМАТА ЗА СНАБДЯВАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИЯ ТУРИЗЪМ
Мария Асенова, Станислава Ковачева
Лесотехнически университет, София
Изследването представя прилагане на възможностите и предимствата на Географските
информационни системи (ГИС) при разработване на оптимална дистрибуторска мрежа за
веригата на снабдяване (Supply Chain System) в алтернативния туризъм и по-специално за
винения туризъм в България. Използвани са GIS инструменти и методика, базирана на Gravity
Centre, за да се локализира центърът на разпределение в географската област на
разпространение на винарните, предлагащи туристически пакети с включена дегустация на
продуктите им и други услуги. Различни платформи за ГИС осигуряват разработката на
интерактивни карти с
местоположението на производителите, потребителите и
дистрибуционните центрове и атрибутна информация за тях. Изследването потвърждава, че
значително подобрение може да бъде постигнато чрез вариране на времето за доставка,
включващо броя на точките за доставка, транспортното разстояние и време и други
специфични параметри.
Ключови думи: Supply Chain System, дистрибуторска мрежа, ГИС, алтернативен туризъм,
винен туризъм.
JEL: L83, R41, Z32.
РОЛЯ И ПРОФИЛ НА ПРЕДПРИЕМАЧА И НА КОРПОРАТИВНИЯ ПРЕДПРИЕМАЧ:
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ
Мария Василска
Университет за национално и световно стопанство, София
Предприемачеството отдавна е считано като един от двигателите както развитите, така и на
развиващите се страни и е призната неговата роля в решаването на важни социалноикономически задачи. В продължение на столетия редица изследователи дават своя принос за
очертаването на профила на предприемача, стартиращ и развиващ собствен малък бизнес.
Сравнително по-малко е позната фигурата на корпоративния предприемач, действащ в рамките
на вече установили се на пазара фирми. Корпоративният предприемач е носител на
предприемаческия дух в по-големите, често бюрократични фирми, който им помага да оцеляват
и се развиват успешно в съвременната силно динамична и конкурентна икономическа
обстановка. Неговите идеи и действия водят до създаването на нови продукти, услуги, процеси,
структурни единици и други и като цяло – до повишена гъвкавост и иновативност на
компанията. Двата вида предприемачи имат много общи черти, качества и поведение, но се
наблюдават и различия, произтичащи най-вече от средата, в която те работят. Целта на
настоящия доклад е да се направи сравнителен анализ на ролите, които изпълняват
независимите и корпоративните предприемачи, на техните предимства и на бариерите пред
дейността им, както и на необходимите качества, за да постигнат успех в начинанията си.
Анализът служи за очертаването на профилите на тези важни за развитието на икономиката и
обществото фигури. Той се базира на проучване на основни и съвременни литературни
източници, вкл. от български автори, както и на собствени експертни наблюдения на автора.
Ключови думи: предприемач, корпоративно предприемачество, иновации.

39

JEL: L26, M13, M14, O31.
СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА И НОРМИ ПРИ УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ
ПЛОЩИ С КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ В УРБАНИЗИРАНА И ПРИРОДНА СРЕДА
Мария Гуркова
Лесотехнически университет, София
Изследването е насочено към специфичните правила и нормативи, които съпътстват общите
и подробните устройствени планове, обхващащи зелени площи, определени за защитени
територии за опазване на недвижимото културно наследство или за територии с превантивна
устройствена защита. В тези случаи специфичните правила и норми се явяват отклонение от
установени нормативни актове и налагат специални изисквания и ограничения, поради което са
оценени като устройствения инструмент с водещо значение за съхраняването на
материалната, образната и функционалната автентичност, целостта и художествения облик на
историческия парк и градина, историческо място или ландшафт. Изследването се фокусира
върху обхвата, структурата, съдържанието степента на детайлност на правилата и нормите,
които след анализ на избрани обекти, са определени като зависещи от нивото на устройствено
планиране, основното предназначение на територията и ландшафтните компоненти и
елементите, формиращи структурата на защитената зелена площ. Гарантирайки опазването на
културно-историческата значимост на специфичните обекти на защита и тяхната естествена
среда, правилата и нормите са гарант и за устойчивото им развитие в съвременните социалноикономически условия.
Ключови думи: специфични плавила и нормативи, устройствено планиране, исторически
паркове и градини, исторически места, културно-исторически ландшафт.
JEL: K32, Q00, Z32.
ИНОВАЦИИТЕ В СИСТЕМИТЕ ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕ В ПОДКРЕПА НА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА (ПРИМЕР ОТ БЪЛГАРИЯ)
Мария Пенева
Университет за национално и световно стопанство, София
Ролята и важността на системите за съвети в земеделието в Европейския съюз (ЕС), както и
в България се увеличи след 2003 година и проведената реформа в Общата селскостопанска
политика (ОСП), наложила на страните-членки на ЕС да въведат и изградят (където е
необходимо) национална система за съвети в земеделието (ССЗ). Посочените изисквания са в
съответствие с въвеждането и прилагането на механизмите за кръстосано съответствие и за
добрите земеделски и екологични условия (ДЗЕУ), като отговарят и на глобалните промени в
селското стопанство и повишената загриженост за околната среда и природните ресурси по
цялата верига за доставка на храни. Предприетите промени неминуемо изискват и налагат
необходимостта от нови знания, като условие за интегрирането на различни дейности на ниво
земеделско стопанство (включително производство на суровини и хранителни продукти,
опазване на околната среда и безопасност на храните). Не на последно място е важно,
мотивацията на земеделските производители за участие в схемите за зелени плащания и агроекологичните мерки (АЕМ) да се основава не само на финансовите стимули, но и на нарастващ
интерес и осъзнаване на необходимостта от опазване на природните ресурси с цел
повишаване устойчивостта на резултатите им. Следователно, необходимостта и нуждите на
земеделските производители от информация, нови знания и умения, технически и технологични
производствени решения, трябва да бъдат адресирани и да са част от общата организация и
управлението на ССЗ и прилаганите методи за предоставяне на съвети. Статията представя
ССЗ като инструмент на политиката от една страна, но от друга я разглежда като средство за
въвеждане и прилагане на иновации в селското стопанство. Основната цел на изследването е
да разгледа иновативни методи за съвети в земеделието, като се дискутират специфичните
проблеми, същността на процеса на изпълнение и постигнатите резултати при създаване на
нова организация от услуги за земеделските производители.
Ключови думи: селско стопанство, съвети в земеделието, иновации, устойчивост.
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JEL: Q15, Q18, Q57.
ИНСТРУМЕНТИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА
ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Мария Топчиева
Университет за национално и световно стопанство, София
Устойчивото развитие е парадигма, която обобщава и защитава най-добрия интерес на
всички хора на планетата. Поради това, Организацията на обединените нации е разработила
Програма за устойчиво развитие, съдържаща 17 цели, които следва да бъдат постигнати до
2030 година. Всеобхватността и взаимосвързаността на тези цели, обаче, изискват пълноценен
ангажимент и участие на всички заинтересовани страни: граждани, бизнес организации,
държави и наднационални организации. Бизнес организациите са изключително важен
партньор в този процес, тъй като в добивната и производствената си дейност осъществяват
най-силно взаимодействие с екосистемите и въздействие върху околната среда, и влияят върху
социалната и технологичната сфери. Целта на настоящата разработка е да направи преглед на
различни инструменти и показатели, които дават възможност на производствените организации
да проследяват напредъка си по отношение на устойчивото развитие. Освен информационни,
проследяващи и контролни функции, тези инструменти дават възможност на организациите и
за интегриране на целите за устойчиво развитие в процесите по взимане на стратегически
решения и избор между различни алтернативи. Ще бъдат обобщени силните и слаби страни и
условия на приложимост на разгледаните инструменти и показатели. В резултат ще бъдат
определени онези от тях, които са най-подходящи за приложение в производствените
организации в сектор земеделие, който е от ключово значение, представлявайки пресечна
точка на много от целите за устойчиво развитие.
Ключови думи: устойчиво развитие, инструмент, показател, производствена организация.
JEL: Q51, Q56, Q57.
ОБНОВЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА И АНТИКРИЗИСНО УПРАВЛЕНИЕ
Марияна Кузманова
Университет за национално и световно стопанство, София
В публикацията се разглеждат актуални въпроси в областта на стратегическите решения и
антикризисното управление. Стратегията на организацията и кризите са тясно взаимосвързани.
Много често организациите забавят процеса на обновяване на стратегиите си в условията на
силно изменчива и трудно прогнозируема бизнес среда поради най-различни причини:
настъпило самоуспокоение у мениджърите като следствие на постигнатите текущи успехи,
подценяване на необходимостта от промени като особеност на организационната култура и др.
Разнообразни са факторите, които могат да нарушат нормалното функциониране на
организацията: неподходяща стратегия спрямо измененията в пазарната конюнктура, което
води до проблеми с платежоспособността; промяна в законодателството и т.н. При това
външните пазарни фактори усилват вътрешните фактори. Развитието на кризисната ситуация
налага промяна в стратегията на организацията, защото стратегията не дава желаните
резултати. Коригирането на стратегията ще помогне на организацията да се адаптира към
измененията в бизнес средата и да запази своята жизнеспособност.
Ключови думи: организация, стратегия, антикризисно управление.
JEL: M10, E39.
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ЕВРОПЕЙСКА ФИСКАЛНА УСТОЙЧИВОСТ: СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ
Мая Цоклинова
Лесотехнически университет, София
Основна цел на настоящата научна статия е да анализира конкретни индикатори за оценка
на европейските публични финанси. Темата е актуална, тъй като влошаването на световната
фискална устойчивост подчерта необходимостта от изучаване на приложими индикатори, които
имат за цел да оценят текущото състояние и да очертаят бъдещите тенденции пред
европейските публични финанси. Устойчивостта на публичните финанси (т.нар. фискална
устойчивост) представлява способността на правителството да поддържа и контролира в
приемливи граници своите текущи разходи и данъци, както и да осигури стабилна
макроикономическа политика в дългосрочен план, без да заплашва правителствената
платежоспособност. Прави се извода, че устойчивостта на публичните финанси не е косвена
загриженост, а засяга справедливостта между поколенията и е свързана с тяхното
благосъстояние. Поддържането на контролиран държавен дълг представлява необходимо
условие за правилното функциониране на европейската икономика. Специален акцент се
поставя върху предизвикателствата пред държавите-членки на Европейския съюз, които трябва
да се приспособят към непредвидени обстоятелства извън контрола на правителството, като
например големи колебания в бизнес цикъла и съпътстващите ги икономически кризи. Това е и
причината, поради която чрез приложението на конкретни индикатори се цели да се оцени
европейската фискална устойчивост и да се идентифицират конкретни предизвикателства и
проблемни области пред страните Европейския съюз.
Ключови думи: индикатори, публични финанси, оценка, макроикономическа стабилност,
европейска икономика, фискална устойчивост.
JEL: E6, H4, H5, H6.
ТЕОРЕТИЧНИ И ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА НЕПАЗАРНИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА
ПУБЛИЧНИ БЛАГА
Мая Цоклинова
Лесотехнически университет, София
Основна цел на настоящата научна статия е да анализира възможностите за прилагане на
специфични методи за оценка на търсенето на публични блага. Темата е актуална, тъй като
оценката на търсенето на публични блага е крайно различна от оценката на търсенето на
обикновени стоки. Специфичната природа на този вид блага налага да се търсят алтернативни
начини за тяхното изучаване и анализиране. Тъй като публичните блага представляват
„непазарни стоки” тяхната икономическа стойност не е лесно определима. Определянето на
стойността е важен процес при сравняване на едни стоки с други. В случая с непазарните
стоки, тя единствено отразява предпочитанията на индивидите. При обикновените стоки, които
се търгуват на пазарите, потребителите могат да сравнят стойност на продукта с цената му, в
резултат на което извършват икономически избор - решават дали да направят покупка или не.
Ако потребителите купуват стоките, тогава може да се определи, че стойността на стоката
трябва да е по-голяма от нейната цена. Това означава, че стойността на дадена стока се
определя от пазарната цена. Въпреки това, са налице някои стоки, които не се купуват и
продават на реалните пазари и техните стойности не могат да бъде оценени на база „пазарни
цени”. Следователно, непазарната стойност съществува в пазарни условия. Специално
внимание се отделя върху практическия проблем на икономическата стойност, а именно
получаването на достоверни оценки за тази стойност при липса на явни пазари. Ето защо,
стойността на публичните блага не се определя от общите пазарни условия,т.е. за тях не са
определени пазарни цени, които да отразяват съответстващата им стойност. Поради тази
причина, характеристиките на обществените блага водят до пазарен провал и резултират в
пазарна неефективност и в непазарна стойност. Всички тези констатации пораждат
необходимостта от прилагане на непазарни подходи, които да оценят търсенето на този вид
блага, в съответствие с техните реални измерения.
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Ключови думи: непазарни методи, икономическа оценка, публични блага, пазарна
неефективност непазарна стойност.
JEL: D4, D6, H3, H4.
СОЦИАЛНИЯТ ОДИТ В ПОЛЗА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
Мирослава Пейчева
Университет за национално и световно стопанство, София
По своята същност социалният одит е систематичен процес, посредством който компетентно
лице изразява независима оценка по представени от организацията твърдения във връзка с
изпълнението на нейните социални цели. Ползите от прилагането на социален одит са добре
известни в Белгия, Франция, Индия,Русия, Китай ,САЩ, Непал и други, които имат добра
практика в областта на социалния одит. Потребности от прилагане на социален одит
съществуват и в България. Към настоящия момент в България се прилагат социални одити
предимно от втора страна. Представените в настоящия доклад изследвания показват, че
съществуват потребности от по-широко разпространение на социалния одит в България и
неговото прилагане не само на микро, но и на макро икономическо ниво. В доклада е изведена
дефиниция за социален одит, предложена е класификация на видовете социален одит,
представени са част от резултатите от изследване на потребностите от прилагане на социален
одит в България. Изведени са някои основни изводи, отнасящи се до прилагане на социалния
одит в България.
Ключови думи: социален одит, стандарти за социална отговорност, социална отговорност.
JEL: J80, M40, M50.
КОНЦЕПЦИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ: ИНОВАТИВЕН ПОДХОД НА ПРЕПОДАВАНЕ В
СЧЕТОВОДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Михаил Мусов
Университет за национално и световно стопанство, София
Висшето образование днес има нужда от нови подходи на преподаване. Особено що се
отнася до образованието, което касае един или друг аспект на устойчивото развитие. Това е
така, защото то повече от всяко друго изисква интегрирано развитие на релевантни умения за
мислене, за действия с цел промяна на статуквото и за междуличностни взаимоотношения.
Разработването и прилагането на иновативни образователни подходи обаче е изключително
трудно, особено на такива, които да успеят адекватно да обхванат и трите необходими набора
от умения. Такива подходи трябва да бъдат целенасочено популяризирани с оглед понататъшното им теоретично развитие и внедряване в образователната практика. Съобразно
това, целта на настоящия доклад е да обоснове потенциала на един такъв подход на
преподаване – диалогичното образование („проблематизирането“), разработено от бразилския
учен Freire през 60-те години на XX в. – за реформиране на образованието в сферата на
устойчивото развитие. Тази цел се реализира посредством решаването на задачите на
изследването, условно обособени в отделните негови части. В първата част е представена
същността на проблематизирането като педагогически подход. Във втората част са
дискутирани елементите и етапите на диалогичния образователен процес. В третата част е
разгледано приложението на диалогичното образование в курс, преподаван в бакалавърска
програма по счетоводство в Strathclyde University (Шотландия). Въз основа на литературно
проучване, в последната четвърта част са систематизирани основните изводи и препоръки за
въвеждане на ценностите на диалогичното образование в образованието за устойчиво
развитие – гъвкавост по отношение съдържанието и оценяването, интегрирано развитие на
мислене и действия, използване на иновативни обучителни дейности и средства и др.
Ключови думи: диалогично
образование, устойчиво развитие.

образование,

JEL: M40, I23, I25.
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проблематизиране,

висше

счетоводно

СЪСТОЯНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСТОЙЧИВО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ В СЕЛСКОТО
СТОПАНСТВО
Моника Павлова
Икономически университет, Варна
Съвременното селскостопанско производство достина момента, в който е необходимо
предприемане на ответни мерки насочени към справяне с промените в климата, деградацията
на почвите и производство на храна. Сектора е постваен пред проблема свързан с
изхранването на все повече увеличаващото се население заедно с поправяне на нанесените
щети от интензивното селскостопанско производство свързано с високи норми на внасяни
химически торове, агресивни обработки на почвите и стремежът към все по-високи добиви.
Почвите са от основно значение за живота на Земята, но човешкият натиск върху почвените
ресурси достигат критични граници, като загубата на почвеното плодородие води след себе си
задължителното внасяне на все повече торове, почвените обработки довеждат до излагането
на почвата на ерозионен риск. Внимателното управление на почвите е един съществен
елемент за устойчивото селско стопанство, както и ценен лост за регулиране на климата,
опазване на екосистемните услуги и биологичното разнообразие. Целта на настоящата
разработка е да се очертае състоянието на почвите, като се изведат основните причини за
деградацията им и да се покажат алтернативни методи за доставяне на необходимите
хранителни вещества за нуждите на производството. Приложението на тези алтернативни
методи води до стабилизиране на почвеното плодородие и спомага за опазването на околната
среда, което е приоритет за устойчивото селско стопанство.
Ключови думи: състояние на почвите, причини за деградацията на почвите, алтернативни
земеделски практики, устойчиво управление на почвите.
JEL: Q1, Q15, Q24, Q26.
ПОЗЕМЛЕНИ ОТНОШЕНИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ПРОМЕНИ В БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Надежда Петрова
Тракийски университет, Стара Загора
Проблемите свързани с поземлените отношения включват голям кръг от въпроси: форми на
собственост и стопанисване, пазар на земята, цена на земята, поземлена рента, управление на
поземлените ресурси. Те отразяват социално-икономическото и политическо състояние в
страната и за определяне на реалното им съдържание е целесъобразно да се определи
влиянието им върху различните страни на обществения живот в цялото им разнообразие. В
резултат на присъединяването на България към ЕС и прилагането на Общата селскостопанска
политика съществуващите структурни промени се задълбочават. За преодоляване на
структурните проблеми и формиране на рационална аграрна структура е необходимо
усъвършенстване на поземлените отношения. Цел на настоящата разработка е да се
изследват съществуващите поземлени отношения и да се разкрият възможности за
преодоляване на структурните промени в българското земеделие.
Ключови думи: поземлени отношения, земеделие, аграрен сектор.
JEL: Q13, Q18, Q57.
УПРАВЛЕНИЕ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА КАЧЕСТВАТА
ВИСОКОПЛАНИНСКИТЕ ЕЗЕРА В НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПИРИН”

НА

ВОДИТЕ

ОТ

Надка Игнатова1, Николай Джумерски1, Борис Алексиев2
Лесотехнически университет, София
2
Софийска математическа гимназия, София
1

Високопланинските езера са важен воден ресурс и тяхното опазване има важно екологично
и стопанско значение. Изследвани са планински езера тип L1 в Национален парк „Пирин” с цел
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установяване на състоянието на водите им по физикохимични показатели за качество и
разработване на план за управление на устойчивото им развитие. Извършена е тереннопроучвателна работа при пълноводие и маловодие в 14 високопланински езера над 2000 m
(Окото, Дълго, Жабешко и Рибно Бъндеришки, Горно, Долно и Тевно Василашки, Горно
Кременско, Попово, Рибно, Безбожко, Тевно, Долно и Голямо Валявишки) за определяне
съдържанието на разтворен О2, наситеността с О2, биохимичната потребност от кислород
(БПК5), перманганатна окисляемост и съдържанието на неразтворени вещества, Cl-, NH4+, NO3-,
SO42- и PO43-. В местата за пробовземане са измервани координатите, надморската височина,
температурата, електропроводимостта и рН, и е фиксиран разтвореният кислород във водните
проби. По преобладаваща част от тези показатели, водите от изследваните езера са в отлично
или добро състояние, но е установено повишено съдържание на NH4+ и NO3- при пълноводие, а
при маловодие, когато туристическата активност е по-голяма, а и животните пашуват, са
потвърдени по-високите стойности на NH4+, NO3-, PO43-, БПК5 и съдържание на неразтворени
вещества, спрямо периода на пълноводие. Всичко това съответства на наблюдаваната
еутрофизация при маловодие в повечето от езерата. Определено е натоварването с органични
вещества от точкови и дифузни източници на замърсяване, показващо преобладаващо влияние
на дифузното замърсяване при формиране на качествата на изследваните езера. В
съответствие с Европейските и Националните нормативни документи са направени препоръки
за успешно управление на качеството на водите на високопланинските езера.
Ключови думи: високопланински езера, еутрофизация, мониторинг, устойчиво управление,
хидрохимия.
JEL: Q01, Q25.
ВЛИЯНИЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА СРЕДА ВЪРХУ СТРУКТУРНИТЕ ПРОМЕНИ В
БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Надка Костадинова
Тракийски университет, Стара Загора
В резултат на прилагането на Общата селскостопанска политика на ЕС в българското
земеделие протичат процеси на преструктуриране в посока намаляване броя на земеделските
стопанства и тяхното уедряване. Създава се дуална аграрна структура - от една страна - малко
на брой големи стопанства, специализирани в производството главно на зърнени и технически
култури, и от друга – многобройна група от малки стопанства с производство предимно за
собствена
консумация,
специализирани
в
животновъдството,
овощарството
и
зеленчукопроизводството. Важен фактор за преструктурирането в земеделието е
институционалната среда. Цел на настоящата разработка е да се проучи влиянието на
институционалната среда върху структурните промени в българското земеделие. За постигане
на целта се решават следните задачи: да се анализират структурните промени в земеделието;
да се представи влиянието на институционалната среда, като се очертаят тенденциите в
развитието на земеделските стопанства. За постигане на целта и решаване на задачите се
използват методите: анализ и синтез, аксиоматичен, експертна оценка, структурнофункционален подход, статистически изчисления. Очакванията от изследването са, че
независимо от условията на институционалната среда, намаляването на броя на предимно
малките стопанства ще продължи, макар и с по-слаби темпове.
Ключови
плащания.

думи:

аграрен

сектор,

вътрешно-отраслово

преструктуриране,

директни

JEL: Q13, Q18, Q57.
ФИЛОСОФСКИТЕ ДИСЦИПЛИНИ. МНЕНИЯ, НАГЛАСИ И ОЧАКВАНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ
Надя Делчева
Лесотехнически университет, София
Статията запознава с резултатите от направено проучване на студентските мнения и оценки
по отношение на изучаваните в университета философски дисциплини. Анализът е направен
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съобразно четири общи индикатора: предварителен интерес към философията; формиран
траен интерес към философските проблеми; удовлетвореност от преподаването на
философски дисциплини; готовност у студента да препоръча на другиго изучаването им. Едно
от условията за активно участие на студентите в образователния процес е отчитането на
техните предпочитания относно формите и методите на преподаване, а също контрола и
оценяването на знанията. Интерес представлява и мнението на студентите за необходимостта
от изучаването на различни дялове на философията и тяхната роля за изграждане на
личностни качества, формиране на умения и компетентности, значимост за формиране на
гражданска позиция и т. н. Проучването дава възможност да се направят изводи относно
подбора и структурирането на преподавания материал.
Ключови думи: анализ, философски дисциплини, студенти, образование, методи.
JEL: I21, I25.
ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА
ПОЛЕЗАЩИТНИТЕ ГОРСКИ ПОЯСИ

ОЦЕНКА

НА

ЗАЩИТНАТА

ФУНКЦИЯ

НА

Невена Шулева, Фотина Йорданова
Лесотехнически университет, София
През 50-те години на миналия век в района на Добруджа са създадени 9 държавни горски
пояса и цялостна мрежа от полезащитни горски пояси. Към настоящия момент в Северна
България полезащитните горски пояси са над 9 000 ха. По смисъла на Закона за горите те са
гора със защитна производствена функция, която е публична държавна собственост. Основното
предназначение на полезащитните пояси е чрез намаляване силата на ветровете да подобрят
микроклимата на района и да защитят съседните земеделски земи от тяхната разрушителна
сила. Това от своя страна води до намаляване изпарението на водата от почвата и нейното поефективно използване от селскостопанските растения и повишаване на добивите от
земеделските култури. Защитната функция на полезащитните горски пояси увеличава добивите
от селскостопански култури до 30%. В настоящата публикация са представени подходите за
създаване, стопанисване и управление на полезащитните горски пояси.
Ключови думи: икономическа оценка; управление, защитна функция, полезащитни горски
пояси.
JEL: Q23.
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОНТРОЛ НА СТРУКТУРАТА НА ГОРАТА В РАЗНОВЪЗРАСТНИ
НАСАЖДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕКОЛОГИЧЕН СТАЦИОНАР „ПРОФ. АСЕН
БИОЛЧЕВ” – ЮНДОЛА
Нено Александров, Тома Тончев, Кристиян Колев
Лесотехнически университет, София
Структурата на гората е сред основните фактори определящи процесите в горската
екосистема. Значението на структурата на гората и възможните й вариации във времето и
пространството винаги е било полезна информация, която е в основата на планирането на
дадена лесовъдска стратегия. Анализът на структурното разнообразие на гората е сравнително
ново направление в нашата горскостопанска наука и практика. Разновъзрастното стопанисване
на горите посредством прилагането на лесовъдски системи за изборно стопанисване в найголяма степен се интересува от установяване на параметрите и възможностите за контрол на
структурата
на гората. В настоящето проучване са разгледани различни методи за
установяване на параметрите на структурата на гората, както и определяне на запаса и
ползването в смесени разновъзрастни иглолистни насаждения. На база получените резултати
могат да бъдат препоръчани конкретни методи или комбинация от такива, които са сравнително
лесно приложими, с доказана точност и практическа полезност от лесовъдска гледна точка.
Модифицираният вариант на комбинирания метод и BDq-метода се характеризират с висока
точност и информативност за контрол на изборната структура.
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Ключови думи: разновъзрастно стопанисване, обикновен смърч, обикновена ела,
обикновен бук, хетерогенни насаждения, структурно разнообразие.
JEL: Q23.
ИЗЧИСЛЯВАНЕ СТЕПЕНТА НА ЗАЛЕДЯВАНЕ НА ОБЛИ ДЪРВЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ВРЕМЕ
НА ЗАМРЪЗВАНЕТО НА СВОБОДНАТА ВОДА В ТЯХ
Ненчо Делийски, Наталия Тумбаркова
Лесотехнически университет, София
В работата е предложен метод за изчисляване на степента на заледяване на обли дървени
материали по време на охлаждането им до температури, при които настъпва замръзването на
свободната вода в дървесината. Методът се основава на използването на числените решения
на математичен модел на процеса на замръзване на обли дървени материали, който се състои
от нелинейното диференциално уравнение на топлопроводността и уравнения, описващи
началните и граничните условия на този процес. За числено решаване на такива модели се
използва методът на крайните разлики или на крайните елементи. При тези методи решението
на модела дава разпределението на температурата във възлите на изчислителна мрежа, която
е построена върху надлъжното сечение на облите материали. Синхронно с изчисляването на
изменението на температурното поле в облите материали по време на замразяването им
софтуерно се извършва преброяване на възлите на изчислителната мрежа, в които
о
температурата вече се е понижила под 0 С и в тях е настъпила кристализация на наличната
свободна вода в дървесината. Отношението на броя на тези възли към общия брой възли на
изчислителната мрежа дава степента на заледяване на облите материали във всеки момент от
замразяването им. Информацията за текущата стойност на степента на заледяване е
необходима за изчисляване на енергоконсумацията на процеса на замразяване на
материалите, а също на процеса на последващо им размразяване с цел пластифициране при
производството на фурнир.
Ключови думи: обли дървени материали, моделиране, замразяване, степен на заледяване,
свободна вода.
JEL: С63, О3, О14, Q23.
МОДЕЛИРАНЕ НА ЕНЕРГОРАЗХОДА ЗА ПОКРИВАНЕ НА ТОПЛИННАТА ЕМИСИЯ НА
ПОДЛОЖЕНИ НА КОНВЕКТИВНО НАГРЯВАНЕ МЕБЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ПРЕДИ ЛАКИРАНЕ
Ненчо Делийски, Нено Тричков, Живко Гочев, Димитър Ангелски
Лесотехнически университет, София
Въз основа на диференциалното уравнение на топлопроводността е предложен едномерен
линеен математичен модел на процеса на едностранно конвективно нагряване на плоски
дървени мебелни елементи преди лакирането им, а също методология за изчисляване с него
на специфичния енергоразход за покриване на топлинната емисия от 1 m2 от повърхността на
елементите откъм тяхната ненагрявана страна. За числено решаване на модела с цел
прилагане на методологията е изготвена програма, която е въведена в изчислителната среда
на Visual Fortran Professional. С нея са извършени изчисления за определяне на енергоразхода
за топлинната емисия на плоски дъбови елементи с начална температура 20 оС, съдържание на
вода 8 %, дебелина 16 mm, широчина 0.6 m и дължина 0.6 m по време на едностранното им
конвективно нагряване в течение на 30 min при температура на горещия въздух 100 oC, който
циркулира над елементите със скорост 2 m.s-1, 5 m.s-2 и 8 m.s-1 с цел подобряване на условията
на последващото лаково филмообразуване при температура 20 oC на въздуха откъм
ненагряваната повърхност на елементите. Получените резултати са представени графично и са
анализирани.
Ключови думи: моделиране, дъбови мебелни детайли, лакиране едностранно конвективно
нагряване, топлинна емисия, специфичен енергоразход.
JEL: L68, O33.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТРОЕЖА И СВОЙСТВАТА НА ДЪРВЕСИНАТА, ИЗПОЛЗВАНА В ДЕК НА
ПИАНО. 1 ЧАСТ. СТРУКТУРА НА ПРЪСТЕНИТЕ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИ СВОЙСТВА
Николай Бърдаров, Веселина Каварджикова
Лесотехнически университет, София
Една от основните съставни части на пианото е резониращата дървена плоча, наречена
лира или дек. Изискванията към дървесината, която я изгражда, са високи. Те включват
определени съотношения в морфологичния и анатомичния строеж и механичните свойства.
Статията представя резултатите от изследването на дървесината изграждаща пианото.
Изследвани са структурата на годишния пръстен, количеството на трахеидите в ранната,
късната и преходната зона. Определени са плътността на дървесината, якостта на огъване,
модула на линейна деформация. Изчислени са резонансната честота, скоростта на звука
динамичния модул на еластичност, акустичната константа и затихването.
Ключови думи: дек на пиано, смърчова дървесина, годишни пръстени, якост на огъване,
модул на линейна деформация.
JEL: L73, Q23.
ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ СВОЙСТВАТА НА ДЪРВЕСИНАТА НА ПАУЛОВНИЯ ОТ МЕСТЕН
ПРОИЗХОД (PAULOWNIA SP. SIEBOLD & ZUCC.)
Николай Бърдаров, Цветелина Поповска
Лесотехнически университет, София
Познаването на свойствата на всеки дървесен вид има значение както за науката, така и за
практиката. Това се отнася и за интродуцираните дървесни видове, които пренесени от
собствения им ареал, попадат на нови условия на месторастене, което оставя белег върху
анатомичния им строеж и свойствата на дървесината. В настоящата работа е направен опит за
описание на някои свойства на дървесината един интродуциран дървесен вид какъвто е
пауловнията, като се сравнят получените резултати с данни от литературата. В статията са
представени резултати за набъбването, плътността, твърдостта и якостта на огъване.
Направено е сравнение на тези свойства, като е използван качествения коефициент.
Ключови думи: пауловния, дървесина, набъбване, плътност, твърдост, якост на огъване.
JEL: L73, Q23.
ОБЗОР НА ПРЕДПОСТАВКИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА „BANCASSURANCE“ В БЪЛГАРИЯ
Николай Манев
Университет за национално и световно стопанство, София
И банките, и застрахователите в България са изправени пред предизвикателства, свързани
с нови капиталови изисквания и търсене на възможности за увеличаване на ефективността и
пазарното си присъствие. За справянето с тях тези финансови посредници могат да обединят
усилията си чрез внедряването на „Bancassurance“. По тази причина се поставя за цел
извършването на анализ за наличието на необходимите предпоставки за развитието на този
дистрибуционен канал в България. За да се постигне тази цел на първо място се извеждат
необходимите предпоставки за развитието на „Bancassurance“, а след това се прави проверка
за наличието им на местния пазар. При решаването на тези задачи се използват методите на
анализ и синтез, индукция и дедукция, както и логическия подход, сравнителния подход,
историческия подход и нормативния подход. В тази връзка са използвани статии и обзори на
застрахователни организации и научни работници, посветени на „Bancassurance“, както и
релевантните нормативни актове в страната. Резултатите от анализа показват, че в България
са налице основните предпоставки за развитието на „Bancassurance“. От това може да се
заключи, че пред банките и застрахователите в България са налице всички фактори,
формиращи една благоприятна среда за развитието на този дистрибуционен канал, което би
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увеличило ефективността на изградените банкови клонови мрежи и би предоставило
възможност за увеличаване на застрахователното проникване в страната. По тази причина на
тези финансови посредници може да се препоръча задълбочаване на съвместните действия за
внедряването на „Bancassurance“ в страната с цел по-пълно използване на възможностите,
които предлага този канал за дистрибуция.
Ключови думи: финансови
застрахователни компании.

услуги,

дистибуционни

канали,

Bancassurance,

банки,

JEL: G22.
СТРУКТУРА И СВОЙСТВА НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ДЪРВЕСИНА
Панайот Панайотов, Тодор Петков
Лесотехнически университет, София
Строителството с дървесина е актуално за нашето съвремие поради факта, че дървесината
е възобновяема суровина и нейното разумно използване е в унисон с устойчивото развитие на
горското стопанство. Запазването на горските ресурси е свързано с живота на човека, с
опазването на чистотата на въздуха и на водните запаси. Изградените с дървесина
конструкции, съоръжения и изделия създават екологосъобразни условия за живот
и
своеобразен уют. Елементите, участващи в изграждането на дървените къщи и сгради според
своето местоположение и функция се класифицират на облицовъчни и конструктивни. Те се
изработват от масивна и слоесто слепена дървесина. Свойствата на строителните
конструктивни елементи зависят от структурата им и от вида на използваното лепило. В
работата са представени стойностите на якостта и модула на еластичност при статично
огъване на конструктивни елементи, получени от дървесина смърч и бук. Установено е, че
стойностите на механичните показатели на елементите слепени с реактивни лепила са повисоки в сравнение с тези, получени с дисперсионните поливинил-ацетатни лепила.
Ключови думи: дървесина от смърч, дървесина от бук, меламин-формалдехидно лепило.
JEL: L73.
ВЪГЛЕРОДЕН ОТПЕЧАТЪК НА МЕБЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ
Петър Антов, Таня Панчева
Лесотехнически университет, София
Климатичните промени са един от най-важните екологични проблеми, пред които е
изправено съвременното общество. За справяне с негативните последици от изменението на
климата, международната общественост приема задължителни мерки за намаляване на
емисиите на вредните парникови газове. Парниковите газове оказват значително негативно
влияние върху околната среда, като най-голямо въздействие има въглеродният диоксид.
Поради тази причина приетите мерки за намаляване на емисиите на парникови газове се
приравняват до намаляване на въглеродните емисии, като под това се разбира емисии в
еквивалент на въглероден диоксид (CO2e) – показател, определящ сумарният ефект от
въздействието на парниковите газове върху околната среда. Въздействието върху околната
среда на дадено производство, процес, продукт или услуга може да бъде оценено по
отношение на емисиите на отделяните парникови газове, което представлява т. нар.
„въглероден отпечатък“. Мебелната промишленост, подобно на редица други производства, е
свързана с отделянето на въглеродни емисии. Поради тази причина е целесъобразно
определянето и намаляването на въглеродния отпечатък на тази индустрия. Един от основните
стимули за провеждане на настоящето изследване е липсата на информация за въглеродния
отпечатък на мебелната промишленост, както и липсата на разбиране и оценяване на неговото
значение за околната среда. Основният резултат от проучването е, че най-голям въглероден
отпечатък при производството на мебели имат използваните суровини, материали и
технологични процеси, ето защо намаляването на количеството на използваните материали
или внимателният подбор на екологични материали може значително да намали въглеродния
отпечатък на мебелните продукти.
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Ключови думи:
промишленост.

емисии

на

парникови

газове,

въглероден

отпечатък,

мебелна

JEL: F64, O30, I23, R11.
ВНЕДРЯВАНЕ НА ОБЛАЧНИ УСЛУГИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ И СТОПАНСКИТЕ СУБЕКТИ В
КОНТЕКСТА НА РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ НА ИКТ РЕСУРСИТЕ
Радослав Милчев
Лесотехнически университет, София
Съвременните организации и стопански субекти са изправени пред широк кръг от
предизвикателства, свързани с процеси като глобализация и засилена конкурентна среда,
успешно справяне с последствията на локални и глобални икономически кризи. Подобни
предизвикателства налагат неизбежно промени в системата за електронен бизнес, развивана и
поддържана от организациите и стопанските субекти и прилагана за целите на системата за
управление. В този контекст, съвременните информационни и комуникационни технологии и в
частност облачните технологии, се явяват мощен инструмент за въздействие върху системата
за управление. Обикновено ефектът от прилагането на облачните технологии се търси в
областта на прилагането на методи като аутсорсинга, но детайлният анализ от използването на
облачните технологии, показва възможностите за постигане на ефекти и в други области.
Настоящата статия има за цел да изследва ефектите от внедряването на облачните услуги в
организациите и стопанските субекти в контекста на идеите за реиндустриализация на ИКТ
ресурсите, които са част от тяхната вътрешноорганизационна система за електронен бизнес.
Европейският парламент, оценявайки значението на процесите по реиндустриализация и
необходимостта от въвеждане на мерки на Европейско ниво, за тяхното ефективно приложение
с цел постигане на устойчиво развитие, започва поетапно въвеждане на нормативни рамки и
мерки за запазване на конкурентните предимства в рамките на общността. Тези идеи насочени
основно към промишлените производства, все още недостатъчно ясно оценяват потенциала на
реиндустриализацията в областта на ИКТ. Направеното изследване се основава на
въвеждането на нова облачна услуга в Лесотехническия университет, засягаща работни
процеси в областта на администрацията и управлението на 350 преподаватели и служители,
обхващаща използването на инфраструктура, платформа и софтуер като услуга предоставяна
от трета страна. Резултатите от изследването, показват, че те могат да бъдат приложени
ефективно в различни по големина организации и стопански субекти.
Ключови думи: облачни услуги, реиндустриализация, електронен бизнес.
JEL: O14, L86, M15.
МИГРИРАНЕ НА ТРАДИЦИОННИ БИЗНЕС ПРОЦЕСИ И УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ В
ОБЛАЧНА СРЕДА ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПОРТФОЛИОТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ И
СТОПАНСКИТЕ СУБЕКТИ
Радослав Милчев, Боянка Желязова
Лесотехнически университет, София
Успешното мигриране на традиционни бизнес процеси и управленски практики е важна
задача, стояща пред организациите и стопанските субекти, в процеса на развитие и
усъвършенстване на тяхната система за електронен бизнес. Приложението на съвременни
информационни и комуникационни технологии в тази насока, създава условия за постигане на
конкретни конкурентни предимства, основани на подобряване на комуникацията в рамките на
организацията, създаването на условия за синхронизиране и архивиране на критични бизнес
данни, усвояване на механизми за съвместна работа и други. Настоящата статия изследва
възможностите за прилагане на облачните среди в контекста на усъвършенстване на
портфолиото на организациите и стопанските субекти в областта на усъвършенстване на
вътрешноорганизационната система за електронен бизнес. Изследвани са модели за
организация на управленската практика, подпомагащи съвместната работа и вземането на
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критични управленски решения. Постигнатите резултати и изследваните добри практики могат
успешно да бъдат внедрени в различни по големина организации и стопански субекти.
Ключови думи: облачни услуги, миграция на бизнес процеси, е-бизнес.
JEL: L86, M12, M15, O32.
МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА
ПРОМИШЛЕНОСТ ДО 2020 Г.

ИЗСЛЕДВАНЕ

НА

ИНОВАЦИИТЕ

В

ГОРСКАТА

Радостина Попова
Лесотехнически университет, София
Настоящият доклад отразява съвременните изисквания за наблюдение и оценка на
иновациите в предприятията от горската промишленост. Той включва насоки за наблюдение и
оценка на иновативността на предприятията от горската промишленост по отношение на
видове иновации, иновационни дейности и финансиране, иновационно сътрудничество, права
върху индустриалната собственост, екоиновации. Формулираните насоки са направени като се
отчитат препоръките на Ръководството на Осло, 2005 за изследване на иновациите в
предприятията от ЕС и целите, заложени в „Иновационна стратегия за интелигентна
специализация на Република България 2014-2020 г.“
Ключови думи: иновации, индустриална собственост, екоиновации, горска промишленост в
България.
JEL: O31, О32, О39, L68.
КОМПЕТЕНТНОСТНИ ПРОФИЛИ НА ЗАЕТИТЕ В СЕКТОРА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И
КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Райна Димитрова, Радослав Владов
Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград
Промените в технологиите и икономическите условия поставят нови изисквания пред
функциите, задачите и уменията на специалистите по информационни и комуникационни
технологии. Особена актуалност придобива търсенето на решение на проблема за
разработване на компетентностни профили на заетите в сектора на информационните и
комуникационните технологии (ИКТ- сектора). Тези профили се разглеждат като набор от
компетенции, вкл. равнище на владеене, стандарти, способи и методи за оценка и развитие на
компетенциите, необходими за успешно осъществяване на различните дейности в
организацията. Понастоящем стопанските субекти в отрасъла все още нямат необходимия
опит за разработване и прилагане на такива компетентностни профили, които да се превърнат
в част от вътрешнофирмените стандарти за управление на човешките ресурси. Целта на
изследването е да се предложат компетентностни профили на заетите, формирани в
зависимост от характеристиките и особеностите на длъжностите в организациите от ИТКсектора. За реализиране на целта се поставят следните задачи: дефиниране на специфичните
ключови компетенции и изискуемото равнище на притежанието им като предпоставка за
успешна реализация на специалистите в сферата на информационните технологии; извеждане
на определения и поведенчески индикатори на ключовите компетенции; разработване на
компетентностни профили за основните групи длъжности в организациите от ИКТ- сектора.
Правят се обобщени изводи и препоръки.
Ключови думи: компетенции, компетентностен профил, длъжност; ИКТ- сектор.
JEL: M12, M15, M51, M54.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ИНВЕСТИЦИИ
Рая Каназирева
Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София
Статията разглежда възможностите за социално отговорни инвестиции (СОИ) според
степента на интегриране на подхода към заинтересованите страни от страна на инвеститора и
финансирания бизнес. Направен е паралел между теорията за заинтересованите страни
(стейкхолдър теория) и концепцията за корпоративна социална отговорност (КСО). Анализът на
стейкхолдърите е разгледан в контекста на видовете СОИ. Показана е логическа връзка между
начина на прилагане на КСО и стейкхолдър подхода от една страна и степента на навлизане на
СОИ в портфейлите на инвеститорите, от друга страна. Направен е преглед на пазара на СОИ
в Европа и САЩ и са очертани основните тенденции за развитие. Специализираните
финансовите институции предлагащи устойчиво, социално, въздействащо и отговорно
финансиране и инвестиции са идентифицирани като ключов стейкхолдър в създаването на
устойчиви стойностни вериги. Предложени са насоки за по-нататъшни изследвания на СОИ.
Ключови думи: стейкхолдър теория, корпоративна социална отговорност (КСО), социално
отговорно инвестиране (СОИ), СОИ институции, СОИ критерии.
JEL: M14, O35.
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ, ЕКОЛОГИЧЕН И ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ПРОФИЛ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ПРОГРАМА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 2030
Росен Янев
Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград
Статията разглежда текущите глобални предизвикателства пред настоящата повсеместна
политика на устойчиво развитие в Република България – инициирана от Организацията на
обединените нации, посредством заложените цели и задачи в „Програма за устойчиво развитие
2030“ и „Програма за действие Адис Абеба“. В съответствие и с поетите ангажименти на
страната, заложени в приоритетите за развитие на следните ключови документи за устойчиво
развитие в Европейския съюз: „Новия европейски консенсус“; „Следващи стъпки за устойчиво
европейско бъдеще“; „Ключови европейски действия по Програма за устойчиво развитие 2030“;
както и Национална програма за развитие България 2020. Основната цел е установяване на
основните тенденции и закономерности в модела на устойчиво развитие, на изследваната
регионална система. Разглеждат се вътрешната и външна природно-обществена среда на
страната; принципите на развитие, на регионалната система; способи за мониторинг и
визуализация на предложения модел на регионален анализ. Използвани са кибернетичен
изследователски подход; системен и SWOT анализи. Източник на информация – „Национален
статистически институт“. Изследването излага аргументи и доказателства в подкрепа на
следната изследователска теза: „регионалният социално-икономически, екологичен и
институционален профил на една регионална система, представлява условният фактор за
осъществяване на устойчивост в биома (природа-общество), а доброто управление е
ресурсният (фактор)“. Изпълнението на поставената основна цел, на база заложените задачи;
обуславя аналитични предпоставки за „продуциране“ на курс, към устойчиво развитие в
природно-обществената национална жизнена среда.
Ключови думи: устойчиво развитие, национална регионална система, външна и вътрешна
природо-обществена среда, мониторинг, визуализация.
JEL: P41, P46, P47, P48, Q01, R11, R12.
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ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕТОДИКАТА ЗА АНАЛИЗ НА ПЕЧАЛБАТА ОТ ПРОДАЖБИ НА
ПРОДУКЦИЯТА В КОНТЕКСТА НА ЕКОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА
Росица Иванова
Университет за национално и световно стопанство, София
Печалбата от продажби на продукцията е абсолютен показател, характеризиращ
ефективността на оперативната дейност на предприятията. Разходите за опазване и
възстановяване на околната среда оказват непосредствено влияние върху общата сума на
разходите на предприятието. В състава на екологичните разходи се включват разходите за
амортизация на дълготрайните материални активи с екологично предназначение. Разходите за
амортизация на тези активи са компонент на пълната себестойност на продукцията. В това им
качество те се явяват пряк фактор, влияещ върху финансовия резултат от продажби на
продукцията, а следователно и върху счетоводната и балансовата печалба, респ. загуба на
предприятието за отчетния период. Печалбата от продажби на продукцията съпоставена с
нетните приходи от продажби на продукцията е рентабилността на продажбите – показател,
характеризиращ ефективността на търговската дейност. Рентабилността на продажбите оказва
непосредствено влияние върху рентабилността на общите активи и на инвестирания от
предприятието капитал. Следователно, разходите за опазване на околната среда са фактор,
влияещ върху редица относителни показатели, характеризиращи ефективността на бизнеса и
възвръщаемостта на капитала. Обект на изследването са въпросите за финансовите резултати
на предприятията в условията на устойчиво развитие на техния бизнес. Предмет на
изследването е методиката за анализ на печалбата от продажби на продукцията и
възможностите за нейното усъвършенстване. Акцентът се поставя върху влиянието на
разходите, които индустриалните предприятия извършват за опазване и възстановяване на
околната среда, върху динамиката на печалбата от продажби на продукцията.
Ключови думи: печалба, продажби, рентабилност, екологично развитие.
JEL: М49.
СРАВНИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ВИДОВИТЕ ЧИСЛА НА РАЗЛИЧНИ ДЪРВЕСНИ
ВИДОВЕ
Румен Петрин1, Кирил Богданов2
1
Институт за гората, Българска академия на науките, София
2
Лесотехнически университет, София
Изследванията в настоящето проучване се отнасят до пълнодървесността, като показател
за формата на стъблата, и до видовото число – също показател за формата и за степента на
приближаване на дървесното стъбло по своя обем до обема на цилиндъра. В работата са
изследвани данните от стъблен анализ на 109 средни моделни дървета за насаждения от
различни дървесни видове – бял и черен бор, бук, зимен дъб, благун, цер и габър. Посредством
стъбления анализ бяха установени кръговите площи по протежение на стъблата, и по известна
методика бяха изчислени средните видови числа f1.3 за съответния дендроценоз. По нататък от
различен брой изследвани дървета и дендроценози за всеки от дървесните видове, бяха
изчислени средните видови числа f1.3 ср..И накрая беше изчислено едно общо за изследваните
дървесни видове средно видово число, което се получи с висока точност 6%, и това е
допустима за горскостопанската практика точност; от тук се появява идеята за използване на
полученото средно видово число за няколко дървесни вида при общото им моделиране. Това
идва като допълнение към установеното по-рано голямо подобие и близост в строежа на
същите дървесни видове по дебелина и височина. От тук може да се направи заключението, че
е възможно съставянето на общи обемни и сортиментни таблици за черния и белия бор,
дъбовете, бука и габъра, както и за други дървесни видове.
Ключови думи: дървесни видове, дендроценози, видови числа.
JEL: Q23.
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ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА УТАЙКИТЕ ОТ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – КРИТЕРИЙ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕЛИЩАТА
Савина Бранкова, Екатерина Тодорова
Лесотехнически университет, София
Управлението на утайките от пречиствателните станции за отпадъчни води е изключително
актуален проблем, чието решение трябва да се търси преди, а не след пускане на
съоръженията в експлоатация. Прилагането на подхода „в края на тръбата” при управление на
отпадъците не е предпоставка за тяхното устойчиво екологосъобразно управление. В
последните години в България са проектирани и със средства на Оперативна програма „Околна
среда 2007-2013 г.” са изградени и реконструирани 50 пречиствателни станции за отпадъчни
води. Този процес продължава и понастоящем като централизираното третиране на
отпадъчните води ще обхваща и други населени места. Предизвикателство пред избора на
технология е, че селищните канализационни системи са смесени и утайката съдържа и някои
опасни елементи. Целта на настоящото проучване е да се направи количествена оценка на
генерираните и натрупани количества утайки, включително и по области. Данните за
количествената оценка са получени от Националната система за мониторинг на отпадъците
към Изпълнителната агенция по околна среда. Чрез прилагане на количествена оценка на
генерираните и налични количества утайки, класификация на утайките като отпадъци, анализ и
оценка на жизнения им цикъл се посочват методи и технологии за тяхното третиране в
зависимост от начина на генериране и вида на канализационната система на селищата.
Информационна база за подбора на подходящи технологии са сравнителните документи и
ръководства за най-добри налични техники за третиране на отпадъци, включително и на утайки
от пречиствателни станции за отпадъчни води с цел екологосъобразното им третиране. Тези
методи и технологии са предпоставка за превръщането на утайките в суровинен и енергиен
ресурс.
Ключови думи: утайки, отпадъчни води, пречиствателни станции, устойчиво управление,
екологосъобразно управление, жизнения цикъл.
JEL: Q42, Q53.
ИЗСЛЕДВАНЕ НА МНОГОГОДИШНИТЕ КОЛЕБАНИЯ НА МЕСЕЧНИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ НА
ВЪЗДУХА ЗА РАЙОНА НА ЧЕРНИ ВРЪХ
Светослав Митков, Иванка Колева-Лизама.
Лесотехнически университет, София
Климатичните промени са едно от големите предизвикателства за човечеството, като
последиците от тях влияят върху устойчивото развитие. Настоящото изследване е посветено
на колебанията в режима на средните месечни температури на въздуха при високопланинската
станция Черни връх (1961–2015 г.) Чрез статистически методи са изследвани многогодишните
особености в хода на температурите. Установени са предимно положителни отклонения, като
за летните месеци те са от 1,0 до 1,5°C над нормата.
Ключови думи: климатични промени, температури на въздуха, статистически методи,
регионален климат.
JEL: Q54.
ФИНАНСОВИ
ИНСТРУМЕНТИ
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

ОТ

ЕВРОПЕЙСКИТЕ

ФОНДОВЕ

ПОДКРЕПЯЩИ

Силвия Георгиева
Университет за национално и световно стопанство, София
Затрудненият достъп до финансиране е един от основните задържащи фактори за
развитието на предприемачеството, не само в България, но и в страните от Европейския съюз.
Ограничените възможности за осигуряване на финансов ресурс във всички фази от дейността
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на фирмата, е сериозна бариера пред нейния растеж и респективно повишаването на
конкурентоспособността й. Въпреки диверсифицирането на източниците за финансиране и
развитието на финансовия сектор, намирането на парични средства, се посочва като основна
пречка от българските предприемачи за стартирането на нови фирми и тяхното развитие.
Принос за решаването на този проблем имат и фондовете на Европейския съюз чрез
изпълняваните оперативни програми в България, както през първия програмен период – 20072013 г., така и през втория – 2014-2020 г. Основна цел на настоящия доклад е: да се изследват
и анализират финансовите инструменти за подкрепа на предприятията и предприемачеството
през двата програмни периода, в нашата страна, по линия на фондовете на Европейския съюз.
Докладът се ограничава само до разглеждането на финансовите инструменти, които са
осигурявани от Оперативно програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика 2007-2013 г.” и настоящата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност
2014-2020 г ”. Използвани са различни методи като: преглед и анализ на литературни и
електронни източници, сравнителен анализ, експертно наблюдение и оценка. Направени са
изводи и отправени препоръки към заинтересованите страни.
Ключови думи: предприемачество, икономика, управление, финансиране, европейски
фондове
JEL: L26, L25, M21.
ВЪЗМОЖНОСТИ НА GIS ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЛОГИСТИЧНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В
ТУРИЗМА
Станислава Ковачева, Ивайло Иванов
Лесотехнически университет, София
В доклада е формиран комплекс от критерии и показатели за оценка на логистичното
обслужване в сферата на туризма. Анализирани са възможностите за прилагането им.
Предложена е методика и алгоритъм за оценка на нивото на логистичното обслужване в
туристическия сектор, отчитащ спецификата на обслужването на туристопотока. Изследвани са
възможностите на GIS за оптимизиране и повишаване на нивото на логистичното обслужване
на малките и средни предприятия в сектора, предлагащи различни форми на обогатяване на
туристическия продукт. Предварителният анализ показва, че алгоритмът за оценка може да се
прилага успешно в практиката на фирми, предлагащи логистична поддръжка в туризма. Въз
основа на резултатите от изследването може да се обособят областите на приложение на GIS
за повишаване на преките ползи от нивото на логистичното обслужване.
Ключови думи: логистичното обслужване, показатели, GIS, туризъм, МСП.
JEL: L83, Z32.
ПРИЛОЖЕНИЕ НА СЪДЪРЖАТЕЛНО-ЕЗИКОВОТО
ИНЖЕНЕРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ИНТЕГРИРАНО

ОБУЧЕНИЕ

В

Таня Панчева, Петър Антов
Лесотехнически университет, София
Съдържателно-езиковото интегрирано обучение (СЕИО) е съвременен подход в
чуждоезиковото обучение, отнасящ се до изучаването на чужд език като средство за
преподаване на учебно съдържание с цел развитие на знанията и уменията на обучаемите
както в сферата на езика, така и по съответната учебна дисциплина. Изучаването на даден
предмет чрез чужд език представлява значително предизвикателство, тъй като при него
обучаемите усвояват много повече знания и умения от различни професионални области.
Въпреки, че СЕИО е широко застъпено в началното и средно образование в редица европейски
страни, този метод на преподаване не е често срещан в системата на висшето образование.
Основният акцент в обучението в техническите университети е в придобиването на определено
ниво на знания по специализирани инженерни дисциплини, т.е. инженерни знания
(съдържание). За да постигнат успешна професионална реализация на пазара на труда, обаче,
завършилите висше инженерно образование трябва да притежават и съответните езикови и
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комуникационни умения. В настоящата статия са представени резултатите от приложението на
СЕИО при обучението на студенти от факултет „Горска промишленост“ към Лесотехнически
университет, София. Въз основа на получените резултати от обучението са установени
основните предимства и предизвикателства при използването на СЕИО. Методът значително
подобрява когнитивните способности и мотивацията на студентите да изучават чужд език, като
същевременно усвояват и затвърждават необходимите знания по специализираните учебни
дисциплини.
Ключови думи: съдържателно-езиково интегрирано обучение, инженерно образование,
висше образование, чуждоезиково обучение.
JEL: Z00, I21, I23.
АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА РЕГИОНА В ПРОЦЕСА НА ЛОКАЛИЗАЦИОНЕН
ИЗБОР
Теодорина Турлакова
Икономически университет, Варна
В статията се разглеждат два от най-използваните методи за оценка на региона. Изхожда се
от разбирането, че изборът на предприемача за локацията на бизнеса трябва да се основава
не на интуитивни, а на обективни предпоставки. Те произтичат от подходящото съчетание
между природните и социално-икономическите характеристики на района и спецификата на
установяващия се бизнес. Методът за класификация на типовете еволюция на регионите
предполага използването на няколко показателя: производство, заетост и производителност на
района. Въпреки неговата яснота, приложението му е съпроводено в някои трудности и
недостатъци, които са посочени в статията. Много по-детайлно в разработката е разгледан
методът Shift and Share Analysis, чието приложение и резултати се демонстрира чрез
изследване на Добричка област.
Ключови думи: локализационен избор, оценка на региона, еволюция на региона, Shift and
Share анализ.
JEL: R12.
ОЦЕНКА НА РЕНТАБИЛНОСТТА ОТ ВЪВЕЖДАНЕ НА FSC В ДЛС ВИТИНЯ
Тодор Стоянов
Лесотехнически университет, София
Настоящия доклад включва анализ и оценка на разходите и ползите по внедряването и
поддръжката на сертификат FSC за устойчиво управление на горите в ДЛС Витиня. За
изпълнение на поставените задачи са проучени и анализирани данни от сертифицирано
стопанство – ТП ДЛС „Витиня“. Предоставените данни са анализирани с помощта на
сравнителния, графичния и статистическия метод за анализ на структурите. За нагледното
графично представяне на резултатите е използван ЕХСЕL. Цел на проучването е да се проучат
и количествено оценят всички разходи свързани с въвеждането на сертификата FSC за ТП ДЛС
„Витиня“, а също така и да се оцени рентабилността от внедряването и поддръжката на
сертификат FSC за устойчиво управление на горите. Задачите на настоящото изследване,
могат да се сведат до следните: Анализ на сегашните практики и съпоставка с изискванията за
устойчиво управление на горите по FSC; Количествена оценка на всички мерки, които са
предприети, за да се отговори на изискванията на сертификатите; Анализ и оценка на
разходите по сертифициране и поддържане на сертификатите; Обобщение на разходите за
сертифицирането на ТП ДЛС „Витиня“ по FSC. Метод на изпълнение: Проучване на научна
литература; Сравнителен анализ; Финансов анализ. Очакван резултат: Точен анализ на
разходите и ползите от сертифицирането по FSC за ТП ДЛС „Витиня“. Целта на FSC е да се
гарантира, че горите отговарят на социални, екологични и икономически потребности на
сегашното поколение, без да се нарушават правата и потребностите на бъдещите поколения.
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Ключови думи: устойчиво
икономически анализ.

управление,

горско

стопанство,

горска

сертификация,

JEL: Q01, Q23.
ПОТЕНЦИАЛ НА БЪЛГАРСКИЯ АГРАРЕН БИЗНЕС ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ ПРИНЦИПИТЕ НА
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Тодорка Атанасова–Калайджиева
Тракийски университет, Стара Загора
В българското селско стопанство през изминалия четвърт век се извършват значителни
структурни промени, предизвикани от непозната по мащабност аграрна реформа. Появяват се
различни по размери, правен статут и специализация аграрни структури – фамилни ферми,
кооперации, търговски дружества и др. Целта на разработката е да разкрие потенциала на
българския аграрен бизнес и влиянието на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС
върху него, като предпоставка за реализиране на принципите за устойчиво развитие. Поради
широкообхватност на проблематиката, настоящата разработка фокусира анализа в насока
структурни промени в аграрния сектор, повлияни от ОСП и произтичащите от това перспективи.
Правят се констатации, че през изминалите две и половина десетилетия от началото на
обществено-икономическите трансформации у нас частните земеделски стопанства в тяхното
многообразие не само, че се утвърждават, но и превръщат в гръбнак на българския аграрен
бизнес. Приемането на страната в ЕС и прилагането на ОСП стимулират тяхното утвърждаване
и устойчиво развитие, за да се превърнат в съвременни аграрни предприятия.
Ключови думи: потенциал, аграрен бизнес, устойчиво развитие, Общата селскостопанска
политика.
JEL: Q12, Q15.
ЕФЕКТИВНОСТ НА ГОРСКАТА СЕРТИФИКАЦИЯ: АНАЛИЗ НА ПОЛЗИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ
ВЪВЕЖДАНЕТО НА FSC СЕРТИФИКАТ В ТП ДГС ДОСПАТ
Цветелина Симеонова–Заркин, Емил Кичуков
Лесотехнически университет, София
Устойчивото управление на горите подобрява конкурентоспособността на сектора и създава
работни места, особено в селските райони. Същевременно то гарантира опазване на горите и
осигуряване на базираните в горските територии екосистемни услуги. Горската сертификация
играе важна роля за подпомагането и осигуряването на устойчиво управление на горите. ТП
ДГС Доспат е първото държавно горско стопанство, което се сертифицира по системата за
горска сертификация FSC в България. Настоящата разработка има за цел да анализира
икономическите ползи и разходи свързани с процеса на сертифициране и поддържане на FSC
сертификата в изследваното горско стопанство – ДП ДГС Доспат. Направените изводи могат да
подпомогнат взимането на инвестиционни решения от горските стопанства за сертифициране
по FSC.
Ключови думи: устойчиво
икономически анализ.

управление,

горско

стопанство,

горска

сертификация,

JEL: Q01, Q23.
СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Юлия Дойчинова
Университет за национално и световно стопанство, София
В годините на членство на страната ни в ЕС, продължават структурните промени в броя и
характеристиките на земеделските стопанства, в начините на използване на земеделските земи
и в произвежданите продукти. Целта на статията е да оцени динамиката и резултатите от
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структурните промени и тяхното въздействие на развитието на земеделието и
характеристиките на селските райони. Акцентът е поставен на оценка на въздействията от
приложението на Общата селскостопанска политика и реализацията на Програмата за
развитие на селските райони (2007-2013). Анализът е направен на базата на статистически
данни на Националния статистически институт, Министерството на земеделието и храните и др.
Ключови думи: организационно преструктуриране, продуктово преструктуриране.
JEL: Q10, Q15.
ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПАСИВНИ СГРАДИ
Явор Стоянов
Университет за национално и световно стопанство, София
Устойчивото развитие и строителният сектор са области, които динамично се развиват и
съчетанието им изисква очертаването на ясна систематична концепция, свързана с
изграждането на пасивни сгради. Целта на доклада е да се оценят добри практики при
изграждането на пасивни сгради на европейско и световно равнище, като на тази база се
направят обобщени изводи и препоръки за осъществяване на устойчиво строителство в
България. В доклада се оценяват добрите примери за реализирани проекти на пасивни сгради,
както и практиките при изграждането им на европейско и световно равнище. В разработката са
направени обобщени изводи за практиките за изграждане на този тип устойчиви сгради и
предложения за прилагане на устойчиво строителство в България.
Ключови думи: пасивни сгради, добри практики.
JEL: L74, Q01, Q55.
ЖИЛИЩНАТА ОСИГУРЕНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО КАТО ЕЛЕМЕНТ ОТ КАЧЕСТВОТО НА
ЖИВОТ В РЕГИОНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ
Яна Хрисчева, Николай Стоенчев
1
Университет за национално и световно стопанство, София
2
Лесотехнически университет, София
Осигуряването на самостоятелно жилище и на достатъчно жилищна площ са измежду
основните предпоставки за достоен живот на домакинствата. Българинът традиционно се
стреми да притежава собствено жилище, но ускорената урбанизация по икономически и
социални причини понякога значително отсрочват във времето постигането на тази цел. Да се
живее под наем все по-често се възприема като рационален начин да се създадат подходящи
условия за труд и отдих. Не са редки случаите когато трудови мигранти живеят при оскъдна
осигуреност с жилищна площ в големите градове. Настоящото изследване е фокусирано върху
състоянието и развитието на жилищната осигуреност на населението в България в
териториален аспект и връзката на жилищната осигуреност с качеството на живот. Търси се
отговор на въпросите: до каква степен жилищният фонд в количествено изражение отговаря на
потребностите на населението в териториален аспект и как се променя жилищната осигуреност
през последните няколко години? От изследването не са изключени ваканционните жилищни
имоти, които се използват сезонно от хора живеещи в други региони или от чужденци, тъй като
тяхната поддръжка генерира трудова заетост на местното население и допринася за
повишаване на доходите, а от там и на качеството на живот.
Ключови думи: жилищна осигуреност, жилище, жилищна площ, качество на живот, наем.
JEL: I31, R00.
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МОНИТОРИНГ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ЧРЕЗ ИНДИКАТОРА
ЗА ВИСОКА ПРИРОДНА СТОЙНОСТ
Янка Казакова
Университет за национално и световно стопанство, София
Биоразнообразието в земеделските земи e сред най-застрашените в Европа. Съгласно
Европейската екологична агенция 84,5% от местообитанията му са с неблагоприятен
природозащитен статус (2015 г.). След Договора от Амстердам от 1999 г., опазването на
околната среда в земеделието е задължение на секторната политика на ЕС – Общата
селскостопанска политика. В изпълнението на ангажиментите по опазване на околната среда и
биоразнообразието в частност, през 2006г. е въведен задължителен индикатор „Земеделски
земи с висока природна стойност“. Всяка страна-членка на ЕС трябва да докладва състоянието
им с програмите си за развитие на селските райони. България е една от първите страни, която
адаптира европейската методология и установява размера (количеството) на земеделските
земи с висока природна стойност на национално ниво през 2007 г. Основната слабост на
използваната методология е, че тя не позволява да се оцени качеството на биоразнообразието
в тези земи. Подобряването на методологията, така че да се оценяват както количествените,
така и качествените характеристики на земеделските земи с висока природна стойност
продължава да бъде актуална тема за изследователите в Европа. Основната цел на доклада е
да направи преглед на различните подходи и методи, които са използвани от страните-членки
на ЕС, техните силни и слаби страни, както и на приложимостта им в различни
институционални условия. На тази база да се направят препоръки за подобряване на
използваната методология в България като се отчетат съществуващите бази-данни и
институционална компетентност.
Ключови думи: мониторинг, висока природна стойност, индикатор.
JEL: Q57, Q24, Q18.
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ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛТЕТ „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ”
ХIX‐та МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

24 – 26 март 2017, Юндола

ПРОГРАМА И РЕЗЮМЕТА

UNIVERSITY OF FORESTRY
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT
ХIX‐th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON

24 – 26 March 2017, Yundola, Bulgaria

PROGRAMME AND ABSTRACTS
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PROGMAMME

Friday (24.03.2017)
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
15:00-16:30 Plenary Session
16:30-17:00 Coffee break
17:00-18:30 Work in section and discussion
19:30- Diner

Saturday (25.03.2017)
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
13:30-15:40 Work in section and discussion
15:40-16:00 Coffee break
16:00-17:30 Work in section and discussion
17:30-18:30 Closing session
19:30- Diner

Sunday (26.03.2017)
08:00-09:00 Breakfast
09:00- Departure from Yundola to Sofia
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Saturday

Friday

Day

17:30-18:30

16:00-17:30

15:40-16:00

13:30-15:40

11:00-12:30

10:40-11:00

09:00-10:40

17:00-18:30

Hour
15:00-16:30
16:30-17:00

Hall 2
Plenary Session
Coffee break
Main areas for implementing the principles of
sustainable development
Forestry
Forest industry
Main areas for implementing the principles of
sustainable development
Forestry
Forest industry
Coffee break
Main areas for implementing the principles of
sustainable development
Forestry
Forest industry
Main areas for implementing the principles of
sustainable development
Landscape Management
Agriculture
Ecology
Coffee break
Main areas for implementing the principles of
sustainable development
Landscape Management
Agriculture
Ecology
Closing session
*

Contemporary information technologies in sustainable
development management

Education, training and curricula

Coffee break

Contemporary information technologies in sustainable
development management

Education, training and curricula

Sustainable development concept
Main areas for implementing the principles of sustainable
development
Management
Tourism
Coffee break
Main areas for implementing the principles of sustainable
development
Management
Tourism

Hall 4
*
*
Sustainable development management – criteria,
characteristics and policies

PROGRAMME BY SESSIONS AND HALLS

PLENARY SESSION
24.03.2017 (Friday)
Hall 2
15:00-16:30
Chairman: Prof. Ivan Paligorov
Secretary: Assist. Prof. Ivaylo Ivanov
1. INDUSTRIAL POLICY AS A POLICY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THE HISTORY OF AN
EVOLUTION WHICH DID NOT TAKE PLACE (FOR G-7, RUSSIA, CHINA AND OTHER COUNTRY
EXAMPLES)
1
2
3
Andrey Blinov , Vladislav Todorov , Dora Marinova
1
Russian State University for the Humanities, Branch Domodedovo, Russian Federation
2
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
3
Curtin University, Perth, Australia
2. SMART SPECIALIZATION AS THE BASIS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Ilze Judrupa
Riga Technical University, Riga, Latvia
3. INDICATORS AND DESCRIPTORS OF LIFE SCIENCES SUSTAINABLE HIGHER EDUCATION IN
BULGARIA - CASE STUDY IN UNIVERSITY OF FORESTRY
Nidal Shaban1, Vladislav Todorov1, Iman Mussa Kadhum2, Vesna Weingerl3
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Agricultural Academy, Sofia, Bulgaria
3
University of Maribor, Slovenia
4. THE ACTIVITIES OF THE AUTHORITIES ON THE SUCCESSFUL MANAGEMENT OF THE REVENUE
BUDGET TO INCREASE THE STABILITY OF THE ECONOMY OF REGIONS OF RUSSIA
Sergey Kirsanov1, Yevgeny Safonov2, Shkirskaya Valeria3
1
Baltic Humanitarian Institute, St. Petersburg, Russian Federation
2
Russian State Humanitarian University, Branch Domodedovo, Russian Federation
3
Russian State Hydrometeorological University, St. Petersburg, Russian Federation
5. FSC STANDARD: ESSENCE, PUBLIC IMPORTANCE AND MARKET CHANCE
Slavey Shterev
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Main areas for implementing the principles of sustainable development
Forestry
Forest industry
24.03.2017 (Friday)
Hall 2
17:00-18:30
Chairman: Assoc. Prof. Neno Trichkov
Secretary: Assist. Prof. Ivaylo Ivanov
1. STRUCTURE AND PROPERTIES OF WOODEN BUILDING CONSTRUCTION ELEMENTS
Panayot Panayotov, Todor Petkov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2. MODEL OF SOCIO-ECONOMIC RELATION WITH SUBJECTS OF DESIGN OF RE-MATERIALS
Vladimir Kolev
Varna Free University "Chernorizets Hrabar", Varna, Bulgaria
3. EXAMINATION OF THE PROPERTIES OF LOCAL ORIGIN PAULOWNIA WOOD. (PAULOWNIA SP.
SIEBOLD & ZUCC.)
Nikolai Bardarov, Tsvetelina Popovska
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
4. STUDY OF THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF WOOD USED IN PIANO DECKS. PART 1.
STRUCTURE OF THE ANNUAL RINGS AND MECHANICAL PROPERTIES
Nikolai Bardarov, Veselina Kavardjikova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
5. STUDY OF THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF WOOD USED IN DECKS PIANO. PART 2.
ACOUSTICAL PROPERTIES
Veselina Kavardjikova, Nikolai Bardarov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
6. COMPUTATION OF THE ICING DEGREE OF LOGS DURING FREEZING OF THE FREE WATER IN
THEM
Nencho Deliiski, Natalia Tumbarkova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
7. MODELING OF THE ENERGY NEEDED FOR COVERING OF THE HEAT EMISSION OF SUBJECTED
TO CONVECTIVE HEATING FURNITURE ELEMENTS BEFORE LACQUERING
Nencho Deliiski, Neno Trichkov, Zhivko Gochev, Dimitar Angelski
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
8. STUDY ON SOME CHARACTERISTICS OF DYNAMIC LOADS IN COMPONENTS OF A SAW UNIT
OF CARVED VENEER MACHINES
Georgi Vukov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
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Main areas for implementing the principles of sustainable development
Forestry
Forest industry
25.03.2017 (Saturday)
Hall 2
9:00-12:30
Chairman: Prof. Vasil Stipcov
Secretary: Assoc. Prof. Nevena Shuleva
1. STUDY ON TRIALS OF PLANNING FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FORESTS IN
BULGARIA
Zlatina Todorova, Ivan Paligorov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2. CRITERIA FOR STABILITY CONTROL IN THE MANAGEMENT OF FOREST AREAS YUNDOLA
TRAINING CENTER OF THE UNIVERSITY OF FORESTRY
1
2
Vasil Stipcov , Tsvetina Paparkova
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Institute of soil science “Nikola Pushkarov”, Sofia, Bulgaria
3. CONTROL OF THE SUSTAINABILITY IN THE MANAGEMENT OF THE FORESTS ON THE
TERRITORY OF STATE FORESTRY ENTERPRISE OF TETEVEN AND DIRECTIONS FOR THEIR
FUTURE DEVELOPMENT
Vasil Stipcov1, Mladen Mikov2
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
State Forestry Enterprise of Teteven, Teteven, Bulgaria
4. ANALYSIS OF THE INTERNATIONAL ECONOMIC EXPERIENCE IN MANAGEMENT OF NATURAL
(OR EQUIVALENT BY CATEGORY) PARKS
Kiril Tashev1 Daniela Georgieva2, Tsenko Tsenov3
1
Executive Forestry Agency, Sofia, Bulgaria
2
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
5. BACKGROUND ECONOMIC ASSESSMENT PROTECTIVE FUNCTION OF FOREST BELTS
Nevena Shuleva, Fotina Yordanova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
6. FOREST CERTIFICATION COSTS AND BENEFITS: A CASE STUDY ANALYSIS OF DLS BOROVO
Emil Kitchoukov, Tsvetelina Simeonova-Zarkin
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
7. FOREST CERTIFICATION EFFICIENCY: ANALYSIS OF FSC CERTIFICATION BENEFITS AND
COSTS IN FME DOSPAT
Tsvetelina Simeonova-Zarkin, Emil Kitchoukov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
8. ASSESSMENT OF PROFITABILITY OF IMPLEMENTATION THE FSCSERTIFICATE IN DLS VITINYA
Todor Stoyanov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
9. VALUATION OF CONSTRUCTION GROUND BASED ON HOUSE PRICES
Ivailo Markoff1, Frank Setzer2, Daniela Georgieva3, Grud Popov1
1
Forest Research Institute, Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria
2
Fachhochschule, Erfurt, Germany
3
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
10 A MODEL OF DEDICATED PROGRAM FOR PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE SITES IN
FOREST AREAS
Emil Galev, Ilko Dobrichov, Plamen Aleksandrov, Vladimir Shtilianov, Maria Gurkova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
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11 SOME RESULTS OF FOREST STANDS DEVELOPMENT MODELING ON THE TERITORY OF JENDA
FORESTRY IN KARDZHALI MUNICIPALITY, BULGARIA
Zlatina Todorova, Emil Galev, Maria Gurkova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
12 PRESENT STATE AND MANAGEMENNT GUIDELINES FOR COPPICE FOREST IN BULGARIA
Georgi Kostov, Neno Aleksandrov, Martin Borisov, Toma Tonchev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
13 POSSIBILITIES FOR STAND STRUCTURE CONTROL IN UNEVEN-AGED STANDS
EXPERIMENTAL WATERSHED STUDY SITE “PROF. ASEN BIOLCHEV” – YUNDOLA, BULGARIA
Neno Alexandrov, Toma Tonchev, Christian Kolev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria

IN

14 COMPARATIVE STUDIES ON STEM-FORM COEFFICIENTS OF DIFFERENT SPECIES
Rumen Petrin, Kiril Bogdanov
1
Forest Research Institute, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
2
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
15 THINNINGS – PROBLEMS AND OPPORTUNITIES
Dimitar Peev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
16 NEW MECHANIZED TECHNOLOGY OF POPLAR PLANTATION ESTABLISHMENT IN NORTWEST
STATE FORESTRY VRATSA
Konstantin Marinov1, Velika Jordanova1, Ivan Ivanov2, Dimitar Peev1
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Nortwest State Forestry, Vratsa, Bulgaria
17 FORESTRY CUTTERS ENERGETIC AND POWER PARAMETERS
Konstantin Marinov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
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Main areas for implementing the principles of sustainable development
Landscape Management
Agriculture
Ecology
25.03.2017 (Saturday)
Hall 2
13:30-17:30
Chairman: Assoc. Prof. Katinka Mihova
Secretary: Assoc. Prof. Elena Dragozova
1. URBAN AGRICULTURE – TRADITION AND FASHION, AMATEUR AND PROFESSIONALITY
Katinka Mihova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2. GREEN IFRASTRUCTURE PROJECTS- PRIORITY INVESTMENT
Elena Dragozova, Paula Malkovska
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
3. COMPARATIVE ANALYSIS OF THE REGULATIONS OF THE GREEN SYSTEM IN PLOVDIV,
BURGAS AND STARA ZAGORA
Desislava Valeva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
4. ABOUT THE GREEN CADASTRE REALIZATION AT THE REGULATION PLANES IN SOFIA
Desislava Valeva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
5. SPECIFIC STANDARDS AND REGULATIONS IN PLANNING OF HISTORIC GARDENS AND
LANDSCAPE HERITAGE SITES
Maria Gurkova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
6. INNOVATIONS IN EXTENSION SERVICES FOR BETTER COMMON AGRICULTURAL POLICY
IMPLEMENTATION (CASE STUDY FROM BULGARIA)
Mariya Peneva
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
7. STRUCTURAL CHANGES IN AGRICULTURE
Julia Doitchinova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
8. IMPACT OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT ON THE STRUCTURAL CHANGES IN
BULGARIAN AGRICULTURE
Nadka Kostadinova
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
9. LAND RELATIONS AND STRUCTURAL CHANGES IN BULGARIAN AGRICULTURE
Nadezhda Petrova
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
10 POTENTIAL OF BULGARIAN AGRICULTURAL BUSINESS FOR THE IMPLEMENTATION THE
PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Todorka Atanassova–Kalaydzhieva
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
11 TRENDS AND FEATURES OF TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS OF BULGARIA
Iskra Nencheva–Ivanova
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
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12 TRANSFORMATION OF BULGARIAN ARICULTURE UNDER THE INFLUENCE OF CHANGES IN
SOCIAL SUPPORT FOR THE SECTOR
Georgi Alexiev
Thracian University, Stara Zagora, Bulgaria
13 THE INFLUENCE OF INSTITUTIONAL
VITICULTURE IN BULGARIA
Adelina Petkova, Roumen Otouzbirov,
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria

ENVIRONMENT

ON

THE

COMPETITIVENESS

OF

14 WORLD WINE PRODUCTION IN THE PERIOD 2010-2015.COMPARISON BETWEEN WINE
PRODUCTION IN BULGARIA AND THE WORLD’S PRODUCERS
Gergana Slavova, Kristina Kozhuharova
University of Economics, Varna, Bulgaria
15 STATE AND PERSPECTIVES OF PLUM PRODUCTION IN BULGARIA
Gergana Mladenova, Liliya Georgieva, Denitsa Serbezova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
16 MONITORING OF BIODIVERSITY IN AGRICULTURAL LAND USING THE HIGH NATURE VALUE
INDICATOR
Yanka Kazakova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
17 STATUS AND SUSTAINABLE USE OF SOIL IN AGRICULTURE
Monika Pavlova
University of Economics, Varna, Bulgaria
18 THE SOILS AS A FACTOR IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FOREST RESOURCES IN
WESTERN BALKAN
Kameliya Petrova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
19 ASSESSMENT OF THE CLIMATE CHANGE IMPACT ON AGRICULTURE
Ivanka Koleva–Lizama
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
20 TROPICAL NIGHTS IN BULGARIA (1997-2016)
Vladimir Vlaskov
National Institute of Geophysics, Geodesics and Geography, Bulgarian Academy of Science, Sofia,
Bulgaria
21 RESEARCH ON THE LONG TERM FLUCTUATIONS
TEMPERATURES IN THE AREA OF CHRNI VRAH
Svetoslav Mitkov, Ivanka Koleva-Lizama
University of Forestry, Sofia, Bulgaria

OF

THE

MEAN

MONTHLY

22 MANAGEMENT OF AIR POLLUTANTS IN URBAN AREAS
Lyudmila Gosteva, Mariana Doncheva, Ivanka Koleva–Lizama
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
23 ANALYSIS AND ASSESSMENT OF FLOOD RISK
Bernardo Lizama Rivas, Ivanka Koleva-Lizama
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
24 FACTORS TO ACHIEVE SUSTAINABLE PROJECT MANAGEMENT IN WATER SECTOR
Zornitsa Stoyanova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
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AIR

25 MANAGEMENT OF ALPINE LAKES WATER QUALITY SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE
NATIONAL PARK “PIRIN”
Nadka Ignatova1, Nikolay Djumersky1, Boris Aleksiev2
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Sofia High School of Mathematics, Bulgaria
26 GREEN IFRASTRUCTURE PROJECTS- PRIORITY INVESTMENT
Elena Dragozova, Paula Malkovska
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
27 ENVIRONMENTALLY SOUND MANAGEMENT OF
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SETTLEMENTS
Savina Brankova, Ekaterina Todorova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria

SEWAGE

SLUDGE

–

CRITERIA

28 POSSIBILITIES FOR SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTMENT
Raya Kanazireva
Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Sofia, Bulgaria
29 PROSPECTS FOR ENVIRONMENTAL STANDARDS IMPLEMENTATION IN BULGARIA
Albena Miteva, Hristina Harizanova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
30 ENVIRONMENTAL ASPECTS IN THE CONSTRUCTION OF PASSIVE BUILDINGS
Yavor Stoyanov
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
31 CARBON FOOTPRINT OF FURNITURE PRODUCTS
Petar Antov, Tanya Pancheva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
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FOR

Sustainable development management – criteria, characteristics and policies
Sustainable development concept
24.03.2017 (Friday)
Hall 4
17:00-18:30
Chairman: Assoc. Prof. Vladislav Todorov
Secretary: Assoc. Prof. Konstantin Kovev
1. ESTIMATION OF ECONOMIC GROWT’S DETERMINANTS
Konstantin Kolev, Maya Tsoklinova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2. EUROPEAN FISCAL SUSTAINABILITY: STATE AND PROBLEMS
Maya Tsoklinova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
3. THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF NON-MARKET METHODS FOR EVALUATION OF
PUBLIC GOODS
Maya Tsoklinova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
4. ENHANCING THE METHODOLOGY FOR ANALYSIS OF THE PROFIT FROM SALES IN THE
CONTEXT OF THE BUSINESS’ ENVIROMENTAL DEVELOPMENT
Rositsa Ivanova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
5. SOCIO-ECONOMIC, ECOLOGICAL AND INSTITUTIONAL PROFILE OF THE REPUBLIC OF
BULGARIA IN THE CONTEXT OF 2030 SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROGRAM
Rosen Yanev
South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bulgaria
6. DEVELOPMENT OF 'SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT" AND THE SPECIFICS OF MINING
ACTIVITIES
Valentin Velev, Radi Radev
University of Mining and Geology "St. Ivan Rilski ", Sofia, Bulgaria
7. IMPORTANCE
OF
OPERATIONAL
DEVELOPMENT IN BULGARIA
Vladi Kurshumov
University of Economics, Varna, Bulgaria

PROGRAMMES

FOR

ACHIEVING

SUSTAINABLE

8. FINANCIAL INSRUMENTS OF EUROPEAN FUNDS SUPPORTING ENTREPRENEURSHIP
Silviya Georgieva
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
9. THE FLAT ENSURING OF THE POPULATION AS AN ELEMENT OF THE QUALITY OF LIFE AT THE
REGION IN BULGARIA
Yana Hrischeva1, Nikolay Stoenchev2
1
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
2
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
10 PRINCIPLES OF ETHICAL ECONOMICS
Vladislav Todorov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
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Main areas for implementing the principles of sustainable development
Management
Tourism
25.03.2017 (Saturday)
Hall 4
9:00-12:30
Chairman: Prof. Diana Ivanova
Secretary: Assoc. Prof. Radostina Popova
1. STRATEGY UPDATING AND CRISIS MANAGEMENT
Mariana Kuzmanova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
2. ROLE AND PROFILE OF THE ENTREPRENEUR AND THE INTRAPRENEUR: COMPARATIVE
ANALYSIS
Maria Vasilska
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
3. APPLICATION NEW MARKETING TOOLS OF BUSINESS ORGANISATIONS
Diana Ivanova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
4. COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE COMPANY INDEX OF
COMPETITIVENESS AND INDEX OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Adelina Ivanova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
5. INSTRUMENTS AND INDICATORS SUPPORTING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF
PRODUCTION ORGANIZATIONS
Mariya Topchieva
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
6. METHODOLOGICAL GUIDELINES FOR THE STUDY OF INNOVATION IN FOREST INDUSTRY BY
2020
Radostina Popova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
7. ADVANTAGES OF THE MODERN APPROACH ACTIVITY BASED COSTING TO THE TRADITIONAL
METHOD DIRECT COSTING ON COST MANAGEMENT IN THE FURNITURE ENTERPRISES
Mariela Cvetkova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
8. EXPLORING THE MANAGEMENT OF CORPORATE COSTS IN FURNITURE ENTERPRISES
Mariela Cvetkova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
9. ROLE OF INSURANCE BROKERAGE FOR INSURANCE MARKET IN BULGARIA
1
2
Diana Ivanova , Ivan Lazarov
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Financial Supervision Commission, Sofia, Bulgaria
10 OVERVIEW OF THE DRIVERS OF BANCASSURANCE IN BULGARIA
Nikolay Manev
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
11 THE PRELIMINARY CONTROL PART OF THE SYSTEM OF MANAGEMENT AND CONTROL IN
PUBLIC SECTOR
Ivelina Petkova
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12 CONTROL ENVIRONMENT AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Valeria Dineva
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
13 THE SOCIAL AUDIT IN FAVOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Miroslava Peicheva
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
14 TOURISM ASSOCIATION - THE FORUM FOR PROFESSIONAL DIALOGUE, OFFERING A
PLATFORM FOR DEBATE ON OPERATIONAL ISSUES AND STRATEGIC PRIORITIES IN THE
DEVELOPMENT OF BULGARIAN TOURISM
Yordan Yordanov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
15 OPPORTUNITIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL TOURISM ON THE TERRITORY
OF STRANDJA NATURE PARK
Angelina Peycheva
University of Economics, Varna, Bulgaria
16 OPPORTUNITIES FOR DEVELOPING SUSTAINABLE TOURISM IN THE MOUNTAINOUS REGIONS
OF BULGARIA
Gergana Slavova
University of Economics, Varna, Bulgaria
17 POSSIBILITIES OF GIS SOFTWARE TO OPTIMIZE LOGISTICS SERVICES IN TOURISM
Stanislava Kovacheva, Ivaylo Ivanov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
18 GIS FOR ALTERNATIVE TOURISM SUPPLY CHAIN
Maria Asenova. Stanislava Kovacheva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
19 ALTERNATIVE METHODS FOR REGION ASSESSMENT IN THE PROCESS OF LOCTIONAL CHOICE
Teodorina Turlakova
University of Economics, Varna, Bulgaria
20 DYNAMICS OF COMPETITIVENESS OF REGIONS IN BULGARIA
Ivaylo Ivanov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
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Education, training and curricula
Contemporary information technologies in sustainable development management
25.03.2017 (Saturday)
Hall 4
13:30-17:30
Chairman: Assoc. Prof. Nadya Delcheva
Secretary: Assoc. Prof. Galin Milchev
1. SOCIAL PARTNERSHIP IN THE FIELD OF CONTINUING VOCATIONAL TRAINING
Evelina Rizova, Rayna Boykova
South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bulgaria
2. PHILOSOPHICAL DISCIPLINES. STUDENTS’ FPRNIONS, VIEWS AND EXPECTATIONS
Nadya Delcheva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
3. SUSTAINABLE DEVELOPMENT: AN INNOVATIVE TEACHING APPROACH IN ACCOUNTING
EDUCATION
Michael Musov
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
4. APPLICATION OF CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING (CLIL) IN ENGINEERING
EDUCATION
Tanya Pancheva, Petar Antov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
5. WHY A COMMA IS NOT ALWAYS PLACED BEFORE WHO/WHICH IN ENGLISH
Bilyana Ovcharova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
6. LINGUOCULTUROLOGICAL FEATURES OF PLANT NAMING IN RUSSIAN AND BULGARIAN
LANGUAGES
Еlena Yankova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
7. ICT IN THE STRATEGY FOR TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT (GLOBAL, NATIONAL AND
SECTORAL ASPECTS)
Galin Milchev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
8. RESEARCH OF STATE OF FOREST STANDS BY DIGITAL IMAGES FROM UNMANNED AERIAL
VEHICLES
Maria Asenova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
9. COMPETENCY PROFILES OF THE INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
EMPLOYEES
Rayna Dimitrova, Radoslav Vladov
South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bulgaria
10 MIGRATING TRADITIONAL BUSINESS PROCESSES AND MANAGEMENT PRACTICES TO CLOUD
ENVIROUNMENT FOR IMPROVEMENT PORTFOLIO OF THE ORGANIZATIONS AND BUSINESS
ENTITIES
Radoslav Miltchev, Boyanka Zhelyazova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
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11 CLOUD SERVICES IMPLEMENTATION FOR ORGANIZATIONS AND BUSINESS ENTITIES IN THE
CONTEXT OF REINDUSTRIALISATION IN THE AREA OF INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGIES
Radoslav Miltchev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE COMPANY INDEX OF
COMPETITIVENESS AND INDEX OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Adelina Ivanova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Competitiveness is a dynamic and multidirectional economic concept. For businesses of all
economic sectors it is important both to assess their competitiveness, and to assess the degree of
sustainable development to achieve more efficient management. This paper provides an overview and
comparative analysis of indicators to calculate the company's competitiveness and on sustainability,
methodologies for calculating an index of company competitiveness and index of sustainable
development and what the possible relationship between them is. The analysis will help managers and
managers of organizations to keep their positions of firms in the market and increase their
competitiveness.
Key words: company competitiveness, sustainable development, index, comparative analysis.
JEL: D20, Q56, C43.
THE INFLUENCE OF INSTITUTIONAL ENVIRONMENT ON THE COMPETITIVENESS OF
VITICULTURE IN BULGARIA
Adelina Petkova, Roumen Otouzbirov,
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
After Bulgaria’s accession to the EU and the general trade rules, the impact of the institutional
environment and the ongoing Agricultural Policy are increasingly influencing the competitive
opportunities of viticulture and wine production. Monke and Pearson’s Policy Analysis Matrix has been
used to study the institutional impact on the competitiveness of viticulture in the country for the period
2007-2014. It has been established that following the country’s accession to the EU the Common
Agricultural Policy fails to give a strong impetus to the development of grape production. Despite
considerable improvement in the institutional environment, the degree is insufficient to ensure a
competitive and effective development of Bulgarian viticulture. The increased share of traded
production factors has a negative effect which remains at the expense of social profit.
Key words: viticulture, wine production, institutional environment.
JEL: Q18.
PROSPECTS FOR ENVIRONMENTAL STANDARDS IMPLEMENTATION IN BULGARIA
Albena Miteva, Hristina Harizanova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract. European Union supports the development of greener and competitive economy and one
of the most important means to achieve it are the systems of management of environment. The main
model of these systems covers the environmental standard ISO 14001 and the European scheme for
environmental management (EMAS). The aim of the report is to analyze the application of
environmental standards in Bulgaria. Briefly are clarified the nature and characteristics of ISO 14001
and EMAS. Their application in Bulgaria is estimated. On this basis, are made general conclusions
about the prospects for their development in our country.
Key words: environmental standard, ISO 14000, EMAS.
JEL: Q01.
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INDUSTRIAL POLICY AS A POLICY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THE HISTORY OF AN
EVOLUTION WHICH DID NOT TAKE PLACE (FOR G-7, RUSSIA, CHINA AND OTHER COUNTRY
EXAMPLES)
Andrey Blinov 1, Vladislav Todorov2, Dora Marinova3
Russian State University for the Humanities, Branch Domodedovo, Russian Federation
2
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
3
Curtin University, Perth, Australia
1

This work marked the start of a number of joint studies in the field of risk management for
sustainable development with the participation of an international team of researchers from Bulgaria,
Russia and Australia. The team included Andrei Blinov, an outstanding supporter of the idea of
sustainable development and outspoken critic of manifestations of backwardness and archaic thinking
whom we lost prematurely. We are indebted to his contribution in the development of this research
agenda. In recent years, industrial policy in the world’s most developed countries began to focus on
energy and resource conservation with the development of high technologies which represented a
shift towards more sustainable economies. Although the events of the late 20th century changed the
global situation from confrontation to a globalized market economy, the processes that took place in
the same economically developed countries had a different logic and orientation. For example, the
political consequences from the collapse of the Berlin Wall paralleled and somehow eclipsed both the
beginning and the peak of a radical shift in the global industrial structure. Other political changes
similarly transformed the picture of the world with radical economic processes which contributed
towards a change in the structure of the global industry. As a rule, the most developed countries (US,
Western Europe and Japan) solved many of their economic problems through a policy of industrial
structural "relief" by transferring labour-intensive and environmentally challenging facilities in the less
developed economies. The paper provides an analysis of these processes drawing the conclusion that
this evolution of the global industrial structures and economy represents missed opportunities for a
global sustainable development.
Key words: industrial policy, sustainable development, global economy.
JEL: A13, H12, Q01.
OPPORTUNITIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL TOURISM ON THE
TERRITORY OF STRANDJA NATURE PARK
Angelina Peycheva
University of Economics, Varna, Bulgaria
In terms of tourism, Bulgaria is traditionally perceived as a country specializing mostly in beach and
mountain tourism. The development of alternative forms of tourism, such as rural tourism, is a
relatively new but growing trend. Alternative forms of tourism lead to diversification of the Bulgarian
tourism product and contribute to the attraction of higher volume of foreign as well as home tourists. In
contrast with mass tourism, rural tourism takes into consideration not only economic benefits but also
environmental protection and the needs of local communities. Such an approach prioritises the natural
and cultural resources of the region in which rural tourism operates. This study reviews and analyses
the necessary underlying conditions for the development of a unique rural tourism product on the
territory of Strandja Nature Park which, as the largest protected territory in Bulgaria, is profoundly
interrelated with ecotourism. The aims of the current study are to analyse the natural, anthropological
and human resource factors in the area of Strandja Nature Park; to provide concrete options for
further development of Strandja Nature Park as a destination for rural tourism; and to propose ways
for improvement of the tourism product on offer and for its popularisation in the domestic and foreign
markets. These aims give rise to a number of concrete research tasks, namely: to analyse and
evaluate the current state of Strandja Nature Park through clarifying the theoretical and
methodological problems of the term ‘rural tourism’; and to propose options and directions for
development and improvement of the territory as a destination for rural tourism in the country.
Key words: rural tourism, sustainable development, Strandja Nature Park, tourism product,
opportunities.
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JEL: O18, R2, R5.
ANALYSIS AND ASSESSMENT OF FLOOD RISK
Bernardo Lizama Rivas, Ivanka Koleva-Lizama
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Floods are part of nature and is caused by intense rainfall and melting snow. The consequence of
climate change, which is associated with changes in the quantity and distribution of rainfall increases
the risk of dangerous and flash floods. The anthropogenic intervention with the natural processes and
change the natural drainage patterns in the flood plains of rivers due to construction, agriculture,
deforestation, different land use practices, the vulnerability of these areas to flooding and the danger
of damage to them is growing steadily. Based on data from the Ministry of Environment and water and
EMDAT for the period 2005–2015, were analyzed and evaluated using statistical methods, cases of
flooding and damage that has suffered the affected population in these areas. It was found that
frequent floods in Bulgaria, during the research period there are human victims, hundreds homeless
and material damage exceed one billion Euros. Given the national and European importance of
approaches to prevent damage from floods and possible negative environmental impacts of
inadequate measures in this direction, this study analyzes the situation of flood risk in Bulgaria.
Key words: floods, climate change, risk.
JEL: Q54, Q51, Q25.
WHY A COMMA IS NOT ALWAYS PLACED BEFORE WHO/WHICH IN ENGLISH
Bilyana Ovcharova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The English translation of the Bulgarian sentence "Дървосекачите, които са по-нависоко от
земята при управлението на машината, може да не забележат някои маркирани дървета
/Loggers who sit high off the ground while driving the machine may not see the marks on some tree/"
is understood in two ways according to the presence or absence of punctuation in English. In the
absence of commas that mark the subordinate relative clause “Loggers who sit high off the ground
while driving the machine may not see the marks on some tree”, it has the role to restrict the group of
"loggers" only to "those who are higher up from the ground while operating the machine". When the
English subordinate clause has punctuation "Loggers, who sit high off the ground while driving the
machine, may not see the marks on some tree", then its meaning is that "all loggers" stand the risk of
not noticing some marked trees. This subordinate clause further explains that all members of the
group of "loggers" are in a position that could prevent them from seeing the marks. In Bulgarian,
commas are obligatory for such extensions of NPs regardless of whether they are restrictive or nonrestrictive relative clauses, and therefore, Bulgarians have the “habit” of using commas for them. The
paper illustrates both types of post-head NP extensions, and outlines the ways to differentiate them.
Key words: English, comma, subordinate relative clauses, restrictive and non-restrictive
modification.
JEL: I29.
ABOUT THE GREEN CADASTRE REALIZATION AT THE REGULATION PLANES IN SOFIA
Desislava Valeva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Some specific cartographic and geodetic problems have been discussed which are related to the
application of the Regulations on building and preserving the green system on the territory of Sofia
Municipality. Based on its requirements, some ideas for future development of the specialized maps
for green cadastre are discussed. A suggestion is made about an integration of the information from
surveying and the data collected in the expert evaluation of sustainable forest vegetation. A proposal
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for implementation of new combined characters with purpose reading’s facilitation of the specialized
maps.
Key words: green cadastre, green system, cartography, management.
JEL: Q01, Q56, R58.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE REGULATIONS OF THE GREEN SYSTEM IN PLOVDIV,
BURGAS AND STARA ZAGORA
Desislava Valeva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The legal division of the green areas constituting the green system of the settlements is shortly
presented. A comparative analysis is made of the regulations for the green system of the three big
towns in South Bulgaria – Plovdiv, Burgas and Stara Zagora. An unification of legally required
information, the creation of a common database for green areas for each settlement and the possibility
for comparison of quantitative and qualitative indicators of the green system has been necessary. In
order to improve the management and development of the green system of cities in this country, a
proposal is given here for an unifying the content of both regulations and collected information on the
indicators of the sustainable forest vegetation. The analysis and recommendations are made on the
basis of serious study of the legal definitions and practical experience accumulated in Bulgaria by
now.
Key words: green areas, green system, management.
JEL: Q01, Q56, R58.
APPLICATION NEW MARKETING TOOLS OF BUSINESS ORGANISATIONS
Diana Ivanova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Marketing in the 21st century is undergoing major changes arising from the development of
information and communication technologies, fluctuations in the market environment and the effects of
globalization. The development of information technology has led to a revolution in marketing, is
reflected in the use of marketing databases, e-commerce and individual global marketing. The
traditional marketing tools continue to be used, but increasing application of new marketing tools
allowing bidding, sales and building relationships with customers in real time. One of the main
directions of development of marketing today is the use of internet marketing in brand management
not only of goods and brands of manufacturing companies, retail chains / stores, and service
companies. Another important direction, based on technological changes in the information technology
sector, is the development of marketing relationships. Challenges in marketing today are related to
finding new ways to bring the messages and offers from companies to people, new marketing tools for
brand management, new skills of marketers. The aim of this article is to show how to change the
marketing tools and how they are used to achieve the objectives of business organizations. In relation
to achieving the target, be solved the following tasks: theoretical clarification of changes in marketing;
opportunities for using new marketing tools in branding; practical interpretation the problem in specific
business organizations.
Key words: new marketing tools; information technology; marketing databases; marketing
relationships, branding.
JEL: L19, L22, M30.
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ROLE OF INSURANCE BROKERAGE FOR INSURANCE MARKET IN BULGARIA
Diana Ivanova1, Ivan Lazarov2
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Financial Supervision Commission, Sofia, Bulgaria

1

The insurance market in Bulgaria is very dynamic system. Over the past five years there have been
changes in all its elements: insurance companies, individual and business customers, insurance
brokers, insurance products, institutions, insurance culture. The role of insurance brokers in the
market, as evidenced by the official reporting and statistics, as well as publications in specialized
journals, is growing. This predetermined the choice of the subject of this article. The main objective is
to explore trends in insurance brokerage, in recent years. To achieve this goal the following research
tasks are: research trends of development of gross premium income on two main insurance sectors general insurance and life insurance, and increased commissions of insurance brokers; presented are
the leaders among brokers that determine the appearance of the insurance brokerage in the country;
made major conclusions about trends in insurance brokerage in Bulgaria. The research object is
insurance brokers in Bulgaria and the subject of study are the main indicators of the insurance market.
The studied period is from 2012 to 2016 included. The data used are from insurance companies that
they provided to the Financial Supervision Commission (FSC) under Ordinance №30 of 19.07.2006 on
the requirements for the accounting form and contents of financial statements, statistics, reports and
applications of insurers and reinsurers, have been used previous studies and publications.
Key words: insurance market, general insurance, life insurance, insurance brokers, gross premium
income, insurance products.
JEL: .G20, G22, M48.
THINNINGS – PROBLEMS AND OPPORTUNITIES
Dimitar Peev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
This report discusses the problems associated with thinning and the ways of their resolving. An
analysis of the state of forests in Bulgaria to 2015 and in particular the wooded area of the country
over the years and tree stock was made as well. Also consider the question of the size of the amount
provided for use and actually recorded during certain periods. It is clear from the results of use of
wood from thinning in our country that cuts are made in older age forest stands, where the size of
obtained wood materials are larger – at least average timber. It was found over fulfilment of plans on
extracting medium size timber. In the same time extraction of small timber during the regarded period
has reached not more than 20% of the planned use. The review of possibilities for obtaining smallsized wood from thinning in different countries is made. The question for use of the above ground
portion of the trees from thinning by harvesting of biomass is actually – now and in the future. It is
clear from the analysis also that in Bulgaria we have a large amount of biomass that can and should
be used. Woody biomass in our country has the largest share among the other renewable energy
resources. From an overview has been established that there is no precise definition of the term smallsize wood as well as that Implementation technologies in thinning lead to under-utilization of woody
biomass and are inefficient.
Key words: thinning, small-size wood, woody biomass, renewable energy sources.
JEL: L73, Q23.
GREEN IFRASTRUCTURE PROJECTS – PRIORITY INVESTMENT
Elena Dragozova, Paula Malkovska
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The projects of green infrastructure are an important tool that allows achieving a wide range of
benefits and application the principles of sustainable development. Investing in this type of objects can
bring many benefits that are, on the one hand, the preservation of valuable ecosystem services. On
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the other hand, these investments are a key aspect for the development of regional economic growth.
For this reason, Europe develops different strategies, determine key priorities aimed at spatial
planning. Thus unite and integrate policies for development and land use together with other policies
that affect its operation. Regional policy, in turn, is a tool that provides adequate regional framework
for the successful implementation of projects of European and national levels.
Key words: sustainable development, green infrastructure, regional development, investments.
JEL: O18, O21.
AN EVALUATION OF THE QUALITY OF THE MINERAL WATER OF THE CROSS-BORDER
REGION BULGARIA–SERBIA
Elena Tsvetkova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The paper is part of a set of articles which are presented results of a study of the 30 thermal
springs located in the cross-border region Republic of Bulgaria and Republic of Serbia under the
project № 2007CB16IPO006-2011-2-184 Mineral water – source of health and well-being
(WellSpring), financed by the Bulgaria–Serbia IPA Cross-border Programme. The qualitative
assessment of sites includes 7 districts in the border region is made. It shows that studied mineral
waters are diverse in their chemical composition. In the five of the studied sites of sulphates content
exceeds the threshold limit for the quality of water intended for drinking purposes is established. In the
research area the sites with high content of manganese, arsenic, uranium and total β activity are
included. Many of these natural resources are under-utilized and represent a significant business
potential for the Cross-border region between Bulgaria and Serbia.
Key words: Environment, Quality of Geothermal Water, Mineral Springs, CBR Bulgaria–Serbia.
JEL: I15, Q25, Q57, P28.
LINGUOCULTUROLOGICAL FEATURES OF PLANT NAMING IN RUSSIAN AND BULGARIAN
LANGUAGES
Еlena Yankova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Since the very beginning of the evolution the human world has been connected with animals and
plants. Plant naming – as basic component of the language picture of the world, contains definite
features of plants, reflects the spiritual world of the representatives of the definite ethnos. The folk
naming of plants is an object of numerous researches of linguists, ethnologists, culturologists and
others. Folk naming of plants gradually has become an object of linguoculturologists. The
linguoculturological features of plant naming researches shows the specificity of non- linguistic reality
refraction into the language of the definite ethnos. Hence researches of features of nominations on the
basis of plant naming are of great interest to us. The objects of the article are the names of Russian
and Bulgarian herbs and healing plants and the subjects are linguoculturological features of the
nomination process of herbs and healing plants in the literary Russian and in Russian dialects and its
comparison with analogical nominations in Bulgarian as well. The aim of the article – to get acquainted
with models of nomination of plants in the Russian literary language, in the Russian dialects, to find
out new models, to follow the main aspects of these models and their linguoculturological features and
to compare them with the Bulgarian analogical nominations.
Key words: linguocultorology, plant naming, herbs, processes of nomination of herbs and healing
plants.
JEL: Z00, L73.
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A MODEL OF DEDICATED PROGRAM FOR PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE SITES IN
FOREST AREAS
Emil Galev, Ilko Dobrichov, Plamen Aleksandrov, Vladimir Shtilianov, Maria Gurkova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The article describes the results of an inventory and comprehensive analysis of the tree vegetation
in forested part of the park Borisova Gradina in Sofia performed in August 2016. This inventory was
carried out based on the Assignment of management “Green System” at the Sofia Municipality for
awarding of research development at the University of Forestry. The dendrometric features of all forest
stands are made. The main reasons for the current poor state of the trees are established. It poor
state is due to a variety of reasons the primary one being that the trees in that parts of the park was
left without proper care for the most important stages of their development. The condition of the trees
in the forested part of the park Borisova Gradina can be called also worrying, because now every
forestry practices carries many risks for the rest of trees. Therefore any silvicultural intervention and
treatment should be planned and conducted very carefully and in small areas. There is a need of an
updated forest plan to offer a solution to problems and give an overall vision for unified the spatial
development of the different parts of the research object. The measurements and analyzes in this
study indicate the existence of natural potential, which combined with the necessary care could ensure
successful resumption and further development of forest massifs in this part of the park. As a result of
data collected by inventory in the park Borisova Gradina was formulated adequate proposals, which
include forestry activities designed to achieve biodiversity conservation, sustainable use and
reproduction of complex forest resources and functions.
Key words: forest inventory, tree vegetation, dendrometric features of forest stands, silvicultural
intervention.
JEL: K32, Q00, Z32.
FOREST CERTIFICATION COSTS AND BENEFITS: A CASE STUDY ANALYSIS OF DLS
BOROVO
Emil Kitchoukov, Tsvetelina Simeonova-Zarkin
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Forest certification plays an essential role in assuring sustainable forest management.
Sustainability fosters are resourcefulness, competitiveness and supports the forestry’s function to
provide ecosystem services to the society. The abstract aims to define the costs and benefits of the
forest certification in order to support forest owners to make investment decisions. An economic
assessment is made of the group FSC certificate implementation in DLS Borovo.
Key words: sustainable development, forestry, forest certification, economic analysis.
JEL: Q01, Q23.
SOCIAL PARTNERSHIP IN THE FIELD OF CONTINUING VOCATIONAL TRAINING
Evelina Rizova, Rayna Boykova
South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bulgaria
In recent decades, the belief that vocational education and training is a key factor for sustainable
socio-economic development in Europe is growing. There is a need of new approaches in the field of
continuing vocational training for the preparation of human resources whose qualifications match with
the needs of the National economy. These approaches should be compatible with the specific socioeconomic challenges facing Bulgaria. Especially important in this regard is that it must be taken into
account the current situation on labour market and the need for skilled human resources in various
sectors of the economy. The purpose of this survey is to identify current problems and future
challenges facing social partnership in terms of continuing vocational training. To achieve the objective
the following tasks are placed: presentation of the situation on the labour market and existing forms of
continuing vocational training; employers’ role inquiry on how, with the help of development and
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improvement of continuing vocational training, actions can be taken to overcome some of the
problems of the labour market; outline some possibilities of social partnership in the field of continuing
vocational training. The publication is based on Bulgarian and foreign literature, reports, analyses and
other documents of the European Union and the Republic of Bulgaria. Based on survey results
summarized conclusions are derived. Specific recommendations regarding the social partnership in
the field of continuing vocational training are made.
Key words: vocational training, social partnership, employer, labour market, social responsibility.
JEL: M14, M53.
ICT IN THE STRATEGY FOR TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT (GLOBAL, NATIONAL AND
SECTORAL ASPECTS)
Galin Milchev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
ICTs are technologies, which can be used as such general technologies as well as for specific
purposes. At the present stage in economic development one of the main problems is the
development of the sector of the real economy. From the stage of technical development, the
economy is transformed to the stage of technological development - use of nanotechnology,
biotechnology, information technologies and others. Information technologies such as general purpose
applied to the various sectors of the economy create conditions for realization of a synergistic effect,
both in high-tech and other sectors of the economy. The article explores the impact of ICT in forming
the strategy for technological development and reindustrialisation.
Key words: technological development, ICT, reindustrialisation.
JEL: А10, O30.
TRANSFORMATION OF BULGARIAN ARICULTURE UNDER THE INFLUENCE OF CHANGES IN
SOCIAL SUPPORT FOR THE SECTOR
Georgi Alexiev
Thracian University, Stara Zagora, Bulgaria
Apiculture is a traditional production within the Bulgarian agrarian sector. The family-run nature of
these holdings play an important role in the establishment of their targets, often associated with the
generation of additional income for the households. The processes of concentration of production and
the transformation of the sector are linked to the level of social support, which models its development.
The increasing number of bee colonies farmed organically is directly related to the high levels of
institutional support for such proceedings. The goal of the study is to examine the impact of the
changing levels of social support on the transformations of the Bulgarian apiculture. To achieve this
objective, it is necessary to solve the following tasks: to analyze the condition of Bulgarian apiculture;
to evaluate the level of social support for the individual types of productions in the sector; to take into
account the correlation between changes in levels of social support and the processes of
transformation taking place in the Bulgarian apiculture. To achieve the goal and solve the tasks the
methods are being using: analysis and synthesis, correlation analysis, structural-functional approach,
statistical calculations. The expected results of the study are associated with distinct correlation
between changes in the level of institutional support, for certain types of productions in the sector and
the transformation of Bulgarian apiculture in the last two programming periods for CAP of EU.
Key words: organic beekeeping, institutional support, concentration of production.
JEL: Q13, Q18, Q57.
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PRESENT STATE AND MANAGEMENNT GUIDELINES FOR COPPICE FOREST IN BULGARIA
Georgi Kostov, Neno Aleksandrov, Martin Borisov, Toma Tonchev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The reports of the last two ministerial conferences of the process Forest Europe from 2011 and
2015, taking into account the increasing role of forests in particular and the forestry sector as a whole
to develop the bio-economy, climate change and increasing human well-being advised: The forest
sector to adapt to climate change, which need investments and the production capacity of the forests
to be preserved and used as well, because it has enormous socio-economic benefits. The total area of
coppice forests in Bulgaria for the past 50 years has increased over 2 times as of 2015 their share
was 48% from the total forested area. The significance of coppice oak forests is not only due to the
large share (35%) that they occupy, but also the performance of their important environmental, social
and economic functions. Historically these forests have been most influenced by human, due to their
geographical distribution nearby urban areas and relatively easy access to them. The efforts of
generations of foresters and applying different approaches to conversion of coppice forests in to high
ones have not achieved yet the desired results. When made in recent years experiments to modeling
(via models EFISCEN and Picus) parameters on the behaviour and development of the coppice oak
forests in the country under different management scenarios the results established are recurring and
similar. They are proof that with a great deal of probability the forecasts of the models are realistic.
These data requires a reassessment of the goals that were set before for the coppice oak forests, as
well the silvicultural systems which will provide success. Future forestry concepts should be developed
regionally for the following major groups coppice oak forests: Coppice stands for rehabilitation;
Coppice stands for transformation into high; and Coppice stands for transformation into mixed coppice
and seed origin.
Key words: adaptive forest management, coppice forest, oak forest, transformation, EFISCEN
model, Picus model.
JEL: Q23.
STUDY ON SOME CHARACTERISTICS OF DYNAMIC LOADS IN COMPONENTS OF A SAW UNIT
OF CARVED VENEER MACHINES
Georgi Vukov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
This work presents a study on some basic characteristics of dynamic loads in components of a saw
unit of carved veneer machines in work regime. The change of the separate forces, formed this loads,
are investigated. Their joint actions are studied after that. Several separate periods in the formation of
the load are defined. These periods have specific characteristics and duration. Thus considered load
can be conditionally divided into parts in terms of a more complete and accurate analysis. A carefully
study of a single period provides an opportunity to analyze in detail the prerequisites for the arising of
increased load in connection with a specific reason. Such separate studies give great advantages.
They support the conduct of research on the total work of the mechanism. The results of the study are
applicable to the development, design and dimensioning of new machines of this type. They are useful
in reconstruction and modernization of existing ones. These results can be used to analyze and
optimize the operation of the machines with specific parameters for the different operating regimes.
Key words: carved veneer machine, saw unit.
JEL: L73.
STATE AND PERSPECTIVES OF PLUM PRODUCTION IN BULGARIA
Gergana Mladenova, Liliya Georgieva, Denitsa Serbezova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Natural and climatic conditions in our country are suitable for expanding the production of plums.
During the studied period (2001-2015) the areas occupied with plum plantations decreased from
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16 078 ha in 2002 to 4 219 ha in 2009, while 2015 increased by 2 608 ha. The production of plum fruit
also decreased from 73 150 t in 2001 to 14 298 t in 2008 then increased by 21 878 t in 2015.
Received average yields are strong below the biological capabilities of plum varieties and vary from
3 018 kg/ha in 2002 to 5 299 kg/ha in 2015. The recent trend in application of high yielded varieties,
tolerant and resistant to plum pox virus (Stanley, Jojo, Cacanska lepotica etc.) and advanced
technology for fruit production, leading to higher yields and quality.
Key words: plum, production, varieties.
JEL: R12.
OPPORTUNITIES FOR DEVELOPING SUSTAINABLE TOURISM IN THE MOUNTAINOUS
REGIONS OF BULGARIA
Gergana Slavova
University of Economics, Varna, Bulgaria
Over the last twenty years, the global discussion has focused increasingly on the development of
sustainable tourism deliberately forming tourist culture encouraging the preservation of natural and
anthropogenic resources. Mountainous areas, on the other hand, have demographic problems and
need to develop sustainably and be preserved. Bulgaria is the first European country to use the
support of the US Agency for International Development for developing the National Strategy for
Sustainable Tourism as early as 2003 and funded pilot projects to develop eco-friendly and
sustainable tourism in protected areas of the country. In direct connection with this, the main purpose
of this article is to clarify the essence and possibilities for future development of sustainable tourism in
the mountainous regions of our country by analyzing and focusing on the wide variety of natural and
anthropogenic resources which our country has and to derive the basic sustainability criteria for
application of this type of tourism as well as economic and social benefits of sustainable tourism in the
mountain regions of Bulgaria.
Key words: sustainable tourism, sustainable development, mountain areas, natural resources.
JEL: О13, Q01, Q51, Q56, Z32.
WORLD WINE PRODUCTION IN THE PERIOD 2010-2015.COMPARISON BETWEEN WINE
PRODUCTION IN BULGARIA AND THE WORLD’S PRODUCERS
Gergana Slavova, Kristina Kozhuharova
University of Economics, Varna, Bulgaria
World wine production is not a new activity in the world. It is a sector with traditions, that is popular
not only in Europe, but on the whole planet. The countries, exposed in the following article, which are
the top producers of wine, are the evidence for the previous statement. Among these countries are
USA (United States of America), Australia and South Africa, beside the European ones. The aim of
the article is not only to profile the biggest wine producing countries in the world, but also to catch the
dynamics in their production for the six-year period, that we are analyzing (2010–2015) and to
compare the produced quality with the exact one in Bulgaria. The tasks we have chosen to accomplish
are directly related to the aim of the article- analyzing the quality and the value of the produced wine
from the chosen period in our country and the rest of the world at the same time. They are presented
average selling prices, different wine varieties, from which we extract grapes – again in Bulgaria and
the other countries. The authors’ main conclusions as a result of the analysis, are outputted in the
following text. They are also captured some of the many opportunities for the future development of
this traditional and evolving sector.
Key words: wine, production, European countries, average prices.
JEL: O11, O13, Q13, Q17.
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SMART SPECIALIZATION AS THE BASIS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Ilze Judrupa
Riga Technical University, Riga, Latvia
European Union requires policy makers to consider how the different aspects of smart, sustainable
and inclusive growth are interrelated. Integrated smart specialization strategies respond to complex
development challenges by adapting the policy to the regional context. Smart specialization is a new
innovation policy concept designed to promote the efficient and effective use of public investment in
research. Its goal is to boost regional innovation in order to achieve economic growth and prosperity,
sustainable development of regions, to allow regions to focus on their strengths. The goal of the
research is to analyse possibilities of smart specialization and to propose suggestions for smart
specialization areas in one of the Latvia’s regions – Vidzeme Planning Region (VPR). The main tasks
of the research are to analyze smart specialization resources of VPR and to evaluate region’s
competitive advantages; to propose smart specialization areas in VPR; to propose economic and
innovation indicators, their measurement and monitoring at NUTS 3 level. To carry out tasks of the
research quantitative and qualitative research methods were applied: document analysis, formation of
focus group, questionnaire of experts, grouping of data and information, statistical data processing,
calculation of average and relative values, graphical analysis, inductive and deductive methods of
analysis. Because national-level priorities and areas of specialization are defined, it is necessary to
define smart specialization trends at the regional level on the basis of resource analysis for smart
specialization, covering such areas as business development, education and innovation. The strategy
provides targeted focus of resources to research and innovation in specialization areas, where the
region has a comparative advantage or the base for creation of such advantage. Based on the
analysis of the existing situation in the region, the strategic goals for Vidzeme region smart
specialization were proposed. Based on expert evaluation specific smart specialization areas were
determined.
Key words: smart specialization, innovations, regional development, sustainable development.
JEL: R11, R50, O31, O38.
TRENDS AND FEATURES OF TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS OF BULGARIA
Iskra Nencheva–Ivanova
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
With the integration of Bulgaria and the Bulgarian economy to EU competitiveness of agricultural
production became one of the most important problems. The problem arises for the future
development of agricultural production and marketing in a highly altered macroeconomic environment.
Bulgarian producers are faced with new realities and serious challenges. Rising costs and prices,
offered agricultural products is adversely affecting export competitiveness. The purpose of this paper
is to explore trends and characteristics of trade in agricultural products to Bulgaria. To achieve the
objective solve the following tasks: 1.To analyze the trend of exports and imports of agricultural
products. 2. Based on the analysis to make suggestions for improvement and development of the
studied market structure and its adaptation to EU requirements. The development of the agricultural
sector in Bulgaria in the coming years towards building a competitive agriculture, meeting the
European standards through effective use of resources and restructuring of holdings.
Key words: European market, trade, agricultural products, competitiveness, imports, exports.
JEL: Q13, Q17.
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VALUATION OF CONSTRUCTION GROUND BASED ON HOUSE PRICES
Ivailo Markoff1, Frank Setzer2, Daniela Georgieva3, Grud Popov1
Forest Research Institute, Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria
2
Fachhochschule, Erfurt, Germany
3
University of Forestry, Sofia, Bulgaria

1

Because of the interaction between the real estate markets, the appraiser of a forest estate has
often to take into account its value as a construction ground, e.g. when there is a well founded
possibility of change in its use. However, in forestry and agrarian regions, even the market value
appraisal of construction ground can be problematic because of the lack or the insufficient number of
comparable transactions. In the present work, an appraisal method for construction ground is
proposed based on the market level of selling prices or rents for buildings which is usually better
known. The method is verified with market data.
Key words: real estates, valuation, construction ground.
JEL: Q23, R29, R39.
ASSESSMENT OF THE CLIMATE CHANGE IMPACT ON AGRICULTURE
Ivanka Koleva–Lizama
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Climate change is one of the biggest challenges of our time. The adverse effects thereof - torrential
rains and floods, prolonged droughts and forest fires, largely adversely affect sustainable
development. Preventing climate change and adaptation are key priorities in research. Agriculture is
very vulnerable to the effects of climate change, because the changes in temperature and
precipitation, as well as more frequent extreme weather events have mostly negative effects on
productivity. Bearing this in mind, it is necessary to draw concrete measures to actions and policies
that both are aimed at mitigating the impact of climate change and adaptation of agriculture to change,
and also to support and guarantee food security for the population. In this connection should be
carried out thorough analysis and assessment of risk and vulnerability in the field of agriculture to
climate change in the coming years. In the present study to assess the impact of climate change on
agriculture, the following important indicators are used: length of the growing period of the crops,
phenology, crop yields, irrigation requirement. In the analysis of the indicators the results from agroclimatic simulation models CERES and ROIMPEL CROPGRO, WOFOST are used. Calibration of the
parameters for the different regions of Bulgaria was found good correspondence between estimated
and actual values of the phenological stages of development and productivity of cereals, oilseeds and
industrial crops.
Key words: climate change, agriculture, indicators, models, evaluation.
JEL: Q54, Q15 Q51.
DYNAMICS OF COMPETITIVENESS OF REGIONS IN BULGARIA
Ivaylo Ivanov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The paper presents a research of competitiveness of regions in Bulgaria that is evaluated by using
of the Regional index of competitiveness. The analysed period is 2004-2015. The results show
inequalities between different regions. The regions with problems have been identified. The leading
regions by indicators were determined and the spheres that have a negative effect on the regional
competitiveness were analyzed. The leading role of Sofia (capital) and continuing deepening of
regional inequalities were confirmed.
Key words: Regional index of competitiveness, regional inequalities; regional development;
problem with problems.
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JEL: O12, P25, P48.
THE PRELIMINARY CONTROL PART OF THE SYSTEM OF MANAGEMENT AND CONTROL IN
PUBLIC SECTOR
Ivelina Petkova
Management of resources in the public sector require lawful, effective and efficient spending. The
aim of this report is to examine the preliminary control moments. The report brought out guidelines
and suggestions to improve the ex-ante control is part of the overall process of financial management
and control in public sector organizations. Special attention was paid to the function and activities of
the financial controller, as identified sensitive areas.
Key words: preliminary control, financial controller, public sector.
JEL: H83, G38.
STRUCTURAL CHANGES IN AGRICULTURE
Julia Doitchinova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
In the years of our country's membership in the EU, continued structural changes in the number
and characteristics of farms in the ways of use of agricultural land and the products. The purpose of
this article is to evaluate the performance and results of structural changes and their impact on the
development of agriculture and rural characteristics. Emphasis is placed on assessing the effects of
the application of the common agricultural policy and the implementation of the Programme for Rural
Development (2007-2013). The analysis is based on statistical data of the National Statistical Institute,
the Ministry of Agriculture and Food and others.
Key words: organizational restructuring, product restructuring.
JEL: Q10, Q15.
THE SOILS AS A FACTOR IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FOREST RESOURCES IN
WESTERN BALKAN
Kameliya Petrova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The existence and proper environmental development of forest ecosystems mostly depend on the
soil characteristics and their changes and also of soil biological and biochemical processes. Soil
characteristics influence the growth and development of the forest. Therefore, the soil properties are
important condition in the planning of forestry activities. Thus, it is necessary to clarify the soil
properties impact on the forest development and productivity. This by itself is a factor for sustainable
development of forest resources and a necessary condition for their environmentally friendly usage.
This article presents results from an investigation on the relation between soil properties and forest
development. Gray Forest soils (Gray Luvisols, FAO 1990) and Brown Forest soils (Dystric-Eutric
Cambisols, FAO 1990) have been investigated. They are situated as follows: in the Lower forest
vegetation zone (0–600 m a.s.l.) and the Middle forest vegetation zone (600 – 1800 m a. s. l.) of the
Moesian forest vegetation area. The content of humus and total nitrogen, soil acidity and soil depth
have been analyzed. These are basic quality characteristics of the soil, which are result of complex
influence of the soil formation factors. They define the growth and development of the forest,
absorption of nutrients, activity of microorganisms, direction and speed of biochemical processes. It
was established a relation between soil properties and forest productivity. All of this requires a
thorough examination of soil properties when planning the restoration activities in forest areas.
Key words: forest soils, forest productivity, humus, total nitrogen, soil acidity.
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JEL: Q01, Q23, Q57.
URBAN AGRICULTURE – TRADITION AND FASHION, AMATEUR AND PROFESSIONALITY
Katinka Mihova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Urban agriculture is defined as “an industry located within (intra-urban) or on the fringe (peri-urban)
of a town, a city or a metropolis, which grows and raises, processes and distributes a diversity of food
and non-food products” (Stewart et.al.). It is a kind of informal food supply system and is an integral
part of urban livelihoods throughout human history (Mougeot, ed., 2005). Urban agriculture is
determined as a sustainable future especially for the urban poor of the developing world. There are a
lot of examples of urban agriculture in the countries all over the world, there are many publications as
well different expert opinions. A foundation and a big variety of experts’ publication on the topic are
named AGROPOLIS – after a name of a French museum describing the global story of people, food
and agriculture. Existing of a such phenomenon leads to different questions. What are the roots for it?
Is it appropriate for urban landscape and way of life? Is the food enough healthy and good for
consuming? Does the amateur creating of beds and yards could take place in the city/town planning
system? It is important different actors to be involved in the decision making process, incl.
participatory policies at municipal level.
Key words: urban agriculture, city planning, urban green system, professional vs civil opinions.
JEL: O18, O21, Q56, R14.
ANALYSIS OF THE INTERNATIONAL ECONOMIC EXPERIENCE IN MANAGEMENT OF
NATURAL (OR EQUIVALENT BY CATEGORY) PARKS
Kiril Tashev1 Daniela Georgieva2, Tsenko Tsenov3
1
Executive Forestry Agency, Sofia, Bulgaria
2
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
This paper analyzes the international economic experience in the management of natural (or
equivalent category) parks - on several indicators: area, management, institutional responsibilities and
funding. The aim of the study is to provide systematic information on the organization and
management of natural (or equivalent category) Parks, given current legislation at national and
international level. The main focus is related to the presentation of information on protected areas
under international categories, integrated in Bulgarian legislation as well as distribution of Natura
2000. Data from reporting forms, Forestry Act, Protected Areas Act, management plans and other
strategic documents. Based on research done conclusions are drawn and providing recommendations
for future development, management and organization of work in natural parks.
Key words: management, protected areas, sustainable management of resources.
JEL: Q23.
ESTIMATION OF ECONOMIC GROWT’S DETERMINANTS
Konstantin Kolev, Maya Tsoklinova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
On the basis of Keynesian economic theory are outlined factors determining Bulgarian economic
growth. On this ground multiple regression model is specified. By means of the method of ordinary
least squares the regression coefficients are estimated and some conclusions about the influence of
the regressors upon the regressand are done.
Key words: economic development, economic growth, multiple regression analysis, fiscal policy,
monetary policy.
JEL: D4, D6, E1, E6, H3, H4.
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FORESTRY CUTTERS ENERGETIC AND POWER PARAMETERS
Konstantin Marinov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The specialized forestry cutters are more and more used for forest area preparation for
reforestation in several EU countries, Russia, USA and Canada. Such machines are already being
used in our country over the past few years. Along with the high quality and technological indicators,
they are characterized by high energy consumption too. The forestry cutters require a relatively large
amount of power and energy to set off the working bodies. In this study, results from experimental and
theoretical study of the energy consumption and the power required for propulsion of a multifunctional
forestry cutter FAE 300/S-225 for forest clearings site preparation, are presented. For this purpose,
the fuel and energy consumption by the forestry cutter for grinding and mulching of wood and stumps
in poplar clearings and deep primary tillage were established. Functional dependencies for expressing
the energy costs of site preparation of forest areas, depending on the operating modes and working
conditions of the forestry cutter are drawn from the obtained results. Based on these results, some
important analytical dependencies and formulas to determine the required power for the forestry
cutters have been defined. The obtained results can be used in the theory, design and operational
exploitation of the specialized forestry cutters and mulchers. The conducted study has a scientific and
applied science character, and it is an innovation for our forestry science and practice.
Key words: forestry machinery, cutting areas, site preparation, energy consumption.
JEL: L64, L73, Q16, Q23.
NEW MECHANIZED TECHNOLOGY OF
NORTWEST STATE FORESTRY VRATSA

POPLAR

PLANTATION

ESTABLISHMENT

IN

Konstantin Marinov1, Velika Jordanova1, Ivan Ivanov2, Dimitar Peev1
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Nortwest State Forestry, Vratsa, Bulgaria
Mechanized technologies for establishment of intensive poplar plantations are based on defined
system machines for tillage and cultivation. The application of intensive agrotechnics to ensure high
productivity of forest cultures and increasing the yield of poplar wood per unit area is an important
factor. A new technology and system of machines for establishment and growing poplar plantations in
our country in this work is presented. The basis of this system modern milling machines for preparing
areas for planting and tillage are included. After the introduction of new technology and system
machines experimental trials to determine the quality of work and labour costs on separates
technological operations are made. Based on the results, the relative cost of established cultures are
determined. Schedule technological maps for establishment and growing poplar plantations under
certain conditions of production are developed for new technology. An appraisal of qualitative and
quantitative indicators of individual manufacturing operations is made. A comparative analysis of
technological and technical-economic indicators between new and formers technology for
establishment and cultivation of poplar plantations in Bulgaria has been carried finally.
Key words: forest cultures, site preparation, forestry machines, labour costs, cost prices.
JEL: L73, Q16, Q23.
MANAGEMENT OF AIR POLLUTANTS IN URBAN AREAS
Lyudmila Gosteva, Mariana Doncheva, Ivanka Koleva–Lizama
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
At the beginning of the 21st century, almost half of the world's population lives in cities. The urban
lifestyle has a number of negative consequences, including the air pollution. Air pollution is a main
urban environmental problem that affects the human health and the environment. Meteorological
processes can significantly affect the air quality in the city and they are important for the development
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of industrial zones and planning measures for controlling air pollution. It is necessary to value the
economic impact of each action, taking into account the cost of repairing the damage caused to the
environment. Many scientists have used a number of methods, models and analysis to explain the
relationship between meteorological elements and concentrations of the main air pollutants - statistical
method for analyzing the factors, autoregressive linear model, medium-dispersion model, NAME
model and linear regression analysis. Air pollution can causes different affections and damage to the
immune, nervous, reproductive and respiratory systems. Solving the problem has big economic and
social impact, especially in developed cities with a significant concentration of air pollutants.
Key words: air pollution, pollutants, city, meteorological elements.
JEL: Q59.
RESEARCH OF STATE OF FOREST STANDS BY DIGITAL IMAGES FROM UNMANNED AERIAL
VEHICLES
Maria Asenova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
In recent years Bulgarian has observed an increase of forest dessication rates and increasingly
prevailing conditions for the development of various forest diseases. Emerging phytosanitary problems
require quick forestry interventions to reduce the damage and limit economic losses. Geographic
information systems (GIS) and unmanned aerial vehicles (UAVs) provide optimal technological basis
for testing the condition of forest stands affected by damage from biotic and abiotic nature. They
provide objectivity and efficiency in monitoring the forest areas and also provide detailed information
about the damage in the latter. A methodology and technology is developed in order to detect affected
areas from drone-capture digital images and to extract data describing the extent of damage to forest
stands. A part of the forest territory of State Forestry Enterprise “Plachkovtsi” (Trevnenska Mountain,
Central Stara Planina) has been captured via aerial photography. Using the large-scale colour images
from UAV in the GIS environment, we perform a visual analytical interpretation, digital mapping, and
an assessment of forest stands. Vector layers with the location and area of affected areas are
obtained via the vectorization of digital images. A GIS database is created; it contains attribute data of
the type and extent of damage. The analysis of specialized data of the damaged areas provides for
the planning of and implementation of measures for the protection of damaged forest stands.
Key words: GIS, unmanned aerial vehicles, forest interpretation, state of forest stands.
JEL: C83, C88, Q23, Q55.
GIS FOR ALTERNATIVE TOURISM SUPPLY CHAIN
Maria Asenova. Stanislava Kovacheva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
This study presents opportunities of the tools benefits of Geographic Information Systems (GIS) to
design optimal distribution network for the Supply Chain System in alternative tourism and in particular
about the specifics of wine tourism in Bulgaria. GIS analyst tools and the Centre-of-Gravity technique
were used to locate the Distribution Centre in a geographic area with Wineries and Wine houses. The
GIS-based software enabled to prepare interactive maps with location of the producers, customers
and DC and attribute data. This study also confirmed that a significant improvement could be gained
by amending the delivery time including number stops, transport distance, transport time, etc.
Key words: Supply Chain System, distribution network, GIS, alternative tourism, wine tourism.
JEL: L83, R41, Z32.
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SPECIFIC STANDARDS AND REGULATIONS IN PLANNING OF HISTORIC GARDENS AND
LANDSCAPE HERITAGE SITES
Maria Gurkova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The study focuses on the specific standards and regulations that are part of planning of protected
areas for the conservation of heritage sites or areas with preventive planning protection. In these
cases, the specific standards and regulations objectify the established regulations and impose special
requirements and restrictions. Rules are regarded as the most important planning tool for the
conservation of authenticity, integrity and art of the historic park and garden, historical site or
landscape. The study focuses on the scope, structure, content, level of detail of the standards and
regulations that after analysis of selected objects are identified as dependent on the level of spatial
planning, the main purpose of the territory and components and elements forming the structure of the
protected landscapes and sites. Guaranteeing protection of cultural and historical significance of
specific heritage sites and their natural environment, standards and regulations are a guarantee for
sustainable development in modern socio-economic conditions.
Key words: specific standard and regulations, planning, historic gardens, landscape heritage sites.
JEL: K32, Q00, Z32.
ROLE AND PROFILE OF THE ENTREPRENEUR AND THE INTRAPRENEUR: COMPARATIVE
ANALYSIS
Maria Vasilska
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Entrepreneurship has long been considered as one of the engines of both developed and
developing countries and its role in solving important social and economic problems has been
recognized. For centuries, numerous researchers have contributed to shaping the profile of the
entrepreneur who starts and develops their own small business. The figure of the corporate
entrepreneur operating within companies, already established on the market, is relatively less known.
The intrapreneur is a bearer of the entrepreneurial spirit in the larger, often bureaucratic companies,
which helps them to survive and to develop successfully in the today’s highly dynamic and competitive
economic environment. His/her ideas and actions lead to the creation of new products, services,
processes, structural units, etc., and as a whole – to increased flexibility and innovativeness of the
company. Both types of entrepreneurs have many common characteristics, qualities and behaviours,
but there are also differences arising mainly from the environment they work in. The aim of this paper
is a comparative analysis of the roles of independent and corporate entrepreneurs, of their advantages
and barriers to their activities, as well as of the qualities necessary to succeed in their initiatives to be
made. The analysis serves for outlining the profile of these important for the development of the
economy and the society figures. It is based on investigation of basic and contemporary literature
sources, incl. such by Bulgarian authors, as well as on the author’s own expert observations.
Key words: entrepreneur, intrapreneur, corporate entrepreneurship, innovations.
JEL: L26, M13, M14, O31.
STRATEGY UPDATING AND CRISIS MANAGEMENT
Mariana Kuzmanova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
The paper dealt with topical issues in the field of strategic decisions and the crisis management.
The strategy of the organization and crises are closely interlinked. Many organizations often delay the
process of upgrading their strategies in a highly volatile and unpredictable business environment due
to various reasons: occurred complacency among managers as a result of the achieved ongoing
success, underestimation of the need for change as a feature of organizational culture and others.
There is a variety of factors, which can distort the normal functioning of the organization: inappropriate
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strategy to changes in market conditions, leading to problems with solvency; changes in legislation,
etc. Thus the external market factors increase internal factors. The development of the crisis situation
requires a change in the strategy of the organization, because the strategy does not give the desired
results. The adjustment of the strategy will help the organization to adapt to changes in the business
environment and to maintain its viability.
Key words: organization, strategy, crisis management.
JEL: M10, E39.
ADVANTAGES OF THE MODERN APPROACH ACTIVITY BASED COSTING TO THE
TRADITIONAL METHOD DIRECT COSTING ON COST MANAGEMENT IN THE FURNITURE
ENTERPRISES
Mariela Cvetkova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Traditional costing systems are imperfect in indirect costs distribution. Traditional costing
approaches and systems could appear overestimate or underestimate costs amount. With the
development of technology and automation, with expansion of the nomenclature of production
activities arises the need to search new solutions for allocation of indirect costs. Contemporary
approach named Activity Based Costing is useful instrument for costs tracing, analysis and costs
control. Narrow use of the Activity Based Costing method in the practice of furniture enterprises
defines this research as useful for the future development of management in enterprises of furniture
sector in Bulgaria. The aim of the study is to implement the methods Direct Costing and Activity Based
Costing in the furniture producing enterprise and to distinguish the contribution to the enterprise after
implementation of the ABC approach. The main tasks, are conducting comparative analysis of
traditional and modern method of managing corporate expenses and to highlight the advantages of
the modern approach. Using the Direct Costing, indirect costs are merged and allocated by product of
a common base, which distorts the image of the actual size of the final costs. While using Activity
Based Costing, costs are grouped by the activities necessary to produce the product, determining the
specific basis for measuring any cost and allocate these costs between products on the basis of the
participation of each activity in the manufacturing of the product, which makes it perfect tool
management.
Key words: costs, management, modern approach, furniture manufacturing.
JEL: D24, L73, M21, O31.
EXPLORING THE MANAGEMENT OF CORPORATE COSTS IN FURNITURE ENTERPRISES
Mariela Cvetkova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The common practice in Bulgarian furniture enterprises is to calculate average product costs
without using wide used approaches, implemented in such enterprises in industrially improved
countries. Entrepreneurs in the furniture sector and the employees, responsible for costs calculus
barely know contemporary methodology for assessment, distribution, planning and control of the
enterprise’s costs. This significantly concerns indirect costs, which build a significant part of the total
costs been done. Presented specifics of the costs management in Bulgaria determine it like a field
required improvement, which make the current research actual to the practice as well as theory of
costs management in the furniture production. The study aims to establish the awareness of
managers and owners of furniture enterprises with cost management as a specific part of company
management, modern approaches to this and their desire to innovate in this direction. The main point
is to analyze the way companies in the industry manage cost allocation and to recognize the
weaknesses in their practice. Currently held questionnaire in the furniture sector, together with
representatives of the Branch Chamber of Woodworking and Furniture industry, shows that most the
furniture producers rely on traditional accounting methods for controlling the company costs and
accounted indirect costs, without passing them on products. The analysis emphasize the need of
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using more effective and accurate cost allocation approaches for accounting and controlling the cost
of production in the furniture manufacturing industry.
Key words: costs, management, cost of production, profitability, efficiency.
JEL: D24, L73, M21, O31.
INNOVATIONS IN EXTENSION SERVICES FOR BETTER COMMON AGRICULTURAL POLICY
IMPLEMENTATION (CASE STUDY FROM BULGARIA)
Mariya Peneva
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
The role and importance of the agricultural extension and advisory systems in European Union
(EU) as well in Bulgaria has strengthened since 2003 when Common Agricultural Policy (CAP) reform
obliged each EU Member State to set up a Farm Advisory System (FAS). The requirements are linked
to the implementation of cross-compliance mechanism and good agricultural and environmental
conditions (GAEC) and respond to the worldwide changes in agriculture and increased environmental
concerns throughout the global food supply chain. The undertaken changes imply the necessity of
new knowledge as prerequisite to integrate different activities at farm level (production of food and
fibres, environmental protection and food safety). Moreover, farmers’ motivation to be active
participant in the greening and agri-environmental schemes (AES) should be based not only on the
financial stimulus but also on the growing importance of conservation-oriented concerns in order to
ensure sustainable results. Therefore, farmers' demand for information, new learning and training,
technical knowledge for environmental-friendly practices etc. should be addressed by the overall
organization and management of the FAS and applied extension methods. In the paper the FAS is
outlined as a policy instrument on the one hand and as a tool to communicate innovations, on the
other hand. And the main goal of this study is to present the innovative extension methods, to discuss
the specific challenges, the process of implementation and the overall achievements of the new
organization of the advisory services.
Key words: agriculture, extension services, innovation, sustainability.
JEL: Q15, Q18, Q57.
INSTRUMENTS AND INDICATORS SUPPORTING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF
PRODUCTION ORGANIZATIONS
Mariya Topchieva
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Sustainable development is a paradigm, which encompasses the best interest of all people on the
planet. Therefore, the United Nations has developed a Sustainable Development Agenda comprising
of 17 goals, which have to be achieved by 2030. However, being comprehensive and interconnected,
these goals require full commitment and participation of all stakeholders: citizens, business,
governments and supranational organizations. The business is extremely important participant in this
process as in its resource-extracting and production activities, it realizes the highest extent of
interaction with the ecosystems and the highest impact on the environment, also influencing the social
and technological spheres. The main goal of this paper is to review different instruments and
indicators, which allow the production organizations to monitor their progress towards sustainable
development. Besides the informative, monitoring and controlling functions, these instruments allow
the production organizations to integrate the sustainable development goals in their internal processes
of strategic decision-making and comparing various alternatives. The main strengths, weaknesses and
applicability conditions of these instruments and indicators will be summarized. As a result, those of
them will be determined, which are most applicable for the production organizations in the agricultural
sector, which is of key importance, being a crossing point of many of the sustainable development
goals.
Key words: sustainable development, instrument, indicator, production organization.
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JEL: Q51, Q56, Q57.
EUROPEAN FISCAL SUSTAINABILITY: STATE AND PROBLEMS
Maya Tsoklinova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The main objective of this scientific article is to analyze the specific indicators for assessment of
European public finances. The topic is current as worsening global fiscal sustainability has highlighted
the need to study the relevant indicators that aim to assess the current status and to outline future
trends to European public finances. Sustainability of public finances (i.e. Fiscal Sustainability)
represents the government's ability to maintain and control within acceptable limits their operating
costs and taxes and to ensure a stable macroeconomic policy in the long term without threatening
government solvency. It is concluded that the sustainability of public finances is not an implicit
concern, but concerns fairness between the generations and is related to their welfare. Maintaining
controlled government debt is a necessary condition for the proper functioning of the European
economy. Special emphasis is placed on the challenges facing Member States of the European Union
that need to adapt to unforeseen circumstances beyond the control of the government, such as large
fluctuations in the business cycle and the accompanying economic crises. This is the reason why
through the use of specific indicators it is aimed to assess the European fiscal sustainability and
identify specific problem areas and challenges facing the countries the European Union.
Key words: indicators, public finances, evaluation, macroeconomic stability, European economy,
fiscal sustainability.
JEL: E6, H4, H5, H6.
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF NON-MARKET METHODS FOR EVALUATION
OF PUBLIC GOODS
Maya Tsoklinova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The main objective of this scientific article is to analyze the possibilities of applying specific
methods to assess the demand for public goods. The topic is current as assessing the demand for
public goods is extremely different from the assessment of the demand for ordinary goods. The
specific nature of this type of goods forces to seek alternative ways of their studying and analyzing.
Since public goods are "non-market goods" their economic value is not readily ascertainable. The
determination of value is an important process of comparing one with other goods. In the case of nonmarket goods, it only reflects the preferences of individuals. In ordinary goods traded on the market,
users can compare the value of the product price, in result they make economic choices - decide
whether to make a purchase or not. If consumers buy goods then we can determine the value of the
goods must be greater than its cost. This means that the value of a commodity is determined by the
market price. However, there are some goods that are not bought and sold in real markets and their
values cannot be assessed on the basis of "market prices". Therefore, the non-market value exists in
market conditions. Special attention is paid to the practical problem of economic value, namely to
obtain reliable estimates of that value in the absence of observable markets. Hence, the value of
public goods is not determined by general market conditions, i.e. they are not set market prices that
reflect the equivalent value. Accordingly, the characteristics of public goods lead to market failure and
result in market ineffectiveness and in non-market value. All these findings raise the importance of
applying non-market approaches to assess demand for this type of goods in accordance with their
actual dimensions.
Key words: non-market methods, economic evaluation, public goods, market failures, non-market
value.
JEL: D4, D6, H3, H4.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT: AN INNOVATIVE TEACHING APPROACH IN ACCOUNTING
EDUCATION
Michael Musov
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
New teaching strategies are needed in higher education today. This is especially pertinent to the
education for sustainable development. This educational model, more than any other, requires the
integrated development of relevant: thinking skills, skills for actions to change the status quo, and
interpersonal skills. However, the development and application of innovative teaching strategies is a
formidable task. This applies primarily to those strategies that could adequately address all three sets
of skills. They should be purposefully promoted contributing to their further theoretical development
and classroom implementation. That is why, this paper aims to explore the potential of such a teaching
strategy – the problem-posing education (dialogic education), developed by Freire in 1960s – to
reform the education for sustainable development. To achieve this aim the paper addresses four
interrelated and complementary tasks. First section provides a brief overview of the problem-posing
education. Second section discusses the elements and stages in development of a dialogic education
model. Third section explores the classroom application of problem-posing education in an
undergraduate accounting course, taught at Strathclyde University in Scotland. Based on a literature
review, fourth chapter summarizes important conclusions and recommendations for introducing
dialogic education principles in education for sustainable development – flexible course content and
assessment strategies, integrated development of thoughts and actions, application of innovative
class activities, among others.
Key words: dialogic education, problematization, accounting higher education, sustainable
development.
JEL: M40, I23, I25.
THE SOCIAL AUDIT IN FAVOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Miroslava Peicheva
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Inherently a social audit is a systematic process through which a competent person provides an
independent evaluation on statements made by the organization in relation to the realization of its
social objectives. The benefits of applying social audit are well known in Belgium, France, India,
Russia, China, USA, Nepal and others who have a good practice in the field of social audit. In Bulgaria
there are needs to implement social audit. At present in Bulgaria apply social audits mostly from
second side. Presented in this report studies show that there are also needs for wider dissemination of
social audit in Bulgaria and its implementation not only micro but also macro-economic level. In the
report is derived definition of social audit, it is proposed a classification of the types of social audit
presented are the results from the study needs to implement a social audit in Bulgaria. Derived are
some basic conclusions concerning the application of social audit in Bulgaria.
Key words: social audit, standards for social responsibility, social responsibility.
JEL: J80, M40, M50.
STATUS AND SUSTAINABLE USE OF SOIL IN AGRICULTURE
Monika Pavlova
University of Economics, Varna, Bulgaria
Agriculture reached the point where it is necessary to take retaliatory measures aimed at tackling
climate change, soil degradation and food production. The agriculture sector is facing the problem
associated with feeding the increasingly growing population along with repairing the damage caused
by intensive agricultural production associated with high rates of imported chemical fertilizers,
aggressive tillage and the pursuit of even higher yields. The soils are essential for life on Earth, but the
human pressures on soil resources reached critical limits, loss of soil fertility leads to the compulsory
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introduction of more fertilizers and soil treatments lead to exposure to soil erosion risk. Careful soil
management is an essential element for sustainable agriculture, as well as a valuable level for climate
regulation, protection of ecosystem services and biodiversity. The purpose of this paper is to outline
the state of soils, identify the main causes for their degradation and to show alternative methods of
delivering the necessary nutrients for the manufacturing. The application of these alternative methods
leads to stabilization of soil fertility and contributes to environmental protection, which is a priority for
sustainable agriculture.
Key words: soil conditions, causes of soil degradation, alternative agricultural practices,
sustainable soil management.
JEL: Q1, Q15, Q24, Q26.
LAND RELATIONS AND STRUCTURAL CHANGES IN BULGARIAN AGRICULTURE
Nadezhda Petrova
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
Problems related to land relations include a wide range of issues: forms of ownership and
management, land market, land price, land rent, management of land resources. They reflect the
socio-economic and political situation in the country and to determine their actual content is
appropriate to determine their impact on various aspects of public life in all their diversity. As a result
of the accession of Bulgaria to the EU and implementation of the Common Agricultural Policy existing
structural changes deepen. To overcome structural problems and formation of rational agrarian
structure is necessary to improve the land relations. The goal of this paper is to examine the existing
land relations and to open up opportunities to overcome structural changes in Bulgarian agriculture.
Key words: land relations, agriculture, agrarian sector.
JEL: Q13, Q18, Q57.
MANAGEMENT OF ALPINE LAKES WATER QUALITY SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE
NATIONAL PARK “PIRIN”
Nadka Ignatova1, Nikolay Djumersky1, Boris Aleksiev2
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Sofia High School of Mathematics, Bulgaria
1

The Alpine lakes are precious source of water and their protection is important from both ecological
and economical point of view. Alpine lakes type L1 in the National park “Pirin” have been investigated
in order to determine their water quality after chemical parameters and create a management plan for
their sustainable development. During the periods of high and low water level investigations and
observations in the field have been done for 14 alpine lakes at the altitude more than 2000 m (Okoto,
Dalgo, Jabeshko and Ribno Banderishki lakes, Gorno, Dolno and Tevno Vasilashki lakes, Gorno
Kremensko, Popovo, Ribno, Bezbojko, Tevno, Dolno and Golyamo Valyavishki lakes) by analyzing
dissolved O2, saturation by O2, Biological Oxygen Demand, Chemical Oxygen Demand, as well as
concentration of Suspended Particle Material, Cl-, SO42-, N-NH4+, N-NO3- and P-PO43-. Coordinates
and altitude above sea level of the sampling points, electro- conductivity, temperature and pH have
been measured in the field, and the fixation of dissolved O2 in the water samples have been done as
well. It has been found that for the majority of the parameters studied the quality of water is perfect or
good, but there is a pollution by NH4+ and NO3-, during the period of high water level and during the
period of low water level, when the touristic activity is higher and domestic animals stay in the
Mountain, the higher values of N-NH4+, P-PO43-, BOD5, as well as the concentration of Suspended
Particle Materials than for the period of high water level have been confirmed. All this corresponds to
the eutrophication observed for the majority of lakes during the period of low water level. Impact of
organic pollutants by point and diffuse source of pollution has been determined showing the priority of
diffuse pollutants for forming the water quality of alpine lakes. Recommendations on successful
management of Alpine lakes water quality based on the European and Bulgarian legislation have been
given.
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Key words: alpine lakes, eutrophication, monitoring, sustainable management, water chemistry.
JEL: Q01, Q25.
IMPACT OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT ON THE STRUCTURAL CHANGES IN
BULGARIAN AGRICULTURE
Nadka Kostadinova
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
As a result of the application of the Common agricultural policy of the EU Bulgarian agriculture
underwent restructuring processes in the direction of reducing the number of agricultural holdings and
their consolidation. A dual structure is created in the agricultural structure, on one side there are a
small number of big farms, specialized in the production mainly of cereal and industrial crops, and on
the other – a wide group of small farms producing mainly for their own consumption, specializing in
livestock farming, fruit and vegetable growing. An important factor for the restructuring process in
Bulgarian agriculture is the institutional environment. The goal of this paper is to study the impact of
the institutional environment on the structural changes in the Bulgarian agriculture. To achieve this
objective following tasks have to be solved: to analyze the structural changes in the agricultural sector;
to evaluate the impact of the institutional environment, by outlining the trends in the development of
agricultural holdings. To achieve the goal and solve the tasks using we use these methods: analysis
and synthesis, axiomatic approach, expert evaluation, structural-functional approach, and statistical
calculations. The expectations from the study are that regardless of the context of the institutional
environment, the reduction in the number of relatively smaller farms will continue, though with a slower
pace.
Key words: agricultural sector, intra-sectoral restructuring, direct payments.
JEL: Q13, Q18, Q57.
PHILOSOPHICAL DISCIPLINES. STUDENTS’ FPRNIONS, VIEWS AND EXPECTATIONS
Nadya Delcheva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The article presents the results of a research on students’ evaluations and opinions about
philosophical disciplines at the university. Four common indicators have been analyzed: Previous
interest in philosophy, Sustained interest in philosophical matters, Satisfaction with teaching methods,
Willingness to recommend studying philosophical disciplines to other students. Taking into account
students’ preferences concerning modes and methods of teaching, as well as monitoring and
evaluating, is a prerequisite for their active partaking in the educational process. Students’ opinions
about the necessity of studying various branches of philosophy and their importance for the
establishing of virtues, personal skills, competencies, critical view of reality and position on moral and
social issues are also taken very seriously. Conclusions regarding the selection and structuring of the
material are made possible by this research.
Key words: analysis, philosophical disciplines, students, education, methods.
JEL: I21, I25.
POSSIBILITIES FOR STAND STRUCTURE CONTROL IN UNEVEN-AGED STANDS IN
EXPERIMENTAL WATERSHED STUDY SITE “PROF. ASEN BIOLCHEV” – YUNDOLA,
BULGARIA
Neno Alexandrov, Toma Tonchev, Christian Kolev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The forest stand structure is one of the essential factors describing processes in a forest
ecosystem. The importance of stand structure and its possible variations in time and space has
always been useful information for planning silvicultural strategies. The analysis of forest structural
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diversity is relatively new research topic of Bulgarian forestry science and practice. Uneven-aged
forest management through application of selection systems is utmost interested in estimation of the
parameters and possibilities for control of the forest structure. In this study some different methods for
estimation of the parameters of the forest structure as well as growing stock estimation and logging in
mixed uneven-aged conifer stands are presented. On the basis of the results specific or combination
of methods could be recommended for application in practice because of their easy implementation,
proved accuracy and practical usefulness from silvicultural point of view. The modified variant of prof.
Mihov’s inventory method and BDq-method are characterized with high accuracy and informativenes
for control of uneven-aged stand structure.
Key words: uneven-aged management, Norway spruce, Silver Fir, European beech,
heterogeneous stands, structural diversity.
JEL: Q23.
COMPUTATION OF THE ICING DEGREE OF LOGS DURING FREEZING OF THE FREE WATER
IN THEM
Nencho Deliiski, Natalia Tumbarkova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
An approach for the computation of the icing degree of logs during their cooling until reaching of
temperatures, at which the freezing of the free water in them occurs, has been suggested in the
present paper. The approach is based on the use of numerical solutions of mathematical models of
the logs’ freezing process, which consist of non-linear differential equation of the thermo-conductivity
and of equations of the initial and boundary conditions of the freezing process. For numerical solution
of such models the finite difference or finite elements methods usually are used. After application of
these methods, the temperature distribution in the nods of a calculation mesh is obtained, which is
built on the longitudinal section of the logs. Synchronously with the computation of the change in the
temperature field in logs during their freezing, a count of the nods of the calculation mesh is carried
o
out, in which the temperature below 0 C is already decreased and a crystallization of the free water in
them has occurred. The current relationship between these “frozen” nods and the whole nods’ number
of the calculation mesh gives the current icing degree of the logs for each moment of the freezing
process. The information about the logs’ icing degree is needed for the computation of the energy
consumption of the freezing and also of the subsequent defrosting processes of the logs aimed at their
plasticizing in the production of veneer.
Key words: logs, modelling, freezing, icing degree, free water.
JEL: С63, О3, О14, Q23.
MODELING OF THE ENERGY NEEDED FOR COVERING OF THE HEAT EMISSION OF
SUBJECTED TO CONVECTIVE HEATING FURNITURE ELEMENTS BEFORE LACQUERING
Nencho Deliiski, Neno Trichkov, Zhivko Gochev, Dimitar Angelski
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Based on the differential equation of the thermal conductivity, a 1D linear mathematical model of
the unilateral convective heating process of flat wooden furniture elements before their lacquering, and
also a methodology for the computation with it of the specific energy needed for covering of the heat
emission of the elements from 1 m2 of their non-heated surface, has been suggested. For the
numerical solution of the model with the aim of applying the methodology a software program has
been prepared, which has been input in the calculation environment of Visual Fortran Professional.
Using the program, computations have been carried out for the determination of the specific energy
needed for covering of the heat emission of flat oak furniture elements with an initial temperature of 20
o
C, moisture content of 8 %, thickness of 16 mm, width of 0.6 m, and length of 0.6 m during their 30
min unilateral convective heating at temperature of the processing air medium of 100 oC, which
circulates above the elements with a velocity of 2 m.s-1, 5 m.s-2, and 8 m.s-1 aimed at improvement of
the conditions for the subsequent lacquering, at temperature of 20 oC of the surrounding air from the
non-heated surface of the elements. The obtained results are graphically presented and analyzed.
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Key words: modelling, oak furniture elements, lacquering, unilateral convective heating, heat
emission, specific energy consumption.
JEL: L68, O33.
BACKGROUND ECONOMIC ASSESSMENT PROTECTIVE FUNCTION OF FOREST BELTS
Nevena Shuleva, Fotina Yordanova
University of Forestry, Sofia, Bugaria
In the 50s of the last century in the region of Dobrudja are created nine state forest belts and a
comprehensive network of forest belts. Now days in Northern Bulgaria, there are over 9000 forest
belts. Under the Forestry Act are woods with protective production function, which is public property.
The main purpose of shelter belts is by reducing the power of the wind to improve the microclimate of
the area and to protect neighbouring farmlands from their destructive power. This in turn leads to a
reduction in the evaporation of water from the soil and its more effective use of agricultural plants and
increase the yield of agricultural crops. Protective function of forest belts increases crop yields by
30%. The paper presents approaches in creating and management of forest belts.
Key words: economic evaluation; management, protective function forest belts.
JEL: Q23.
INDICATORS AND DESCRIPTORS OF LIFE SCIENCES SUSTAINABLE HIGHER EDUCATION IN
BULGARIA - CASE STUDY IN UNIVERSITY OF FORESTRY
Nidal Shaban1, Vladislav Todorov1, Iman Mussa Kadhum2, Vesna Weingerl3
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Agricultural Academy, Sofia, Bulgaria
3
University of Maribor, Slovenia
1

The present paper discusses the problems of implementation of the concept of Sustainable
Development (SD) in Life Sciences Higher Education in a comprehensive way. The different aspects
concerning the implementation of SD in higher education and developing both research activities and
specific tools and devices that can be utilised by the wider sector to facilitate ESD are analysed. There
are present some activities of the project “Innovation in the teaching of Sustainable Development in
Life Sciences in Europe” that have to bring together stakeholders from Europe that have already
introduced the concept of SD in their curricula and wish to transfer the knowledge to the other partners
of the network, or wish to introduce the concept of SD in the curricula of their institutions; to build new
knowledge and develop the necessary tools for knowledge transfer and provide the instruments to
facilitate and support such kind of education. Due to an analysis, carried out from the researchers and
the selection of criteria has been done in accordance with the presence of innovation were selected
from existing Innovation Practices in many European Higher Education Institutions. Some Innovation
Practices are discussed and presented in form of indicators and descriptors. The objective of this
article is to present and explain these indicators and descriptors and their implement in Higher
Education Institutions (HESD) Europe and partially in Life Sciences Education in University of
Forestry. Some HESD indicators are discussed in the paper such as: New technologies, Holistic
approach, Collaboration, Critical thinking, Project base learning, Creativity, Network building capacity,
Internationalization, Interdisciplinarity, Motivation aspects, Transferability, Innovation activities
(present) Indicators. Some HESD Descriptors are shown in the article such as: Content, Tools,
Method and Outcome.
Key words: higher education, innovation, sustainable development education, indicators,
descriptors.
JEL: Q01, A23, I23.
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EXAMINATION OF THE PROPERTIES OF LOCAL ORIGIN PAULOWNIA WOOD. (PAULOWNIA
SP. SIEBOLD & ZUCC.)
Nikolai Bardarov, Tsvetelina Popovska
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Knowing the properties of each tree species is important for both science and practice. This also
applies for the relocated trees, which carried over from their own area, encounter new habitat
conditions, which left a scar on their anatomical structure and properties of wood. This work is an
attempt to be a description of some properties of wood of a relocated tree species such as paulownia,
by comparing the results with data from the literature. The article presents results of swelling, density,
hardness and flexural strength. A comparison of these properties has been made by using the
coefficient of quality.
Key words: paulownia wood, swelling, density, hardness, flexural strength.
JEL: Q23.
STUDY OF THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF WOOD USED IN PIANO DECKS. PART 1.
STRUCTURE OF THE ANNUAL RINGS AND MECHANICAL PROPERTIES
Nikolai Bardarov, Veselina Kavardjikova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
One of the main components of the piano's resonance wooden plate is called “pound” or “deck”.
The requirements for wood, from which it is made, are high. They include certain ratios in
morphological and anatomical structure and mechanical properties. The article presents the results of
the study of wood constituting the deck of piano. The structure of the annual rings, the amount of
traheids, early, late and transition zone have been studied. The density of wood, the bending strength
and the modulus of the linear deformation have been defined. The resonant frequency, speed of
sound, dynamic elastic modulus, the acoustic constant and acoustic damping have been estimated.
Key words: piano deck, spruce wood, annual ring, bending strength, modulus of the linear
deformation.
JEL: Q23.
OVERVIEW OF THE DRIVERS OF BANCASSURANCE IN BULGARIA
Nikolay Manev
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Both banks and insurers in Bulgaria are facing challenges related to new capital requirements and
seeking opportunities to increase their efficiency and their market presence. In order to deal with them
these financial intermediaries can pool their efforts through the implementation of Bancassurance. For
this reason this research is setting an aim to analyze the existence of the factors for the development
of this distribution channel in Bulgaria. To achieve this aim, first is identifying the critical drivers for the
development of Bancassurance and then a check for their presence in the Bulgarian market is made.
When solving these tasks are using the methods of analysis and synthesis, deduction and induction
as well as logical approach, comparative approach, historical approach and normative approach. In
this connection, articles and overviews of insurers and scientists dedicated to Bancassurance are
used, as well as relevant regulations in the country. The analysis results show that in Bulgaria there
are the critical drivers for the development of Bancassurance. From this it can be concluded that, for
banks and insurers in Bulgaria, there are all factors forming a favorable environment for the
development of this distribution channel, which would increase the effectiveness of the existing bank
branch networks and would provide an opportunity to increase insurance penetration in the country.
For this reason, a deepening of joint action for the implementation of Bancassurance in the country
can be recommended to these financial intermediaries in order to fully exploit the opportunities offered
by this distribution channel.
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Key words: financial services, distribution channels, Bancassurance, banks, insurance companies.
JEL: G22.
STRUCTURE AND PROPERTIES OF WOODEN BUILDING CONSTRUCTION ELEMENTS
Panayot Panayotov, Todor Petkov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Construction timber is popular used in our time because of the fact that wood is a renewable raw
material and its wise use with the sustainable development of forestry. The preservation of forest
resources is related to human life and the protection of clean air and water supplies. Constructed with
wood structures, facilities and manufactures create environmentally friendly living conditions and
create comfort. The elements involved in the construction of wooden houses and buildings, according
to its location and function are classified on cladding and constructive. They are made of solid and
layered glued wood. The properties of the building components depend on their structure and on the
type of glue. This report presents the values of strength and modulus of elasticity in static bending of
structural elements obtained from wood spruce and beech. It was found that the values of the
mechanical characteristics of the elements glued with reactive adhesives are higher than those
obtained with the dispersion of polyvinyl acetate adhesives.
Key words: spruce timber; beech timber; melamin-formaldehide glue.
JEL: L73.
CARBON FOOTPRINT OF FURNITURE PRODUCTS
Petar Antov, Tanya Pancheva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Climate change is one of the most important environmental issues and concerns facing the modern
society. In order to address the causes of climate change, governments around the world have agreed
on targets for the reduction of harmful greenhouse gas (GHG) emissions. A number of greenhouse
gases impact the environment negatively, and the most significant of these is the carbon dioxide.
Therefore the GHG emission reduction commitments are expressed in the form of carbon reduction
where the term carbon means carbon dioxide equivalent (CO2e) – a measurement that expresses the
environmental effect of GHGs in terms of the equivalent amount of carbon dioxide (CO2) that would
cause the same effect. The effect of a certain business, process, product or service can be evaluated
in terms of the GHG emissions it generates and is commonly referred to as a ‘carbon footprint’.
Furniture industry, like many other manufacturing industries, generates carbon emissions. Therefore
there is a great scope for the industry to assess and reduce its carbon impact. One of the major stimuli
for carrying out this research is the lack of information about carbon footprint of furniture industry as
well as the lack of understanding and fragmented approach to carbon footprinting. The key finding
from this study is that the embedded carbon contained within the materials and technological
processes used for the manufacture of the furniture products are the highest contributors to the carbon
footprint. Thus reducing the materials used in a product, or selecting lower impact (environmentalfriendly) materials can considerably reduce the carbon footprint of furniture products.
Key words: greenhouse gas (GHG) emissions, carbon footprint, furniture industry.
JEL: F64, O30, I23, R11.
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CLOUD SERVICES IMPLEMENTATION FOR ORGANIZATIONS AND BUSINESS ENTITIES IN
THE CONTEXT OF REINDUSTRIALISATION IN THE AREA OF INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGIES
Radoslav Miltchev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
In recent days, modern organizations and business entities are facing a wide range of challenges
related to processes such as globalization and enhanced competitive environment, and the successful
coping with the effects of local and global economic crises. Such challenges inevitably require
changes in the system for e-business, developed and maintained by organizations and business
entities and applied for the purposes of their management system. In this context, modern information
and communication technologies, in particular cloud computing, provides powerful instrument for
influencing management system. Usually the effect of the application of cloud technologies is sought
in the application of methods such as outsourcing, but detailed analysis of the use of cloud
technologies shows potential to achieve effects in other areas. This present paper aims to study the
effects of the deployment of cloud services to organizations and business entities in the context of
ideas for reindustrialisation in the area of ICT resources that are part of internal organizational system
for e-business. The European Parliament, appreciating the importance of the processes of
reindustrialisation and the need to introduce measures at the European level for their effective
application in order to achieve sustainable development, began phasing regulatory frameworks and
measures to maintain the competitive advantages within the community. These ideas mainly directed
at the industrial production, still insufficiently clear assess the potential of reindustrialisation in the area
of ICT. The research is based on the implementation of a new cloud service in the University of
Forestry concerning workflows in the field of administration and management of 350 academic and
administrative staff covering the use of infrastructure, platform and software as a service provided by a
third party. The results of the examination show that they can be effectively implemented in different
sized organizations and business entities.
Key words: cloud services, reindustrialisation, e-business.
JEL: O14, L86, M15.
MIGRATING TRADITIONAL BUSINESS PROCESSES AND MANAGEMENT PRACTICES TO
CLOUD ENVIROUNMENT FOR IMPROVEMENT PORTFOLIO OF THE ORGANIZATIONS AND
BUSINESS ENTITIES
Radoslav Miltchev, Boyanka Zhelyazova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The successful migration of traditional business processes and management practices is an
important task facing organizations and businesses in the process of development and improvement
of their system for electronic business. The application of modern information and communication
technologies in this area, creates conditions to achieve specific competitive advantages based on
improving communication within the organization, creating conditions for synchronization and backup
of critical business data, utilization mechanisms for collaboration and other important tasks. The
present paper examines the possibilities of implementing cloud environments and services in the
context of improving the portfolio of organizations and business entities in the area of improvement of
the inner organization system for electronic business. The models for the organization of management
practice supporting collaboration and making critical management decisions have been studied.
Results and examined best practices can be successfully implemented in different sized organizations
and business entities.
Key words: cloud services, migration of business processes, e-business.
JEL: L86, M12, M15, O32.
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METHODOLOGICAL GUIDELINES FOR THE STUDY OF INNOVATION IN FOREST INDUSTRY BY
2020
Radostina Popova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The report presents the current requirements for monitoring and evaluation of innovation in
enterprises of Forest industry. It includes guidelines for monitoring and evaluation of innovation in
enterprises of forest industry in terms of types of innovation, innovation and costs, innovation
cooperation, industrial property, ecoinnovation. The guidelines are made using the recommendations
of the Oslo manual, 2005 for the study of innovation in EU enterprises and objectives of the Innovation
Strategy of the Republic of Bulgaria 2014-2020.
Key words: innovation, industrial property, ecoinnovation, forest Industry, Bulgaria.
JEL: O31, О32, О39, L68.
POSSIBILITIES FOR SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTMENT
Raya Kanazireva
Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Sofia, Bulgaria
The article explores the possibilities for socially responsible investment (SRI) dependent on the
level of stakeholder approach integration from investors and financed businesses. A parallel is drawn
between the stakeholder theory and the concept of corporate social responsibility (CSR). Stakeholder
analysis is reviewed in the context of the strategies for SRI. A logical connection is found between the
type of application of CSR and stakeholder approach on one side, and the extent of SRI penetration in
investors’ portfolios, on the other side. The SRI market in Europe and US is reviewed and the latest
development trends are outlined. Specialized financial institutions that offer sustainable, social, impact
and responsible investment and finance are identified as a key stakeholder in the creation of
sustainable value chains. Directions for further SRI research are proposed.
Key words: stakeholder theory, corporate social responsibility (CSR), socially responsible
investment (SRI), SRI institutions, SRI criteria.
JEL: M14, O35.
COMPETENCY PROFILES OF THE INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
EMPLOYEES
Rayna Dimitrova, Radoslav Vladov
South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bulgaria
The recent developments in technology and the economic conditions set new requirements for the
functions, tasks and skills of the information technology and communications employees. Particularly
relevant is the solution of the problem for the development of competency profiles of the Information
and Communications Technology (ICT) sector employees. These profiles are considered as a set of
competencies that include level of proficiency, standards, methods and means for competency
evaluation and development, required for the successful completion of various company processes.
The companies in the sector are lacking the experience required for the development and application
of such competency profiles, which are to become an integral part of the internal company standards
for human resource management. The goal of this particular research is to offer competency profiles
of the employees, developed in regard to the characteristics and features of the positions in the
organizations of the ICT sector. The following tasks are set in order to achieve this objective: definition
of the specific key competencies and the level of expertise required as a prerequisite for the
successful realization of the specialists in the information technology and communications sector;
display definitions and behavioural indicators for key competencies; development of competency
profiles for the main set of positions within the ICT sector organizations. General conclusions and
recommendations are to be presented.
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Key words: competencies, competency profile, position, ICT- sector.
JEL: M12, M15, M51, M54.
SOCIO-ECONOMIC, ECOLOGICAL AND INSTITUTIONAL PROFILE OF THE REPUBLIC OF
BULGARIA IN THE CONTEXT OF 2030 SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROGRAM
Rosen Yanev
South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bulgaria
This article examines current global challenges in front of this widespread policy of sustainable
development in Bulgaria - initiated by the United Nations; through the objectives and tasks in "2030
Sustainable Development Program" and "Action Programme Addis Ababa". In accordance with the
commitments of the country set priorities for development on the following key documents on
sustainable development in the European Union: "New European consensus"; "Next steps for
sustainable European future"; "Key European action on 2030 Sustainable Development Program"; and
National Development Program Bulgaria 2020. The main objective is to establish key trends and
patterns in the model of sustainable development, in studied regional system. Internal and external
natural and social environment of the country are considered; principles of development of the
regional system; methods for monitoring and visualization of the proposed model of regional analysis.
It is used cybernetic research approach; system and SWOT analyzes. Source of information - National
Statistical Institute. The study exposes arguments and evidence in support of the following research
thesis: "Regional socio-economic, environmental and institutional profile on a regional system,
represents the conditional factor in achieving sustainability in the biome (nature-society) and good
governance is the resource (factor)". Fulfillment of the given primary purpose based on set of tasks;
determines the analytical conditions for the "production" of course, to sustainable development in
natural and national public living environment.
Key words: sustainable development, national regional system, internal and external natural and
social environment, monitoring, visualization.
JEL: P41, P46, P47, P48; Q01; R11, R12.
ENHANCING THE METHODOLOGY FOR ANALYSIS OF THE PROFIT FROM SALES IN THE
CONTEXT OF THE BUSINESS’ ENVIROMENTAL DEVELOPMENT
Rositsa Ivanova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
The profit from sales is an absolute indicator characterizing the efficiency of the enterprise’s
operating activity. Environment protection and restoration expenses have immediate effect on the
aggregate amount of the enterprise’s expenses. Environment expenses comprise the expenses for
amortization of fixed tangible assets with ecological use. The expenses for amortization of these
assets are part of the aggregate cost of products. They are thus a direct factor affecting the financial
result from sales, and therefore the accounting and the book profit, respectively loss, of the enterprise
for the reporting period. In comparison to the net revenue from sales, the profit from sales is the
profitability of sales – an indicator characterizing the efficiency of commercial activity. Profitability of
sales has direct effect on the profitability of the aggregate assets and the capital invested by the
enterprise. Therefore, the expenses for protection of environment are a factor affecting a number of
relative indicators characterizing the business efficiency and capital return. This study highlights the
issues of enterprises’ financial results in the conditions of sustainable development of their business.
The subject matter of this study is the methodology for analysis of profit from sales and the
opportunities for its enhancement. The study focuses on the influence of expenses incurred by the
industrial enterprises for environment protection and restoration on the dynamics of profit from sales.
Key words: profit, sales, profitability, environmental development.
JEL: М49.
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COMPARATIVE STUDIES ON STEM-FORM COEFFICIENTS OF DIFFERENT SPECIES
Rumen Petrin, Kiril Bogdanov
Forest Research Institute, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
2
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
1

Research in this study relate to the circularity of stem, as an indicator of the shape of stems and
stem-form coefficient – also an indicator of the shape and extent of approaching a tree trunk in volume
to volume of the cylinder. In the work are analyzed data from stem analysis of 109 medium model
trees for plantations of different tree species – white pine (Pinus silvestris L.) and black pine (Pinus
nigra L.), beech (Fagus silvatica L.), Sessile oak (Quercus petraea Liebl.), Hungarian oak (Quercus
conferta L.), Turkey oak (Quercus cerris L.) and hornbeam (Carpinus betulus L.). Through stem
analyses were identified circular areas along the stems, and some methods were calculated average
stem-form coefficients f1.3 for the dendrocoenoses. Further, a different number of surveyed trees and
dendrocoenoses for each tree species were calculated average stem-form coefficients f1.3 aver.
Finally, it was estimated a total of the studied species among the stem-form coefficient that get highly
accurate 6%, and it is permissible for precision forestry practices; here appears the idea of using the
resulting average stem-form coefficients f1.3 for several woody species in their overall modelling. This
comes in addition to previously established a great similarity and proximity to the construction of the
same species in thickness and height. From here it can be concluded that the possible establishment
of common volume and assortment tables of black and white pine, oak, beech and hornbeam, and
other tree species.
Key words: tree’s species, dendrocoenoses, stem-form coefficients.
JEL: Q23.
ENVIRONMENTALLY SOUND MANAGEMENT OF SEWAGE SLUDGE – CRITERIA FOR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SETTLEMENTS
Savina Brankova, Ekaterina Todorova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The management of sewage sludge is an especially topical issue, which solution should be sought
before rather than after commissioning of the facilities. The application of the approach "end of pipe" in
waste management is not a prerequisite for their sustainable environmental management. In recent
years in Bulgaria are designed and with resources of Operational Programme „Environment 20072013” were built and reconstructed 50 treatment plants for sewage. Currently this process continues
and in the future centralized wastewater treatment will comprise other settlements. The choice of
technology is a challenge, because urban sewage systems are mixed and contain some hazardous
elements. The purpose of this study is to quantify generated and accumulated amounts of sludge,
including by regions. The data for quantitative evaluation were obtained from the National System for
Monitoring of Waste at Executive Environment Agency. By applying a quantitative evaluation of
generated and existing quantities of sludge, classification of sludge as waste, analysis and
assessment of their life cycle are pointed methods and technologies for their treatment, depending on
the way of generating and type of sewage system of settlements. Informational base for selection of
proper technologies are comparative documents and manuals on best available techniques for
treatment of waste, including on sewage sludge for their environmentally sound treatment. These
methods and technologies are the prerequisite for the transformation of sludge into raw materials and
energy resources.
Key words: sewage sludge, sustainable management, environmentally-sound management, life
cycle assessment.
JEL: Q42, Q53.
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THE ACTIVITIES OF THE AUTHORITIES ON THE SUCCESSFUL MANAGEMENT OF THE
REVENUE BUDGET TO INCREASE THE STABILITY OF THE ECONOMY OF REGIONS OF
RUSSIA
Sergey Kirsanov1, Yevgeny Safonov2, Shkirskaya Valeria3
1
Baltic Humanitarian Institute, St. Petersburg, Russian Federation
2
Russian State Humanitarian University, Branch Domodedovo, Russian Federation
3
Russian State Hydrometeorological University, St. Petersburg, Russian Federation
The main goal of fiscal policy is to increase the level and quality of life of the population. This
implies the creation of conditions for sustainable improvement of living standards and health of
citizens, their full development, protection of their safety, social security. Russia, like any modern
state, can not do without their own financial means to carry out its functions. Ensuring activities of
bodies of state power and bodies of local self-government, funding for public programs carried out at
the expense of means of budgets of budgetary system of the Russian Federation. In the process of
formation of budget revenues of a particular level there are the public relations, the form of
manifestation of which are the various types of payments to both legal entities and individuals. Taking
into account the need to ensure fiscal balance, you should take measures aimed at increasing
revenues of regional budgets. The main sources of growth in tax revenues may be increasing tax
rates, changing the rules of calculation and payment of separate taxes and the adoption of measures
in the field of tax administration. In this regard, further improvement of the tax system in the medium
term should be based on the setup of the existing system of taxation, mobilising additional revenues
through better tax administration, reduction of the shadow economy, the appropriation of windfall
profits from a favorable foreign economic conjuncture, and also on creation of conditions for structural
adjustment of the economy and its decline from short-term factors. Despite the relatively high level
and pace of development of electronic document flow, enhancement of inter-Agency cooperation
should continue to improve procedures and mechanisms of tax administration. The article defines the
necessity of development and implementation of measures aimed at development of revenue potential
of regional budgets to the amounts received in the income budget would ensure balanced and
sustainable budget in the long term. In the framework of increasing tax revenue proposed a number of
measures aimed at strengthening the stimulating function of taxes. The proposed measures included
improving the tax policy, the revenues from the legalization of the shadow economy, reducing tax
exemptions and levies improving the efficiency of tax control, elimination of losses of budget revenues,
revenue growth from the use of state and municipal property etc.
Key words: regional budget revenues, tax administration, sustainable economy.
JEL: D73, H71, H72, H83.
FINANCIAL INSRUMENTS OF EUROPEAN FUNDS SUPPORTING ENTREPRENEURSHIP
Silviya Georgieva
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Difficult access to finance is one of the main constraints on the development of entrepreneurship
not only in Bulgaria but also in the countries from the European Union. Limited opportunities to provide
financial resources in all phases of activity of the company are a major barrier to its growth and
competitiveness. Despite the diversification of funding sources and financial sector development,
provision of funds is cited as a major obstacle by Bulgarian entrepreneurs to launch new companies
and their development. Contribution to solving this problem has European Union funds through the
operational programmes in Bulgaria during the first programming period – 2007-2013 and the second
– 2014-2020. The main goal of this report is: to explore and analyze financial instruments to support
enterprise and entrepreneurship in both programming periods in our country by EU funds. The report
is limited to the examination of financial instruments that are provided by the Operational programme
“Development of the Competitiveness of the Bulgarian Economy 2007-2013” and current Operational
programme “Innovations and Competitiveness 2014-2020”. Different methods are used such as:
review and analysis of literary and electronic sources, benchmarking, expert monitoring and
evaluation. Finally, conclusions have been drawn and recommendations have been made to different
stakeholders.
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Key words: entrepreneurship, economics, management, finance, EU funds.
JEL: L26, L25, M21.
POSSIBILITIES OF GIS SOFTWARE TO OPTIMIZE LOGISTICS SERVICES IN TOURISM
Stanislava Kovacheva, Ivaylo Ivanov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The set of criteria and indicators for evaluation of logistics services in the tourism industry is taken
out in the report. A method and algorithm for evaluation of logistics service in the area of tourism is
proposed. The possibility for application is analysed. Possibilities of GIS to optimize and improve the
level of logistic services in SMEs, offering various enrichment forms of the tourist product are
investigated. Preliminary analysis shows that the algorithm can be used successfully in the practice of
the companies for logistics support in the tourism. Based on the survey results could be divided areas
of GIS applications to increase direct benefits by the level of logistical service.
Key words: logistics services, indicators, GIS, tourism, SMEs.
JEL: L83, Z32.
RESEARCH ON THE LONG TERM FLUCTUATIONS OF THE MEAN MONTHLY AIR
TEMPERATURES IN THE AREA OF CHRNI VRAH
Svetoslav Mitkov, Ivanka Koleva-Lizama
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Climate change is one of the biggest challenges for humanity, their consequences affected on
sustainable development. The present work is considered to study the fluctuations of the mean
monthly air temperatures in the high meteorological station Cherni Vrah (1961–2015). By the statistical
methods are examined the peculiarities of the temperature fluctuations. Mostly positive deviations are
established. During the summer they are from 1,0 to 1,5°C above the norm.
Key words: climate change, air temperatures, statistical methods, regional climate.
JEL: Q54.
APPLICATION OF CONTENT
ENGINEERING EDUCATION

AND

LANGUAGE

INTEGRATED

LEARNING

(CLIL)

IN

Tanya Pancheva, Petar Antov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The term CLIL stands for Content and Language Integrated learning and refers to teaching
subjects in dual-focused educational contexts through additional language (foreign or second) thus
teaching both the subject and the language. CLIL describes an evolving approach to teaching and
learning where subjects are taught and studied through the medium of a non-native language. The
experience of learning subjects through the medium of a non-native language is more challenging and
intensive as there is more exposure to the language and learners acquire knowledge and skills in
different areas of the curriculum. Although in the European primary and secondary education CLIL is
quite established, this teaching method is not so often applied in the tertiary level education. The main
focus in studying in technical universities is in acquiring a certain level of knowledge in specialized
engineering subjects, i.e. engineering knowledge (content). However, in order to be successful at the
labour market, language and communication skills are increasingly important for technical university
graduates. The results of applying CLIL in teaching students from the Faculty of Forest Industry at the
University of Forestry are presented in this paper. The main benefits and challenges in implementing
CLIL in engineering specialities were identified on the basis of the obtained results. CLIL significantly
improves the cognitive development, cultural awareness and students’ motivation to learn foreign
languages, without any detriment to content learning in the subjects where it is used.
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Key words: content and language integrated learning, engineering education, tertiary education,
foreign language training.
JEL: Z00, I21, I23.
ALTERNATIVE METHODS FOR REGION ASSESSMENT IN THE PROCESS OF LOCTIONAL
CHOICE
Teodorina Turlakova
University of Economics, Varna, Bulgaria
The article examines two of the most widely used methods of region assessment. It is based on the
understanding that the choice of the entrepreneur for the location of the business should not be based
on intuitive but objective prerequisites. They derive from the right mix between natural and socioeconomic characteristics of the region and the specifics of the emerging business. The classification
method for the types of evolution of the regions assumes the use of several indicators: production,
employment and productivity of the region. Despite its clarity, its application is related to some
difficulties and disadvantages which are shown in the article. The Shift and Share Analysis method is
reviewed in greater detail, which application and results are demonstrated by an examination over
Dobrich area.
Key words: locational choice, assessment of the region, evolution of the region, Shift and Share
Analysis.
JEL: R12.
ASSESSMENT OF PROFITABILITY OF IMPLEMENTATION THE FSCSERTIFICATE IN DLS
VITINYA
Todor Stoyanov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
This report includes analysis and assessment of costs and benefits in implementation and
maintenance of FSC certification for sustainable forest management in DLS Vitinya. To perform the
tasks have been studied and analyzed data from certified farm - TP DLS "Vitinya." Delivered data are
analyzed using comparative, graphical and statistical method for analyzing structures. For graphic
graphical representation of the results was used Excel. Aim of the study is to explore and
quantitatively assess all costs associated with the introduction of the FSC certificate TA DLS "Vitinya"
and also to evaluate the profitability of implementation and maintenance of FSC certification for
sustainable forest management. The tasks of this study can be reduced to the following: Analysis of
current practices and comparison with the requirements for sustainable forest management in FSC;
Quantitative assessment of all measures taken to meet the requirements of the certificates; Analysis
and evaluation of the cost of certification and maintenance of certificates; Summary of cost of
certification TA DLS "Vitinya" by FSC. Method of implementation: Study of scientific literature;
Benchmarking; A financial analysis. Expected result: Accurate analysis of the costs and benefits of
FSC-certified TA DLS "Vitinya." The aim of the FSC is to ensure that forests meet the social,
environmental and economic needs of the present generation without prejudice to the rights and
needs of future generations.
Key words: sustainable development, forestry, forest certification, economic analysis.
JEL: Q01, Q23.
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POTENTIAL OF BULGARIAN AGRICULTURAL BUSINESS FOR THE IMPLEMENTATION THE
PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Todorka Atanassova–Kalaydzhieva
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
Bulgarian agriculture, during the past quarter century, has undergone significant structural changes
caused by not well enough known agrarian reform measures. There were diverse in size, legal status
and specialization agricultural structures – family farms, cooperatives, companies and others. The aim
of the study is to reveal trends in the agricultural development of the country and the impact of the
Common Agricultural Policy (CAP) on them. Mindful of the wide coverage of the issue, this paper
focuses analysis on the structural changes on farms that are affected by the CAP and the resulting
prospects for agriculture in the country.
Key words: potential, agribusiness, sustainable development, Common Agricultural Policy.
JEL: Q12, Q15.
FOREST CERTIFICATION EFFICIENCY: ANALYSIS OF FSC CERTIFICATION BENEFITS AND
COSTS IN FME DOSPAT
Tsvetelina Simeonova-Zarkin, Emil Kitchoukov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Growing out of a deepening awareness that the economy, society, and environment are deeply
intertwined, the sustainable management fosters a resourcefulness, competitiveness and a culture of
innovation. It supports the forestry’s function to provide ecosystem services to the society. In this
respect the forest certification plays an important role for supporting and ensuring sustainable forest
management. The forest management enterprise in Dospat is the first who receives the FSC
certificate in Bulgaria. The abstract aims to analyze the benefits and costs associated with the process
of certification in the examined forest management enterprise Dospat. The findings could support
forest owners in making investment decisions for forest certification.
Key words: sustainable development, forestry, forest certification, economic analysis.
JEL: Q01, Q23.
DEVELOPMENT OF 'SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT" AND THE SPECIFICS OF
MINING ACTIVITIES
Valentin Velev, Radi Radev
University of Mining and Geology "St. Ivan Rilski ", Sofia, Bulgaria
Sustainable development is a leading concept of equality of economic, social and ecological goals.
During the thirty-year period of its formal launch, there have substantive amendments in its content,
scope and depth of its adoption and application of international, national and company level. Evolution
in scientific knowledge and the system of social values form the chain "Protecting nature - ecology environment - development and the environment - sustainable development - green economy." It is
necessary to end the wasteful use of resources and to learn to live according to the physical and
biological limits of nature. Important role in this process has a policy of corporate responsibilities,
requirements that change in the process of achieving sustainable development principles. With
particular force these requirements apply to mining activities to the fullest extent can block or are
creative fulfillment of the expectations of society for harmonious consumption of non-renewable
mineral resources.
Key words: development, environment, green economy, physical limits, mineral resources.
JEL: L72, Q01.
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CONTROL ENVIRONMENT AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Valeria Dineva
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
More and more companies understand the need to comply not only with economic stakeholders but
also with non-economic stakeholders. It is also recognized that compliance with the non-economic
interests of stakeholders as well has a direct impact on the value of the organization. This requires
"readjustment” of the management systems, also including the internal control systems. In search of
satisfying the needs of stakeholders it is a necessary to apply a holistic approach providing a
favourable environment. The purpose of the present study is to present the role of control environment
in sustainable development and options based on the best practices. Used methods are secondary
data analysis, comparative-historical method, observation method and the method of system analysis.
There have been studies of the literature on the subject and of best practices. For the purposes of
analysis documents and studies of the Institute of Internal Auditors (IIA), the Information Systems
Audit and Control Association (ISACA), the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO), the European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA), the
European Council, the United Nations, etc. have been used. Control environment is an essential
element of the control systems. The capability of Control environment to create conditions conducive
to sustainable development in organizations is very essential. Integrity and ethical values,
management’s philosophy and operating style, the tone set by management are those factors that
form the environment. The demand and achieving a balance between economic and non-economic
objectives in meeting the needs of stakeholders and ensuring sustainability as whole depends on the
adequate created and functioning control environment.
Key words: control system, control environment, Integrated frameworks for management and
control, sustainable development, stakeholders.
JEL: M12, M14.
CONTROL OF THE SUSTAINABILITY IN THE MANAGEMENT OF THE FORESTS ON THE
TERRITORY OF STATE FORESTRY ENTERPRISE OF TETEVEN AND DIRECTIONS FOR THEIR
FUTURE DEVELOPMENT
Vasil Stipcov1, Mladen Mikov2
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
State Forestry Enterprise of Teteven, Teteven, Bulgaria

1

The sustainable development of the forests lays emphasis on the need to apply systems for
management that could sustain their natural structure, biological diversity and restorative potential.
This paper presents an analysis based on some of the criteria for sustainable management of the
forests and forest areas on the territory of State Forestry Enterprise of Teteven. These have been
selected from the catalogue proposed by Bachmann (1997), which contains 24 criteria for
sustainability. We have collected data about the condition of the indicators of every one of the criteria
examined in this study. We have used various literature and statistical data (forest regulations, forestry
plans, reports about the forest reserve, and reference books) for the period 2002–2016. We have
analyzed and processed a GIS database of the forest regulation project of State Forestry Enterprise of
Teteven from 2002 and the forestry plan of 2012. We have also made direct field observations in the
period September 2015–December 2016. Some principal conclusions have been made based on the
aforementioned research and the analysis of some of the primary indicators, which give proof of the
sustainable management and use of the forests. The paper also includes directions and instructions
for their future sustainable management in terms of modern forestry concepts and trends. Sustainable
management aims to transform the forest areas into natural forest ecosystems that fulfil all –
economic, special, defensive, social, and ecological – functions of the forest.
Key words: forests, sustainable management, criteria for sustainable.
JEL: Q23.

114

CRITERIA FOR STABILITY CONTROL IN THE MANAGEMENT OF FOREST AREAS YUNDOLA
TRAINING CENTER OF THE UNIVERSITY OF FORESTRY
Vasil Stipcov1 , Tsvetina Paparkova2
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Institute of soil science “Nikola Pushkarov”, Sofia, Bulgaria
Bulgarian forests perform economic, environmental and social functions which are of particular
importance for sustainable development of the country. The management and use of forests is
sustainable when administered in a manner and extent to preserve their biodiversity, productivity,
regeneration capacity and potential. The report presents information on the analysis of sustainability
criteria in forest management and forest areas in conducted multifunctional forest planning in the
municipality of Velingrad in the period 2012-2015. Sustainability criteria in forestry are selected from
the catalogue of Bachmann (1997), with sample 20 criteria for sustainability. For the present study
were selected 11 criteria. The received data are about the state of indicators each of the surveyed
criteria for sustainable and environmentally development of forests. The results showed that despite
the good performance of most of the sustainability criteria, UOGS should focus on the need to the
implement systems management that imitate natural processes in nature. It is necessary to develop
and adopt a scale for assessing the weight of each indicator or total for all criteria and indicators. Until
now Bulgaria has no such scale. This makes it difficult to make an adequate and reliable evaluation.
Key words: criterion, indicators, resistance, management of forests.
JEL: Q01, Q23.
STUDY OF THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF WOOD USED IN DECKS PIANO. PART 2.
ACOUSTICAL PROPERTIES
Veselina Kavardjikova, Nikolai Bardarov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Each timber included in the production of musical instruments, there are many requirements. The
most important of these are acoustic properties. They define the behaviour of the resonating parts
(decks) for amplification and filtering sound. The article examines the acoustic properties of the wood
from which it was constructed deck for piano. Were studied resonant frequency and the speed of
sound in each plank of the deck. Thereof, and the density are determined dynamic modulus of
elasticity, and acoustic constant. This paper examines the damping of oscillations in the wood
individual specimens. Sought are dependencies between properties and structure of the annual rings.
Key words: piano deck, spruce wood, annual rings, speed of sound, dynamic modulus of
elasticity, acoustic constant, sound damping.
JEL: L73, Q23.
IMPORTANCE OF OPERATIONAL
DEVELOPMENT IN BULGARIA

PROGRAMMES

FOR

ACHIEVING

SUSTAINABLE

Vladi Kurshumov
University of Economics, Varna, Bulgaria
Contemporary business environment is characterized by growing production aimed at satisfying the
ever increasing demands of consumers. Therefore, it is necessary to rethink the priorities in terms of
conservation of natural resources; use of renewable resources; achieve smart growth, social equality
and justice. In order to realize these priorities, the concept of sustainable development integrates
social, economic and environmental aspects as guiding principles for entities that directly or indirectly
affect the viability of the population. Operational Programmes are the main instruments offering
opportunities for innovative growth to both Bulgarian enterprises and society as a whole. The aim of
the research is to determine the place of the sustainable development concept in the management of
Operational Programmes over the programming period 2014-2020. To achieve this objective the
following tasks are settled: overview of the most important European and national strategic documents
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on EU Funding in the field of sustainable development and the priorities and horizontal principles of
Operational Programmes; analysis of the allocation of resources in key areas of sustainable
development; displaying the profile of the active EU projects beneficiaries aimed at achieving
sustainable development in social, economic and environmental aspect. The importance of
Operational Programmes to achieve sustainable growth in Bulgaria is undeniable and its management
is critical to the formation of a green economy based on intelligent solutions.
Key words: sustainable development, operational programmes, structural funds, European
projects.
JEL: Q01, O44.
MODEL OF SOCIO-ECONOMIC RELATION WITH SUBJECTS OF DESIGN OF RE-MATERIALS
Vladimir Kolev
Varna Free University "Chernorizets Hrabar", Varna, Bulgaria
The report provides examples of socio-economic behaviour to objects of design executed by rematerials. The aim is to investigate the relationship between social and/or economic status of some
social groups and their aesthetic perception to objects of re-design. The tasks of the report are
expressed in the possible classifications of these relations, and to propose guidelines for the design of
products from secondary raw materials that meet the needs of the socio-economic groups.
Key words: architecture, design, secondary materials.
JEL: A13.
TROPICAL NIGHTS IN BULGARIA (1997-2016)
Vladimir Vlaskov
National Institute of Geophysics, Geodesics and Geography, Bulgarian Academy of Science,
Sofia, Bulgaria
Examined is one of the specific characteristics of the temperature regime, directly connected with
the structure of the atmosphere circulation. The phenomenon is typical for the warmest periods of the
summer season. The number of tropical nights is an important indication of the development of the
temperature regime and by rule is associated with the trend in temperature. The research of this
temperature specific has direct significance for main sectors of the publically economic life – tourism,
agriculture, healthcare, way of life, etc. The primary purpose of the study is to determine the tendency
is development of this temperature characteristic, while examined are the absolute temperature values
and amplitude differences, defining the phenomenon. To achieve this purpose, an analysis of the
monthly and seasonal cases of “tropical nights” is completed. Used is data of the meteorological
network of the American System of AMS in Bulgaria. In result of the research, we are finding a
tendency of an increase of the number of cases of displays on the territory of the whole country. The
research confirms the fast pace of change of temperature climatic conditions.
Key words: „tropical nights”, atmosphere circulation, amplitude, extreme temperature trend,
tendency.
JEL: Q01, Q5, Q54.
PRINCIPLES OF ETHICAL ECONOMICS
Vladislav Todorov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The current global economy, often referred to as information economy or knowledge economy, has
many characteristics which are not well-understood, often misinterpreted and misused. Theory
development should be paying more attention to the deep radical and even painful transformation of
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the global economy shaped by: a transition towards an information era; the imperative for sustainable
development integrating nature, society and economics. Sustainable development is one of the
biggest challenges, not only from a practical point of view but also academically. This paper explores
three aspects of the theory and methodology of sustainable development which in its essence is an
interdisciplinary area of research with key importance for the entire body of economic, social and
natural sciences studying respectively the economy, society and nature. They are: transition from the
economics of exchange to an economics of sharing; information modelling and co-evolution of global
systems; methodology for analysing sustainable development, theoretical approaches and models of
sustainability.
Key words: sustainable development, information modelling, sharing economy.
JEL: Q01, A23, I23.
THE FLAT ENSURING OF THE POPULATION AS AN ELEMENT OF THE QUALITY OF LIFE AT
THE REGION IN BULGARIA
Yana Hrischeva1, Nikolay Stoenchev2
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
2
University of Forestry, Sofia, Bulgaria

1

The ensuring of a separate flat and enough flat area are among the basic advantages for a
dignified life of the husbandries. Traditionally Bulgarians aim at possessing their own flats but the
quick urbanization by economic and social reasons sometimes considerably delay in time the
achievement of this aim. To live in a rented flat is more and more often considered as a rational way of
creating suitable conditions for rest and recreation. The cases when big labour migrants live with a
scarce ensuring in a flat area in the big cities are not rare. The present study is focused on the
condition and the development of the flat ensuring of the population in Bulgaria in a territorial aspect,
and how the flat ensuring changed in the last several years. In the research are not excluded the
holiday estates which are used seasonally by people who live in other regions or by foreigners
because their maintenance generates labour activity of the local population and contributes to the
increase of the incomes and the quality of life.
Key words: flat ensuring, flat, flat area, quality of life, rent.
JEL: I31, R00.
MONITORING OF BIODIVERSITY IN AGRICULTURAL LAND USING THE HIGH NATURE VALUE
INDICATOR
Yanka Kazakova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Biodiversity in agricultural land is among the most threatened in Europe. According to the
European Environmental Agency 84,5% of its habitats are in unfavourable conservation status (2015).
After the Treaty of Amsterdam in 1999, the duty to protect the environment in agriculture fell within its
sectoral policy – the Common Agricultural Policy. An obligatory indicator on High Nature Value
Farmland was introduced in 2006 as part of the efforts to protect the environment, and biodiversity in
particular. Each member state of the European Union should report their condition within the national
rural development programmes. Bulgaria was one of the first countries, which adapted the European
methodology and established the size (quantity) of the high nature value farmlands at national level in
2007. The main weakness of the methodology used was that it did not allow assessing the quality of
biodiversity in these lands. Improving the methodology so that it allowed assessing both the
quantitative and the qualitative characteristics of the agricultural areas with high nature value
continues to be in the interest of researchers in Europe. The main objective of the report is to review
and assess the different approaches and methods used in the member states of the European Union,
their strengths and weaknesses as well as their applicability in different institutional settings. Based on
the findings and conclusions, to develop recommendations for improving the methodology used in
Bulgaria, considering the existing databases and the institutional competences.
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Key words: monitoring, high nature value, indicator.
JEL: Q57, Q24, Q18.
ENVIRONMENTAL ASPECTS IN THE CONSTRUCTION OF PASSIVE BUILDINGS
Yavor Stoyanov
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Sustainable development and the construction sector are areas which have dynamically
development and their combination requires a systematic concept related to the construction of
passive buildings. The aim of the paper is to assess best practices in the construction of passive
buildings at European and global level and on that basis to make general conclusions and
recommendations for the implementation of sustainable construction in Bulgaria. The paper assesses
the best practices of completed projects of passive buildings and experience in their construction at
European and global level. The paper includes general conclusions for the construction practices of
this type of sustainable buildings and proposals for the implementation of sustainable construction
practices in Bulgaria.
Key words: passive buildings, best practices.
JEL: L74, Q01, Q55.
TOURISM ASSOCIATION - THE FORUM FOR PROFESSIONAL DIALOGUE, OFFERING A
PLATFORM FOR DEBATE ON OPERATIONAL ISSUES AND STRATEGIC PRIORITIES IN THE
DEVELOPMENT OF BULGARIAN TOURISM
Yordan Yordanov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
During the last months of 2016 there were reports and comments in the environments related to
tourism in Bulgaria for the emergence of an initiative group, representatives of renowned companies.
The initiators have decided to share ideas and suggestions about "decoupling" known for years in the
entire sector "nodes" - problems hindering the successful development of the entire system. Acceding
to the association companies as its inalienable components share the need for internal industry
dialogue and requiring in it to participate actively like responsible state institutions as well as municipal
governments and educational institutions preparing staff for tourist sector in Bulgaria.
Key words: tourist association, dialogue, joint solutions.
JEL: L83, Z32.
SOME RESULTS OF FOREST STANDS DEVELOPMENT MODELING ON THE TERITORY OF
JENDA FORESTRY IN KARDZHALI MUNICIPALITY, BULGARIA
Zlatina Todorova, Emil Galev, Maria Gurkova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The article presents the results obtained in a dissertation research on the theme: "Opportunities for
integrated management of forest areas in the municipality of Kardzhali." The evolution of key
indicators affecting the development of forest plantations within the Jenda Forestry in Kardzhali
Municipality of Bulgaria is analysed. With a partially adapted for use in Bulgaria information system
called the Decision Support System (DSS) Sybila all possible options for the development of forest
plantations for a period of 50 years are outlined. The results are analyzed and assessed as a good
basis for successful implementation of the information system to support decision making in a
Bulgarian forestry. More specifically are analyzed the results of indicators changes model: total
volume of standing timber, volume and yield class structure of possible timber cutting volume and total
biomass volume under different forest management regimes on the territory of the Jenda Forestry in
Kardzhali Municipality.
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STUDY ON TRIALS OF PLANNING FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FORESTS IN
BULGARIA
Zlatina Todorova, Ivan Paligorov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The article presents the concept of sustainable forestry development as a reflection of a system of
social, economic and management values. The concept criteria are reviewed as a global political
strategy. It requires forest resources to be managed in such way so to meet the present and future
generation needs. The multifunctional forest planning is a very new management practice of making
long-term multi-purpose use and natural reproduction of forest resources. It is noted the place of this
kind of planning as a realization premise of multifunctional forest management and maintaining a
sustainable balance among all the forest area functions. It is analyzed the advantages and
disadvantages of the participatory approach application and its connection with the active stakeholder
participation in the process of multifunctional forest planning. It is made a study of the so far
experience gained in the process of multifunctional forest planning and sustainable development of
forests in the country. To increase the plans elaboration efficiency of development plans for forests
and forest areas is appropriate to draw up various scenarios, related to the methodology of the
international INTEGRAL Project. The article presents also an understanding of the integrated forest
areas management as a complex approach to formulate and to carry out the forest policy.
Key words: sustainable development, multifunctional forest management, multifunctional forest
planning, integrated management of forest areas, participatory approach.
JEL: Q01, Q23.
FACTORS TO ACHIEVE SUSTAINABLE PROJECT MANAGEMENT IN WATER SECTOR
Zornitsa Stoyanova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Integrated management of water resources requires connection between the concept of
sustainable development and project management in water sector. The aim of the paper is to assess
the factors for sustainable project management in water sector and on this basis, to make generalized
conclusions and recommendations to improve project management in Bulgaria. The first part of the
paper contains a literature review of integration of sustainability concept in the project management in
water sector. Analysis of the factors for achieving sustainability in water sector is made to realize the
aim of the paper such as is prepared assessment of those factors that affect project management in
water sector. On this basis are made proposals for improving the management of water projects.
Key words: project management, water sector, sustainability.
JEL: О22, Q25, Q55.
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА КАК ПОЛИТИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ИСТОРИЯ
ОДНОЙ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ ЭВОЛЮЦИИ (НА ПРИМЕРАХ Г-7, РОССИИ, КИТАЯ И ПРОЧИХ
СТРАН МИРА)
Андрей Блинов 1, Владислав Тодоров2, Дора Маринова3
Российский государственный гуманитарный университет, филиал Домодедово, Россия
2
Лесотехнический университет, София, Болгария
3
Университет Кёртин, Перт, Австралия
1

Настоящая работа была приурочена стать началом ряда совместных исследований в
области управления рисками устойчивого развития с участием интернационального коллектива
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ученых Болгарии, России и Австралии. К сожалению, в это время нас покинул Андрей Блинов,
член тийма, выдающийся сторонник идеи устойчивого развития, ярый критик проявлениям
отсталости и архаичности мышления. В последних лет, промышленная политика большинства
развитых стран мира была направлена на энерго-ресурсосбережение и освоение наукоемких
технологий. Хотя и последующие события конца 20-го века изменили сложившейся глобальной
ситуации противостояния, то для тех же самых развитых в экономическом отношении стран
мира шли процессы неодинаковые, но отличающиеся одной логикой и направленностью. Так,
например, политические последствия крушения Берлинской стены шли рядом и как-то затмили
как начало, так и пик радикального сдвига мировой промышленной структуры. Наряду с этими,
более известными переменами политического характера, изменившие картину мира,
добавились процессы радикального экономического характера. Свершилась радикальная
перемена структуры мировой промышленности. Как правило, самые развитые страны мира
(США, стран Западной Европы и Япония) решали часть своих экономических проблем
политикой „облегчения” отраслевых структур путем передачи трудо-ресурсоемких и
экологически сложных производств в менее развитые страны. Анализу этих процессов
посвящена настоящая работа, как и выводам о всех упущенных возможностях глобального
устойчивого развития.
Ключевые слова: промышленная политика, устойчивое развитие, глобальная экономика.
JEL: A13, H12, Q01.
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Елена Янкова
Лесотехнический университет, София, Болгария
Мир человека с самого начала его эволюционного развития непрерывно связан с миром
животных и растений. Фитонимы – названия растений – как один из базовых компонентов
языковой картины мира воплощают в себе определенные характеристики растений, отражают
частицы духовного мира представителей соответствующего этноса. Будучи обширной лексикосемантической группой, тесно связанной с миром материальной и духовной жизни человека,
народная фитонимия является объектом многочисленных исследований ученых разных
специальностей – лингвистов, этнологов, культурологов и др. С появлением и развитием
лингвокультурологии как одного из ведущих направлений лингвистических исследований,
народные фитонимы стали также предметом исследования лингвокультурологов.
Лингвокультурологические особенности исследования фитонимов позволяют проследить
специфику в переломлении внеязыковой действительности в языке того или иного этноса. В
этом плане интерес представляют исследования особенностей номинации (эмоциональноценностные, образные и другие аспекты мотивационных признаков, закономерностей и модели,
принципы и способы номинирования флоры) на материале названий растений. Сравниваются
эти процессы в разных языковых, этнокультурных сообществах; изучаются проблемы
заимствований и переноса названий из одного языка в другой и др. И если для русской
народной фитонимии таких исследований немало, то можно утверждать, что все еще мало
работ, посвященных лингвокультурологическим аспектам болгарской народной фитонимии и ее
сопоставлению с другими языками. Это и предопределило выбор темы данной работы.
Объектом данного исследования являются названия русских и болгарских фитонимов на
материале дикорастущих трав и лечебных растений, а предметом – лингвокультурологические
особенности и характеристики процесса номинации дикорастущих трав и лечебных растений
как в русском литературном языке, так и в русских диалектных (народных) говорах и его
сопоставление с аналогичными названиями в болгарском языке. Для функциональной
симметрии в исследовании также подобраны эквивалентные названия из литературного языка
и диалектной сферы болгарского языка. Цель работы – познакомиться с моделями номинации
растений в русском литературном языке, а также народных говорах, описанных в литературе,
выявить на основе материала новые модели, проследить основные характеристики (общие и
национально-специфические) этих моделей и их лингвокультурологические аспекты и
сопоставить с аналогичным процессом номинации в болгарском языке. Для достижения данной
цели необходимо решить следующие задачи: познакомиться с основной литературой по
анализируемым проблемам; выявить основные лингвокультурологические аспекты,
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проявляющиеся в процессе номинации растений; установить наиболее значимые признаки, а
также их устойчивые сочетания, попадающие в фокус внимания при номинации, провести
анализ языковых средств обозначения этих признаков; выяснить мотивационные признаки,
положенные в основу номинации названии растений, и в связи с этим и принципы и способы
номинации; по возможности провести элементы сопоставительного анализа номинации
фитонимов в русском и болгарском языках. Материал для описания номинаций фитонимии
(преимущественно это названия дикорастущих и лечебных трав) извлечен из «Словаря
народных названий растений Урала» и «Словаря русских народных говоров», Национального
корпуса русского языка, а также подобраны примеры из научной и учебной литературы. Во
введении представлены объект и предмет исследования, а также цели и задачи данной
работы. В первой главе дан краткий обзор основных теоретических принципов и подходов, а
также базовых понятий лингвокультурологии, имеющих отношение к анализу процессов
номинации фитонимов как элемента языковой картины мира. Вторая глава посвящена анализу
принципов и способов номинации, выяснению мотивационных признаков и моделей,
положенных в основу номинации названий растений. В третьей главе сделан краткий
сопоставительный анализ принципов и моделей номинации, а также прослеживаются
лингвокультурологи-ческие особенности и специфика русской и болгарской народной
фитонимии. В приложениях даны список используемых источников, краткий список лечебных
растений на русском и болгарском языках, а также краткий русско-болгарский словарь наиболее
распространенных дикорастущих трав и лечебных растений, в котором отмечен тип логического
отношения при сравнении номинативного признака в двух языках.
Ключевые слова: лингвокультурология, фитонимы, травы, процессы выдвижения трав и
лекарственных растений.
JEL: Z00, L73.
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