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ПРОГРАМА

Петък (22.03.2019)
10:00 – 11:30 Откриване на конференцията (Лесотехнически университет, зала „Акад. Мако
Даков”)
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 – 18:00 Пленарно заседание
18:00 – 19:00 Кръгла маса на тема „Приносът на гражданската наука за устойчивото управление на биологичните ресурси” (проект BG05M2OP001-2.009-0034)
19:30- Вечеря

Събота (23.03.2019)
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 – 18:30 Работа по секции и дискусии
19:30 – Вечеря

Неделя (24.03.2019)
08:00 – 09:00 Закуска
09:00 – 10:30 Заключително заседание
11:00 – Отпътуване за София
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Неделя

Събота

Петък

Ден

09:0010:30

16:0018:30

15:4016:00

13:3015:40

11:0012:30

10:4011:00

*

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 „Основни области за реализиране принципите на устойчивото развитие”
подсекция „Управление на ландшафта”
подсекция „Селско стопанство”
подсекция „Екология”
СЕКЦИЯ „Обучение и учебни програми”

Кафе-пауза

09:0010:40

Заключително заседание

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 „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 „Управление на ландшафта”
подсекция „Селско стопанство”
подсекция „Екология”

*

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

СЕКЦИЯ „Развитие на концепцията за устойчиво развитие”

Кафе-пауза

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

СЕКЦИЯ „Развитие на концепцията за устойчиво развитие”

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

СЕКЦИЯ „Развитие на концепцията за устойчиво развитие”

Кафе-пауза

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

СЕКЦИЯ „Развитие на концепцията за устойчиво развитие”

*

Кръгла маса „Приносът на гражданската наука за устойчивото управление
на биологичните ресурси”

*

*

Пленарно заседание

*

*

Зала 3

Кафе-пауза

Пленарно заседание

Зала 2

*

Зала 1

18:0019:00

Час
15:0016:30
16:3017:00
17:0018:00

ПРОГРАМА ПО СЕКЦИИ И ЗАЛИ

*

СЕКЦИЯ „Основни области за
реализиране принципите на устойчивото развитие”
подсекция „Управление”
подсекция „Устойчиво развитие
на алтернативния туризъм“

Кафе-пауза

СЕКЦИЯ „Основни области за
реализиране принципите на устойчивото развитие”
подсекция „Управление”
подсекция „Устойчиво развитие
на алтернативния туризъм“

СЕКЦИЯ „Основни области за
реализиране принципите на устойчивото развитие”
подсекция „Управление”
подсекция „Устойчиво развитие
на алтернативния туризъм“

Кафе-пауза

СЕКЦИЯ „Основни области за
реализиране принципите на устойчивото развитие”
подсекция „Управление”
подсекция „Устойчиво развитие
на алтернативния туризъм“

*

*

*

Зала 4

ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ
Дата: 22.03.2019 г. (петък)
Зала: 2
Час: 15:00-18:00
Председател: проф. Иван Палигоров
Секретар: гл. ас. Ивайло Иванов
1.

КЛУБ „ЮНДОЛА `99” – 20 ГОДИНИ ПОСВЕТЕНИ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА УПРАВЛЕНИЕТО И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
Иван Палигоров
Лесотехнически университет, София

2.

ЕДИНСТВОТО И БОРБАТА НА ПОЛЯРНИТЕ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ В МОДЕЛИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО
РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ (НА ПРИМЕРА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА И НЕЙНИЯ
ГОРСКИ СЕКТОР)
Иван Йовков
Лесотехнически университет, София

3.

ИДЕИТЕ И ПРИНЦИПИТЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 21 ВЕК И ОТРАЖЕНИЕТО ИМ В ОРГАНИЗАЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
Диана Иванова
Лесотехнически университет, София

4.

АКЦЕНТИ В МОДЕЛА ЗА УСТОЙЧИВО ПАЗАРНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИЗЪМ НА БАЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЗВИТИЕТО НА АЛТЕРНАТИВНИЯ РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ АСОРТИМЕНТ, ЧРЕЗ
СПОДЕЛЕНА РЕСУРСНА, ПРОДУКТОВА И ПАЗАРНА ПОЛИТИКА
Йордан Йорданов
Лесотехнически университет, София

5.

SOCIAL POLICY AS FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF LATVIA AND WAY OF ITS IMPROVEMENT
Zhanna Tsaurkubule
Baltic International Academy, Riga, Latvia

6.

THE ROLE OF MAIN FOREST POLICIES IN INTEGRATION OF ECOSYSTEM SERVICES IN MACEDONIA
Vladimir Stojanovski1, Makedonka Stojanovska2
1
University of Natural Resources and Life Sciences, BOKU, Vienna, Austria
2
University Ss Cyril and Methodius, Skopje, Makedonia

7.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AND THEIR IMPLEMENTATION
Vasyl H. Gerasymchuk1, Svitlana V. Andros2
1
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine
2
National Science Centre “Institute of Agrarian Economics”, Kyiv, Ukraine

8.

E-COMMERCE – USE IN BUSINESS AND MAIN BENEFITS
Svetlana Stale, Laura Ogorceva
Riga Technical University, Liepaja, Latvia

9.

ANALYSIS OF THE FACTORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORMATION OF SOCIETY AT THE
MACRO AND MICROLEVEL
Natalia Skorobogatova
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine

10.

MANAGEMENT OF PROTECTED AREAS IN SERBIA FROM SYSTEM PERSPECTIVE
Ilija Dordevic
Institute of Forestry, Belgrade, Serbia

11.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА СЯДАНЕ И ПОЗИЦИИ В СИМФОНЕН ОРКЕСТЪР
Катерина Деспот, Петар Намичев, Васка Сандева, Екатерина Намичева
Университет „Гоце Делчев”, Щип, Македония

12.

ИЗКУСТВОТО В РАЗВИТИЕТО НА СЪВРЕМЕННИЯ ПАРК
Васка Сандева, Катерина Деспот
Университет „Гоце Делев”, Щип, Македония

13.

БАЛКАНСКИЯТ ИНСТИТУТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ – СЕКТОРИ И ДЕЙНОСТИ
Цветелина Цветанова, Симеон Стойлов
Балкански институт за устойчиво развитие, София, България
3

14.

НАЦИОНАЛНО-КОРПОРАТИВЕН, РЕГИОНАЛЕН И ТЕМАТИЧЕН ОБЛИК НА ТУРИЗМА (КОРПОРАТИВЕН
СТАНДАРТ)
Сашо Драганов1, Веселин Банковски2
1
Технически университет, София
2
Национално сдружение на малкия и средния бизнес в туризма, София

15.

ОЦЕНКА НА ЕКОСИСТЕМНАТА УСЛУГА „ВОДА”, ОСИГУРЯВАНА ОТ ВОДООХРАННИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В БЪЛГАРИЯ
Невена Шулева1, Радослав Милчев1, Елена Драгозова1, Аделина Алексиева-Петрова2, Нено Александров1,
Кристиян Колев1, Фотина Йорданова1, Паула Малковска1, Ралица Пейчева1, Неда Чехларова1
1
Лесотехнически университет, София
2
Технически университет, София

16.

РЕГИОНАЛНИ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ НЕРАВЕНСТВА В БЪЛГАРИЯ
Ивайло Иванов, Адриана Стрекаловска-Гъркова, Радостина Сотирова, Спасимира Геранова
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: 23.03.2019 г. (събота)
Зала: 1
Час: 9:00-12:30
Председател: доц. Катинка Михова/доц. Елена Драгозова
Секретар: Фотина Йорданова/Паула Малковска
1.

ОБЩА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И УСТОЙЧИВ АГРАРЕН СЕКТОР В
ПЕРИОДА 2021-2027 Г.
Виолета Блажева
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов

2.

МЕХАНИЗМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА РИСКА ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА
Ивелина Петкова
Университет за национална и световно стопанство, София

3.

АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА И ФАКТОРИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В АГРАРНИЯ СЕКТОР
В БЪЛГАРИЯ И ЕС
Фотина Йорданова, Адриана Стрекаловска-Гъркова
Лесотехнически университет, София

4.

РАВНИЩЕ И ДИНАМИКА НА ПОДПОМАГАНЕТО В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
Теодорина Турлакова
Икономически университет, Варна

5.

СПЕЦИФИЧНИ ФАКТОРИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА АГРАРНИЯ БИЗНЕС В СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ ПРИ СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ
Гергана Славова
Икономически университет, Варна

6.

ЗНАЧЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Зорница Стоянова
Университет за национално и световно стопанство, София

7.

МАЛКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА В БЪЛГАРИЯ: РЕАЛНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ
Тодорка Атанасова-Калайджиева
Тракийски университет, Стара Загора

8.

МОДЕЛИ НА МАЛКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА В БЪЛГАРИЯ
Христина Харизанова-Бартос, Ралица Терзийска
Университет за национално и световно стопанство, София

9.

СЪВРЕМЕННИ СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ АГРАРНИЯ СЕКТОР
Янислав Андреев
Тракийски университет, Стара Загора

10.

СЪВРЕМЕННИ ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ АГРАРНИЯ
СЕКТОР
Янислав Андреев
Тракийски университет, Стара Загора

11.

ВЛИЯНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ПАЗАРИ ВЪРХУ УСТОЙЧИВОСТТА НА ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА
Надежда Петрова, Искра Ненчева-Иванова
Тракийски университет, Стара Загора

12.

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА БИОПРОДУКТИ И УСТОЙЧИВАТА ХРАНИТЕЛНА ВЕРИГА В БЪЛГАРИЯ
Надка Костадинова, Георги Алексиев
Тракийски университет, Стара Загора

13.

ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВОТО В БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ОСП
Христо Цветанов
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов
5

14.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ПЧЕЛЕН МЕД И УСТОЙЧИВОСТ НА ВЕРИГАТА НА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ
Георги Алексиев
Тракийски Университет, Стара Загора

15.

ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ НА ПРОДАЖБИТЕ (ПО ПРИМЕРА НА ВИНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ)
Илиян Георгиев
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов

16.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА CU И CA ПРИ ЛИСТНО ТРЕТИРАНЕ ВЪРХУ ЛОЗИ ОТ СОРТ МАВРУД, ПРИСАДЕН НА
ПОДЛОЖКАТА КОБЕР 5ББ КАТО СРЕДСТВО ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАСТЕЖА И СЪКРАЩАВАНЕ ПЕРИОДА НА УЗРЯВАНЕТО НА ЛОЗОВИТЕ ПРЪЧКИ
Боян Сталев, Александър Пелтеков
Аграрен университет, Пловдив

17.

ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ ВЪРХУ ПЛОЩИТЕ ОТ ЯБЪЛКИ В ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН НА
БЪЛГАРИЯ
Петя Брънзова
Институт за икономически изследвания, Българска академия на науките, София

18.

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРЪГОВА ИКОНОМИКА В УМНИТЕ ГРАДОВЕ
Балин Балинов, Миглена Паничарова, Незиха Маджирова
Технически университет, София

19.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВИ ЗА ОЦЕНКА НА КОРПОРАТИВНАТА ЕКОЛОГИЧНА ОТГОВОРНОСТ В БЪЛГАРИЯ
Албена Митева, Иван Кънчев
Университет за национално и световно стопанство, София

20.

КАУЗАЛНА ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ЕКОЛОГИЧНИ ДАНЪЦИ В ТЪРГОВИЯТА И ЛОГИСТИКАТА
Венцислав Перков
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов

21.

ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА НА АВТОМОБИЛИ С КОНВЕНЦИОНАЛНИ ДВИГАТЕЛИ В ЕКОЛОГИЧЕН КОНТЕКСТ
Добрин Добрев
Икономически университет, Варна

22.

ОТЧИТАНЕ НА ВЗАИМОВРЪЗКАТА МЕЖДУ БЮДЖЕТА НА ПРОДАЖБИТЕ И БЮДЖЕТА ЗА ОПАЗВАНЕ И
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Петранка Мидова
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов

23.

УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ
Надка Игнатова
Лесотехнически университет, София

24.

ХАЛКОНИ – СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧНО ДЕЙСТВИЕ
1
1
2
Йорданка Иванова , Антония Тодорова , Огнян Петров
1
Лесотехнически университет, София
2
Софийски университет, София

25.

СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА СТОЙНОСТ ЗА СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО
Елена Драгозова
Лесотехнически университет, София

26.

ПРИРОДЕН, ОБРАЗОВАТЕЛЕН И ТУРИСТИЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ НА ТЕРИТОРИЯ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ОБЕКТ
Паула Малковска
Лесотехнически университет, София

27.

БАРИЕРИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ПАСИВНА КЪЩА В КОНТЕКСТА НА УСТОЙЧИВОСТТА
Явор Стоянов
Университет за национално и световно стопанство, София
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28.

ВИЗУАЛНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ СЪПОСТАВКИ НА НЯКОИ ХАРАКТЕРНИ КРАЙРЕЧНИ ЛАНДШАФТИ В
БЪЛГАРИЯ И ЛИВАН
Емил Галев, Анна Хурани, Мария Гуркова
Лесотехнически университет, София

29.

СОЦИАЛНИ ФУНКЦИИ И ЗНАЧЕНИЕ НА СОФИЙСКИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ ПАРКОВЕ
1
1
2
3
Емил Галев , Мария Гуркова , Милена Васева , Федир Марков
1
Лесотехнически университет, София
2
ОП „Паркове и градски градини”, София
3
Национален агроекологичен университет, Житомир, Украйна

30.

ВЕРТИКАЛНИ ПАРКОВЕ
Веселин Рангелов
Лесотехнически университет, София
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СЕКЦИЯ „Обучение и учебни програми”
СЕКЦИЯ „Съвременни информационни технологии в управление на устойчивото развитие”
Дата: 23.03.2019 г. (събота)
Зала: 1
Час: 13:30-18:30
Председател: доц. Владислав Тодоров
Секретар: гл. ас. Аделина Иванова
1.

ПРИМЕР НА ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Мария Гюлеметова
Нов български университет, София

2.

ПРИНЦИПИ НА КАДРОВАТА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРСКОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ ОТ ТОТАЛИТРАНИЯ ПЕРИОД
Цветомира Венкова
Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София

3.

ПРОБЛЕМИ НА ПРЕВОДА ПРИ РАЗШИРЕНИЯТА НА ИМЕННИ ФРАЗИ ОТ НАУЧНИТЕ ТЕКСТОВЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Биляна Овчарова
Лесотехнически университет, София

4.

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА РАБОТА ПО „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ
АНАЛИЗ”
Марко Тимчев
Университет за национално и световно стопанство, София

5.

АНАЛИЗ НА ДИНАМИКАТА В РАЗВИТИЕТО НА ДВИГАТЕЛНИТЕ КАЧЕСТВА НА СТУДЕНТИ ОТ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ СЛЕД ПРИЛОЖЕН МОДЕЛ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ДЕЕСПОСОБНОСТ
Желязко Георгиев
Лесотехнически университет, София

6.

ОЦЕНКА НА НИВОТО НА ИНФОРМИРАНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИНВАЗИВНИТЕ ЧУЖДИ ВИДОВЕ
Румен Томов, Елена Цветкова, Галин Милчев
Лесотехнически университет, София

7.

ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОБЛЕМИТЕ НА МЕТОДИКАТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА И ВЪВЕЖДАНЕ НА
ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА
Владислав Тодоров, Аделина Иванова
Лесотехнически университет, София

8.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ИНОВАЦИИ И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В КОМУНИКАЦИИТЕ В СФЕРАТА НА НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Милена Георгиева
Икономически университет, Варна

9.

ДИГИТАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА КОМУНИКАЦИОННИЯ ПРОЦЕС ЗА ЦЕЛИТЕ НА
ОБУЧЕНИЕТО
Пламена Паламарова, Андрей Костов
Икономически университет, Варна

10.

КОМПЮТЪРНОТО МОДЕЛИРАНЕ – ИНОВАЦИЯ В ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП
Ваня Петрова
I ОУ „Христо Ботев”, Търговище

11.

ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕРИТОРИЯТА
Яна Балашова-Костадинова
Икономически университет, Варна

12.

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ЕРАТА НА ЦИФРОВАТА ИКОНОМИКА – КОНЦЕПТУАЛНИ ПРОМЕНИ И ТРАНСФОРМАЦИЯ НА УПРАВЛЕНСКИТЕ ПАРАДИГМИ
Кирил Радев
Нов български университет, София
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13.

ЕДИННОТО ЕВРОПЕЙСКО ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
Елица Димова
Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград

14.

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ С ЦЕЛ
ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Мелина Нейкова, Радослав Милчев
Лесотехнически университет, София

15.

БЛОКЧЕЙН В БАНКИРАНЕТО: ПОТЕНЦИАЛ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ СИНДИКИРАНИТЕ ЗАЕМИ
Данчо Петров
Икономически университет, Варна

16.

КРАУДСОРСИНГ ЗА ЦЕЛИТЕ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
Тодор Брънзов, Красимира Иванова
Институт по математика и информатика, Българската академия на науките, София
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СЕКЦИЯ „Основни области за реализиране принципите на устойчивото развитие”
подсекция „Горско стопанство”
подсекция „Горска промишленост”
Дата: 23.03.2019 г. (събота)
Зала: 2
Час: 9:00-18:30
Председател: Любчо Тричков/проф. Ненчо Делийски
Секретар: Златина Тодорова/гл. ас. Петър Николов
1.

ПОДХОДИ ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБХВАТА НА ТП ДЛС
„ЖЕНДА” ГРАД КЪРДЖАЛИ
Златина Тодорова, Иван Палигоров
Лесотехнически университет, София

2.

ОСОБЕНОСТИ В ПАЗАРА НА ОБЛА ДЪРВЕСИНА, ПОЛЗВАНА ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА
ПЕРИОДА 2016–2018 Г.
Любчо Тричков
Изпълнителна агенция по горите, София

3.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
Емил Кичуков
Лесотехнически университет, София

4.

ИНОВАЦИОННИ ЦЕЛИ И БАРИЕРИ В ГОРСКИЯ СЕКТОР
Радостина Попова
Лесотехнически университет, София

5.

DEVELOPMENT AND CHARACTERISTCS OF FOREST COOPERATIVES, PRIVATE AND FOREST ASSOCIATIONS IN BULGARIA AND MACEDONIA
Todor Stoyanov1, Makedonka Stojanovska2
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Skopje, Macedonia

6.

ЗАСТРАХОВАЕМИ РИСКОВЕ В ГОРСКИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2017Г.
Диана Иванова1, Иван Лазаров2
Лесотехнически университет, София
Комисия за финансов надзор, София

7.

ТЕНДЕНЦИИ И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВНОСА НА ДЪРВЕСИНА ОТ ТРОПИЧНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ В БЪЛГАРИЯ
Николай Бърдаров, Петър Антов, Николай Нейков
Лесотехнически университет, София

8.

ОЦЕНКА НА КОНЦЕСИОННИТЕ ПРАВА КАТО ОСНОВА
УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ
Калина Кавалджиева
Университет за национално и световно стопанство, София

9.

ПРИЛОЖЕНИЯ НА ТЕХНОЛОГИЯТА LIDAR ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
Мария Асенова, Георги Дончев
Лесотехнически университет, София

10.

ПОЖАРИТЕ В ГОРИТЕ – ПОСЛЕДСТВИЯ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ТЯХ
Христо Цаков1, Александър Х. Александров1, Александър Делков1, Олимпия Роева2, Вася Атанасова2, Дафина Зотева2
1
Институт за гората, Българска академия на науките, София
2
Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, Българска академия на науките, София

11.

СТОПАНСКИ ПОЛЗИ НА БЪРЗО РАСТЯЩИТЕ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ
1
2
3
3
1
Панайот Панайотов , Кънчо Калмуков , Иво Вълчев , Николай Яворов , Момчил Панайотов
1
Лесотехнически университет, София
2
Опитна станция за бързорастящи дървесни видове, Свищов
3
Химико-технологичен и металургичен университет, София
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12.

ВРЪЗКА МЕЖДУ БОНИТЕТА И СТРОЕЖА НА БЯЛБОРОВИ, СМЪРЧОВИ И ЕЛОВИ ДЕНДРОЦЕНОЗИ
ПО ВИСОЧИНА
Румен Петрин
Институт за гората, Българската академия на науките, София

13.

АРГУМЕНТИРАНЕ НА УСТОЙЧИВИ ГОРСКИ МЕРКИ, СПОСОБСТВАЩИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧИМИ ВИДОВЕ ПТИЦИ И ЗА ДОБАВЯНЕ НА СТОЙНОСТ КЪМ ГОРИТЕ: СЪЗДАВАНЕ НА ВРЪЗКА МЕЖДУ ОПАЗВАНЕ НА ГНЕЗДОВИ МЕСТООБИТАИЯ НА МАЛЪК КРЕСЛИВ ОРЕЛ
(CLANGA POMARINA) И ГООРСКО-СТОПАСНКИТЕ ПРАКТИКИ
1
1
1
1,2
Вероника Фердинандова , Стоян Николов , Ваня Рътарова , Георги Попгеоргиев , Димитър Пла1
чийски
1
Българско дружество за защита на птиците/BirdLife Bulgaria, София, България
2
Национален природонаучен музей, Българска академия на науките, София, България

14.

IN VITRO РАЗМНОЖАВАНЕ НА ЯВОР (ACER PSEUDOPLATANUS L.)
Любка Върбева, Наско Илиев, Владимир Томов
Лесотехнически университет, София

15.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗОЛАЦИОННИ ПЛОЧИ С УЧАСТИЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ
ЛИГНОЦЕЛУЛОЗНИ ВЛАКНА
Петър Антов, Виктор Савов, Николай Нейков
Лесотехнически университет, София

16.

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ СТРУКТУРАТА НА ГОДИШНИЯ ПРЪСТЕН В РЕЗОНАНСНА СМЪРЧОВА ДЪРВЕСИНА
Николай Бърдаров, Соня Кунчева
Лесотехнически университет, София

17.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА УСЛОВНИТЕ НЕДОСТАТЪЦИ НА ДЪРВЕСИНАТА
Николай Бърдаров, Михаела Маринова
Лесотехнически университет, София

18.

МЕХАНИЧНИ МЕТОДИ ЗА СЪСТАРЯВАНЕ НА ДЪРВЕСИНАТА
Александър Дойчинов
Лесотехнически университет

19.

СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОДУЛА НА ЕЛАСТИЧНОСТ НА ПЛОЧИ OSB ОБЛИЦОВАНИ С
ЕСТЕСТВЕН ФУРНИР
Васил Мерджанов
Лесотехнически университет, София

20.

ТАПИЦИРАНИТЕ МЕБЕЛИ – ТЕХНИКА И ФОРМА
Янчо Генчев
Лесотехнически университет, София

21.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ФРЕЗОВИТЕ МАШИНИ ЗА ПОЧВОПОДГОТОВКА В РАЙОНА
НА „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ДОБРИЧ”
Константин Костов
ДГС Добрич, Добрич

22.

ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ГОРСКИТЕ ФРЕЗИ ЗА ПОЧВОПОДГОТОВКА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕНЗИВНИ ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ
Константин Маринов
Лесотехнически университет, София

23.

АНАЛИЗ НА КИНЕМАТИЧНИТЕ И ДИНАМИЧНИ ПАРАМЕТРИ НА ПАЛЦЕВИТЕ ОБЕЗКРИЛИТЕЛИ ЗА
ДОБИВ НА СЕМЕНА
Константин Маринов
Лесотехнически университет, София

24.

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИЯ ТОПЛИНЕН КАПАЦИТЕТ НА ЗАМРЪЗНАЛАТА СВОБОДНА ВОДА В ОБЛИ ТОПОЛОВИ МАТЕРИАЛИ ПО ВРЕМЕ НА РАЗМРАЗЯВАНЕТО ИМ
Ненчо Делийски, Наталия Тумбаркова
Лесотехнически университет, София

25.

ИЗМЕНЕНИЕ НА КОЕФИЦИЕНТА НА ТОПЛОПРОВОДНОСТ НА ПЛОСКИ ДЪБОВИ ДЕТАЙЛИ ПО
ВРЕМЕ НА ЕДНОСТРАННОТО ИМ НАГРЯВАНЕ ПРЕДИ ОГЪВАНЕ
Ненчо Делийски, Нено Тричков, Живко Гочев, Димитър Ангелски
Лесотехничеки университет, София
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26.

ДИНАМИЧЕН АНАЛИЗ НА МУЛТИПЛИКАТОР НА ВЕТРОГЕНЕРАТОР С ДЕФЕКТИ НА ЗЪБИТЕ
Георги Вуков1, Михаил Тодоров2
1
Лесотехнически университет, София
2
Технически университет, София

27.

ПРОБЛЕМИ ПРИ РАЗКРОЯВАНЕТО НА ТЪНКИ ТРУПИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА БЕЗДЕФЕКТНА
ПРОДУКЦИЯ
Даниел Койнов
Лесотехнически университет, София

28.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗМЕРВАНЕ ВИБРАЦИИТЕ НА ДЪРВООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ С ВЪРТЯЩ СЕ
РЕЖЕЩ ИНСТРУМЕНТ
Павлин Вичев
Лесотехнически университет, София

29.

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ТРАНСПОРТИРАЩИ МАШИНИ В ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА И МЕБЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
Петър Николов
Лесотехнически университет, София

30.

СЪЗДАВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ПНЕВМО-БУТАЛНА СИСТЕМА ЗА КАЧЕСТВЕНО КЛИНОЗЪБНО ЧЕЛНО СНАЖДАНЕ НА ДЪРВЕСИНАТА
Тодор Петков
Лесотехнически университет, София

31.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОЛЕКОТЕНИ ГРЕДИ ИЗРАБОТЕНИ ОТ ДЪРВЕСИНА С ДВОЕН Т ПРОФИЛ – I
BEAMS
Тодор Петков, Владимир Михайлов
Лесотехнически университет, София
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СЕКЦИЯ „Развитие на концепцията за устойчиво развитие”
СЕКЦИЯ „Управление на устойчивото развитие – критерии, показатели и политики”
Дата: 23.03.2019 г. (събота)
Зала: 3
Час: 9:00-18:30
Председател: проф. Николай Стоенчев/доц. Радостина Попова
Секретар: ас. Цветелина Симеонова-Заркин/Елена Стефанова
1.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В СЪВРЕМЕННИЯ БИЗНЕС
Боряна Сербезова
Икономически университет, Варна

2.

ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ – ОЧАКВАНИЯ И ОЦЕНКИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ
Свилен Иванов, Ваня Кралева
Икономически университет, Варна

3.

ПРОБЛЕМИ В БАЛАНСИРАНОСТТА НА ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Евгения Тонкова, Данчо Петров, Севдалина Христова
Икономически университет, Варна

4.

ЕКСПОРТНООРИЕНТИРАНИТЕ МОДЕЛИ НА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ТЯХНАТА РАЗЛИЧНА СТЕПЕН
НА УСТОЙЧИВОСТ СПРЯМО ВЪНШНИ ШОКОВЕ
Хари Николов
Технически университет, София

5.

КОНКУРЕНТНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ –
РОЛЯТА НА СОБСТВЕНОСТТА
Йорданка Иванова
Университет за национално и световно стопанство, София

6.

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА БЕДНОСТТА В БЪЛГАРИЯ
Антон Маринов
Академия на Министерството на вътрешните работи, София

7.

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА АНТИКОРУПЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ В БЪЛГАРИЯ
Ивелина Петкова
Университет за национална и световно стопанство, София

8.

ПРОМЕНИТЕ ВЪВ ВЪТРЕШНИЯТ КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Ина Лечева
Университет за национално и световно стопанство, София

9.

ФИНАНСОВИЯТ КОНТРОЛЬОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА 3-ТЕ ЛИНИИ НА ЗАЩИТА
Ина Лечева
Университет за национално и световно стопанство, София

10.

НАСОКИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕЛАЦИЯТА АКТИВИЗЪМ–УСТОЙЧИВО ПОТРЕБЛЕНИЕ
Ваня Кралева, Свилен Иванов
Икономически университет, Варна

11.

ИНОВАЦИИ И РАСТЕЖ НА МИКРОИКОНОМИЧЕСКО И МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАВНИЩЕ (ТЕОРЕТИЧНИ И ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ)
Димитър Благоев
Университет за национално и световно стопанство, София

12.

РОЛЯ НА БИЗНЕС ПАРТНЬОРСТВАТА В МЕЖДУНАРОДНАТА ДЕЙНОСТ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Мария Василска
Университет за национално и световно стопанство, София

13.

КОНКУРЕНЦИЯТА В БОЛНИЧНИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ
Бончо Митев
Икономически университет, Варна
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14.

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ: ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПОЯВАТА НА УСТОЙЧИВО КОРАБОПЛАВАНЕ И ВЛИЯНИЕТО МУ ВЪРХУ B2B СЕГМЕНТИРАНЕТО В МОРСКИЯ ТРАНСПОРТ
Селвет Ниязиева
Икономически университет, Варна

15.

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ ТОТАЛНО КАЧЕСТВО ВОДЕЩО ДО ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА
Георги Кондев, Ирена Михайлова
Химикотехнологичен и металургичен университет, София

16.

ЦЕНОВА ПОЛИТИКА НА СЪВРЕМЕННАТА ФИРМА
Бойчо Бойчев
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

17.

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА МЕТОДИТЕ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ИНДУСТРИАЛНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Антон Костадинов
Лeсотехнически университет, София

18.

СТОПАНСКИ СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Марко Тимчев
Университет за национално и световно стопанство, София

19.

РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ВЪНШНОТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ
Николай Пенев
Тракийски университет, Стара Загора

20.

ГЕОИКОНОМИЧЕСКИ ИМПЕРАТИВИ В ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЯ БЕЗПОРЯДЪК КЪМ АВАНГАРДНОТО
УПРАВЛЕНИЕ
Камен Петров
Университет за национално и световно стопанство, София

21.

ВЛИЯНИЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ ВЪРХУ РЕГИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ
Камен Петров, Никола Танаков
Университет за национално и световно стопанство, София

22.

РАЗВИТИЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ТРАНСГРАНИЧНИТЕ РЕГИОНИ
Силвия Георгиева
Университет за национално и световно стопанство, София

23.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЛОКАЛИЗАЦИЯТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ
В БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ
Николай Стоенчев, Радостина Попова, Елена Стефанова
Лесотехнически университет, София

24.

ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА ЧРЕЗ КЛЪСТЕРИ – ПРАКТИКИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Мария Иванова
Нов български университет, София

25.

ФОРМИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА КЛЪСТЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Христо Иванов
Университет за национално и световно стопанство, София
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СЕКЦИЯ „Основни области за реализиране принципите на устойчивото развитие”
подсекция „Управление”
подсекция „Устойчиво развитие на алтернативния туризъм“”
Дата: 23.03.2018 г. (събота)
Зала: 4
Час: 9:00-18:30
Председател: проф. Диана Иванова/доц. Станислава Ковачева
Секретар: Гергана Колева/Адриана Стрекаровска
1.

ДИЗАЙН МИСЛЕНЕТО – КРЕАТИВЕН ПОДХОД ЗА РЕШАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ
Диана Иванова, Павлина Воденова, Гергана Колева
Лесотехнически университет, София

2.

ЗНАЧЕНИЕТО НА ПОНЯТИЕТО „МАРКЕТИНГ” В КОНТЕКСТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ С НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ
Елена Костадинова
Университет за национално и световно стопанство, София

3.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ КОМУНИКАЦИИ В КОНТЕКСТА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА
БИЗНЕСА
Дарина Павлова
Икономически университет, Варна

4.

КРИТЕРИИ ЗА УСТОЙЧИВОСТ В КОРПОРАТИВНИТЕ КОМУНИКАЦИЯ В БАНКОВИЯ СЕКТОР
Цветелина Димитрова
Икономически университет, Варна

5.

НАЛОЖЕН КОМУНИКАТИВЕН СТИЛ ИЛИ СУБЕКТИВНО ОРИЕНТИРАНА НАСОЧЕНОСТ В ОБЩУВАНЕТО
МЕЖДУ ЛЕКАР И ПАЦИЕНТ
Димитрия Желязкова
Медицински университет, Пловдив

6.

ЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА МУЛТИНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ В ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
Силвия Димитрова
Икономически университет, Варна

7.

НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИСТРИБУЦИЯТА НА ПРОДУКТИ И ПРОМЕНИ В ТРАДИЦИОННИТЕ МОДЕЛИ
Евгения Тонкова
Икономически университет, Варна

8.

ПРОУЧВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА РИТЕЙЛ СТРАТЕГИИТЕ ВЪРХУ АСОРТИМЕНТНОТО ПРЕДЛАГАНЕ
Симеонка Петрова
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов

9.

ОПАКОВКИ НА СТОКИ В ТЪРГОВИЯТА НА ДРЕБНО – СЪСТОЯНИЕ НА СЕГМЕНТА В БЪЛГАРСКИТЕ ВЕРИГИ ЗА БЪРЗООБОРОТНИ СТОКИ
Адриана Стрекаловска-Гъркова, Станислава Ковачева.
Лесотехнически университет,София

10.

ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ В БЪЛГАРИЯ – КАК СЕ УЧАТ ДА БЪДАТ УСПЕШНИ МЕНИДЖЪРИ?
Костадин Коларов
Университет за национално и световно стопанство, София

11.

СЪВРЕМЕННИ ЛИДЕРСКИ МОДЕЛИ
Ия Петкова-Гурбалова
Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София

12.

ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ГЛОБАЛНО ЛИДЕРСТВО
Пламена Пенчева
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

13.

ПОЛИЦИЯТА КАТО СОЦИАЛНО-УПРАВЛЯЕМА СИСТЕМА
Захари Венциславов Горанов
Академия на Министерство на вътрешните работи, София

15

14.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМНИТЕ ОБЛАСТИ СВЪРЗАНИ С ПРИЛОЖЕНИЕТО НА
БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕТО В ИНДУСТРИАЛНИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ
Радко Радев
Университет за национално и световно стопанство, София

15.

ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕТО В ИНДУСТРИАЛНИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ
Радко Радев
Университет за национално и световно стопанство, София

16.

ИНОВАЦИИТЕ И ТЯХНАТА РОЛЯ В АНТИКРИЗИСНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Радка Иванова
Икономически университет, Варна

17.

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ВЪВ ФИРМАТА – ОСНОВНИ ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ
Даниела Йорданова
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново

18.

УСТОЙЧИВ МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМА: ПОДХОДИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПОТЕНЦИАЛ
Цветелина Симеонова-Заркин
Лесотехнически университет, София

19.

ИДЕНТИЧНОСТТА, КАТО НОСИТЕЛ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ ПРИ ВИНАРСКИТЕ ИЗБИ
Светлана Станева
Лесотехнически университет, София

20.

РЕСТОРАНТЬОРСКА ИНДУСТРИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСКИ ПРОДУКТ
Димчо Тодоров
Бургаски свободен университет, Бургас

21.

ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД МИКРОФИНАНСИРАНЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ
Мая Цоклинова, Константин Колев
Лесотехнически университет, София

22.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА БАНКОВОТО КРЕДИТИРАНЕ ВЪРХУ РАЗМЕРА НА БРУТНАТА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ НА СЕКТОР ТУРИЗЪМ
Константин Колев, Мая Цоклинова
Лесотехнически университет, София

23.

КУРОРТНО ДЕЛО И МИННОДОБИВНИ ДЕЙНОСТИ – ПРОБЛЕМИ И СЪВМЕСТИМОСТ
Валентин Велев
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, София

24.

СЪВРЕМЕННИ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРЕД СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ В
СФЕРАТА НА ТУРИЗМА
Николай Пенев
Тракийски университет, Стара Загора
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РЕЗЮМЕТА

17

18

ОПАКОВКИ НА СТОКИ В ТЪРГОВИЯТА НА ДРЕБНО – СЪСТОЯНИЕ НА СЕГМЕНТА В БЪЛГАРСКИТЕ ВЕРИГИ ЗА
БЪРЗООБОРОТНИ СТОКИ
Адриана Стрекаловска-Гъркова, Станислава Ковачева
Лесотехнически университет,София
Опаковките се използват за увеличаване на оборота на стоките в магазините. Опаковката на дребно трябва да бъде
привлекателна да съдържа пълна информация, отпечатана върху нея и всичко, което клиентът трябва да знае за марката и производителя. Опаковката в модерната търговия на дребно има ключова роля, тъй като може да увеличи оборота и да привлече повече клиенти на търговците на дребно. Ключова роля за опаковките е – рециклирането им. През
2019 основния фокус на търговците на дребно е намаляване на пластмасата. Големите компании са стъпка напред по
отношение на разработване на нови опаковки, подходящи и лесни за рециклиране. Търговците на дребно, които насърчават следните продуктови характеристики, а именно: качество, прозрачност и устойчивост, ще процъфтяват и ще
запазят положителния тренд на нарастване на продажбите. При оттеглянето на Piccadilly и Carrefour - Кауфланд България получи най-голям дял от клиентите им, което му помогна да запази тенденцията на годишен ръст на продажбите.
Пикадили и Карфур бяха засегнати от проблеми с местоположението на магазините, тъй като техните търговски обекти
бяха поставени в градските търговски центрове в градове като София, Пловдив, Варна и Бургас, което привлече потребителите с намерения, различни от мащабните пазарувания на хранителни стоки. Пазарът на бързооборотни стоки в
България през 2017 г. се е увеличил с 2% и е стигнал 10,5 млрд. лв. по данни на ICAP. Най-големите 10 компании държат общо около 39% от пазара. Ето пазарните им дялове според ICAP: Кауфланд България – 13,8% (58 магазина); Лидл
България – 7,9% (86 магазина); Билла България – 6,8% (118 магазина); Фантастико – 3,9% (41 магазина); Т-Маркет – 2%
(65 магазина); Метро Кеш енд Кери България – 1,4% (11 магазина). Веригите за търговия на дребно правят големи
стъпки в посока на редуциране на употребата на пластмаса и предприемат действия срещу продукти – изделия за
еднократна употреба, както и срещу пластмасовите опаковки, в това число и на различните продукти от собствените си
марки. От Юли 2018 г. немския оператор Rewe, който управлява веригите магазини под брандовете Billa, Rewe, Penny и
Toom, спира пластмасови изделия за еднократна употреба в своите 6000 обекта и предлага алтернативи за многократна употреба, произведени от материали като хартия, пшеница и неръждаема стомана.Тенденцията,както в световната
търговия, така и у нас да се търси и прилага екологичен подход към опаковането.
Ключови думи: опаковки, бързооборотни стоки, търговия на дребно.
JEL: M29, Q27, Q50.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВИ ЗА ОЦЕНКА НА КОРПОРАТИВНАТА ЕКОЛОГИЧНА ОТГОВОРНОСТ В
БЪЛГАРИЯ
Албена Митева, Иван Кънчев
Университет за национално и световно стопанство, София
В доклада се отбелязва, че в съвременните динамични условия повишаването на екологичната отговорност на
фирмите оказва непосредствено положително влияние върху ефективността и конкурентоспособността на тяхната
дейност. Дефинирана е корпоративнатата екологична отговорност и са разгледани нейните основни черти. Целта на
разработката е представяне на методическите подходи и инструментариум за анализиране и оценка на екологичната
отговорност на компаниите и изграждане на методическа рамка на нейното изследване. Направен е опит за формулиране на критерии за избор на обекти, както и на показатели, които да служат като измерители на корпоративната екологична отговорност на различните равнища на изследване. Представена е и примерна анкетна карта за изследване на
нагласите на крайните потребители (индивидуално равнище) по отношение на корпоративната екологична и социална
отговорност. Представената методологическа рамка на изследването дава яснота за същността на методите, равнищата и измерителите за изследване, а също показва кой метод на кой етап от изследването е подходящо да се прилага.
Ключови думи: корпоративнa екологична отговорност,конкурентноспособност, екологична политика, оценка.
JEL: Q01.
МЕХАНИЧНИ МЕТОДИ ЗА СЪСТАРЯВАНЕ НА ДЪРВЕСИНАТА
Александър Дойчинов
Лесотехнически университет, София
Едни от най-ефективните и най-бързите са механичните методи за състаряване на дървесината. При тях чрез повече или по-малко нараняване на повърхностите се получава старинен ефект на конструкциите и изделията. Тези
методи са многократно по-евтини от реални стари изделия. При някои от тях може да се получи повторяемост, което е
предпоставка за серийно производство. Статията представя резултати от различни методи за механично третиране на
дървесните повърхности. Разгледани са примери на обработване с различни видове четки (ръчно и машинно), имитиране на червоядина, профилиране на повърхностите и т.н. Представени са и образци, състарени чрез някои от методите.
Ключови думи: дървесина, състаряване, претриване, червоядина, профилиране.
JEL: C91.
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА МЕТОДИТЕ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ИНДУСТРИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Антон Костадинов
Лесотехнически университет, София
Ценообразуването за всяко предприятие е ключов проблем. Чрез цената организацията извлича стойността, която
се предоставя на клиента. Избор на подходящ метод за ценообразуване предопределя съществуването на организацията. Разходните методи за формиране на цени са най-лесни за употреба, изглеждат най-достоверни и безрискови.
Използването на разходни методи на ценообразуване е опасно, тъй като трябва да формираме цените на база прогнозни данни за търсенето. Прогнозните данни не отразяват напълно пазарните условия и на силен пазар може да имаме подценяване на продуктите си, а на слаб надценяване. Чрез стойностните методи се стремим да уловим добавената стойност, която предоставяме на клиентите, която първо трябва да бъде измерена. Извличането на тази информация от крайните и бизнес клиентите е изключително сложен процес, който с много малко изключения може да ни даде
точна представа. Измерването на предоставяната стойност на клиента включва и одитиране на цикъла на стойността в
цялата организация. Резултатите измерването на стойността следва да бъде отразено в цената. Пазарните методи за
формиране на цени също са рискови. Ползването на тези методи на ценообразуване означава да позволим цените ни
да бъдат диктувани от пазарните условия. Това означава поемането на ненужни рискове при управлението на цените.
От нивата на цените зависи какъв пазарен дял ще имаме. Тук се търси златно сечение между пазарен дял и печалба.
Характеристиките на методите на ценообразуване изискват поглед към радикално нов подход при формиране на цените. Такива са подходите за формиране на цени, използвайки нови модели на цените, които дават възможност разходите на клиентите да съответстват на стойността, която получават. Използването на иновативни модели на приходите
позволяват диверсификация на цените и правят сравненията само по цена невъзможни. В изследването е използван
метода на сравнителния анализ. Целта на изследването е да се откроят предимствата и недостатъците на три групи
методи на ценообразуване.
Ключови думи: цени, ценообразуване, методи на ценообразуване, разходи плюс, стойностни методи.
JEL: D40, L11.
СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА БЕДНОСТТА В БЪЛГАРИЯ
Антон Маринов
Академия на Министерството на вътрешните работи, София
В настоящото изследване се разглеждат различни аспекти на бедността и проблемите, които тя предизвиква в обществото и икономиката ни, както и възможните решения за ограничаването ѝ. Проблемът с бедността има повече от
двестагодишна история. Няма еднозначно определение на бедността и категорични измерители в тази област. В изследването ще бъдат изложени факти, свързани с бедността в нашата страна. В изследването ще се използват данни от
статистически и научни изследвания, свързани с бедността в България за периода 2013–2017 г. Реалистичното представяне на данни, свързани с равнището на бедност в България, е една от предпоставките за правилното провеждане на
социалната политика у нас. Независимо от икономическото ѝ развитие, проблемите, свързани с бедността, са изключително актуални днес във всяка държава.
Ключови думи: бедност, доходи, социално неравенство, социална политика, България.
JEL: I32, E64, D63, I38.
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРЪГОВА ИКОНОМИКА В УМНИТЕ ГРАДОВЕ
Балин Балинов, Миглена Паничарова, Незиха Маджирова
Технически университет, София
Градското население в света днес е около 56%, като според прогнозите да 2050 г. този процент се очаква да достигне 70%. Увеличаването на градското население и урбанизационните процеси, протичащи в градовете неизменно
водят до редица проблеми и предизвикателства, свързани с развитието на градовете. Пренаселването на градските
райони води до недостиг на жилищна площ, замърсяване на околната среда, изчерпване на наличните природни ресурси и натрупване на огромни количества отпадъци. Тези и много други проблеми индикират, че е крайно време съвременните градове да започнат трансформацията си в умни градове т. е. градове, които използвайки съвременните
технологии да развиват кръгова икономика като предпоставка за устойчиво развитие. Целта на настоящата разработка
е очертаване на предпоставките за устойчиво развитие в условията на кръгова икономика градовете и някои от начините, по които това да се постигне. За постигане на целтта са поставени следните задачи: 1. Дефиниране и кратко описание на понятията – умен град, устойчиво развитие и кръгова икономика; 2. Предлагане на модел за развитие на кръгова
икономика в умния град; 3. Съставяне на индекс за развитие на кръгова икономика и класация на световни градове, въз
основа на индекса. Методите, които използваме са количествени, качествини и аналитични. Основните източници на
информация са официални сайтове за статистически данни за развитие на различни показатели, свързани с кръговата
икономика за съответните градове, както и научно-изследователска литература. Като резултат от проучването в разработката се представят модел за развитие на кръгова икономика в умния град, индекс и класация, въз основа на индекса
за умни градове. Направени са изводи за степента на устойчиво развитие и кръгова икономика в разгледаните градове,
както и препоръки за по-нататъшно развитие.
Ключови думи: умни градове, устойчиво развитие, кръгова икономика, измерител, индекс, модел.
JEL: O10, O21, Q50, E70.
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ПРОБЛЕМИ НА ПРЕВОДА ПРИ РАЗШИРЕНИЯТА НА ИМЕННИ ФРАЗИ ОТ НАУЧНИТЕ ТЕКСТОВЕ НА АНГЛИЙСКИ
ЕЗИК
Биляна Овчарова
Лесотехнически университет, София
В доклада се разглежда „обратността” на английския език по отношение на разширенията на именната фраза от
гледна точка на българите, ползващи английски език. В английския език съществителните имена много по-свободно
отколкото в българския език могат да се явяват в ролята на препозитивни разширения на именната опора. Така преводът на заглавието на книга Plant Disturbance Ecology, което на български език е Екология на нарушенията при растенията, напълно пренарежда реда на съществителните имена – препозитивните разширения се превеждат с постпозитивни разширение. В този случай опората ecology е с разширение plant disturbance. В доклада се обръща внимание на
присъщата „неяснота” на именната фраза. Например във фразата natural regeneration techniques прилагателното natural
e определение на съществителното regeneration, а фразата natural regeneration е модификатор на опората techniques,
т.е. структурата е [[natural regeneration] techniques] и преводът е техники за естествено възобновяване; докато във
фразата natural forest regeneration опората regeneration има два модификатора: natural и forest, т.е. структурата е
[[natural] [forest] regeneration] и преводът е естествено възобновяване на гората/горите, като единият модификатор
запазва препозитивното си разположение, а другият е в постпозитивна позиция и на български език може да се изрази
със съществително в мн. ч. горите. В доклада се разглеждат подобни примери от научните текстове в областта на
горското стопанство и ландшафтната архитектура.
Ключови думи: разширения на именната фраза, научен стил, английски език, български език.
JEL: I29.
ЦЕНОВА ПОЛИТИКА НА СЪВРЕМЕННАТА ФИРМА
Бойчо Бойчев
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново
Въпреки, че цената вече не е водещ фактор при провеждането на маркетингова политика на фирмата, тя все още
притежава значителна тежест при вземането на решение за покупка. В маркетингов смисъл цените се свързват изцяло
с оценките на продуктите от гледна точка на пазара, т.е на съотношението между търсене и предлагане. При маркетинговия подход на ценообразуването, пазарът е основен регулатор на цените. Без да се подценява творческият характер
на ценовата политика, тя трябва да се подчинява на няколко основни принципа: ценовата стратегия трябва да бъде
гъвкава, да се разработва във варианти в зависимост от промените в околната стопанска среда; най-добра е тази цена,
която създава у потребителя усещане, че печели от сделката; ценовата политика е елемент на маркетинговия микс и
трябва да бъде подчинена на глобалните цели на фирмата. Важно за ценовата политика е, че тя предполага използването на система от отстъпки (рабати), с които се модифицират ценовите равнища и съотношения. Цел на разработката
е да се представят цените и ценообразуването като основни икономически категории и маркетингови инструменти, като
реализирането на успешни ценови стратегии могат да помогнат за усъвършенстването на процеса на ценообразуване.
Задачите, свързани с реализирането на тази цел са: запознаване с процеса на реализация на ценовата политика; очертаване на видовете ценови стратегии.
Ключови думи: маркетинг, маркетингови стратегии, ценова политика, ценообразуване, ценови стратегии.
JEL: M30, M31, E64.
КОНКУРЕНЦИЯТА В БОЛНИЧНИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ
Бончо Митев
Икономически университет, Варна
Анализът на състоянието на болничния сектор у нас показва, че е налице екстензивно развитие на болничното обслужване, което доведе до наличието на прекалено много лечебни заведения, неравномерно разпределени без оглед на
здравните потребности на населението по региони. Бурното развитие на частния сектор в болничната помощ през
последните години е предпоставка за нарастване на интензитета на конкуренцията, което обаче не доведе до повишаване на качеството на болничните услуги, а оттам и до подобряване на здравния статус на населението. До известна
степен това се дължи на наличието на пазарни дефекти в здравеопазването, които влияят върху резултатите от функционирането на механизма на конкуренцията в тази сфера. Целта на настоящата статия е да се изследва състоянието
на конкуренцията между болниците в България и да се очертаят тенденциите в нейното развитие. За анализирането на
конкурентната среда в болничния сектор се използва инструментариума на модела на Портър за петте конкурентни
сили. По този начин се разширява обхвата на анализа, като се оценява кумулативното въздействие на съществуващата
конкуренция между болниците, заплахата от навлизане на нови конкуренти в болничния сектор, силата на потребителите (пациенти), силата на доставчиците и заплахата от заместители на здравни услуги. Обобщените резултати от
изследването показват наличието на сериозни заплахи в болничния сектор у нас -от нови конкуренти, от потребители и
от повишаване на интензитета на конкуренцията в него. Използвани са вторични данни под формата на статистическа
информация от НСИ, НЦОЗА към Министерството на здравеопазването, доклади и отчети на Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса.
Ключови думи: конкуренция, болници, здравеопазване, Модел на Портър за петте конкурентни сили.
JEL: I11, I18, M00.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В СЪВРЕМЕННИЯ БИЗНЕС
Боряна Сербезова
Икономически университет, Варна
Темата за запазване на ресурсите, подобряване на благосъстоянието на хората и ефективността на икономиката в
световен мащаб занимава научната общественост от десетилетия насам. Много от предлаганите мерки за подобряване
на положението в тези насоки остават обаче все още в рамките на пожеланията и стремежите. За да се предприемат
конкретни стъпки, които да доведат до явни резултати в посока на постигане на устойчиво развитие е необходимо
малко по малко да се промени културата на мислене и поведение на бизнеса, на потребителите и обществото като
цяло. И трите страни могат да си бъдат взаимно от полза като споделят и обменят информация, ценности и опит в духа
на принципите на устойчивото развитие. Бизнесът като един от най-големите ползватели на природни, човешки и финансови ресурси може да бъде в основата на инициирането на такова ползотворно сътрудничество. Целта на настоящото изследване е да се формулират идеи за повишаване на ефекта от бизнес дейностите за постигане на целите на
устойчивото развитие. За постигане на поставената цел се проследяват актуалните формулировки на принципите на
устойчивото развитие в различни документи на ООН и други международни организации, и форуми. Проучват се и се
разкриват начини на прилагане на принципите на устойчивото развитие в някои съвременни бизнес практики.
Ключови думи: принципи на устойчиво развитие; съвременни бизнес практики за устойчиво развитие.
JEL: М31.
ПРИЛОЖЕНИЕ НА CU И CA ПРИ ЛИСТНО ТРЕТИРАНЕ ВЪРХУ ЛОЗИ ОТ СОРТ МАВРУД, ПРИСАДЕН НА ПОДЛОЖКАТА КОБЕР 5ББ КАТО СРЕДСТВО ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАСТЕЖА И СЪКРАЩАВАНЕ ПЕРИОДА НА УЗРЯВАНЕТО НА ЛОЗОВИТЕ ПРЪЧКИ
Боян Сталев, Александър Пелтеков
Аграрен университет, Пловдив
Продължителността на растеж при всички варианти, при които са използвани Ca – Cu, като възпиращи растежа
средства са довели до узряване на летораслите в рамките на месец юли. За практиката е много важно да се знае до
кога продължава линейния растеж на летораслите. Периода на растеж обхващайки месеците май, юни и третата десетдневка на юли. Данни от проведения опит показват, че при използване на Ca – Cu през 2016 и 2017 година при различните варианти процеса на узряване е преминал плавно и се случва само за около 44 дни, откъдето се вижда, че
само при контролата е необходимо повече време. При използването на Ca – Cu, може да бъде намален периода на
узряване на летораслите и да започне от месец август и приключи до 15–20 септември. Това дава възможност на лозовите растения да се подготвят на време за периода на покои и да се проведе по-ранен гроздобер, особено при късно
зреещите сортове, какъвто е и участвалият в опита.
Ключови думи: лозарство, листно торене, сорт Мавруд, микроелементи.
JEL: Q10, Q50.
КУРОРТНО ДЕЛО И МИННОДОБИВНИ ДЕЙНОСТИ – ПРОБЛЕМИ И СЪВМЕСТИМОСТ
Валентин Велев
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, София
Развитието на съвременното общество много често е съпроводено с вземане на решения по проблеми, в сърцевината, на които са заложени противоречия, породени от обективни природни дадености. Типичен пример в това отношение е ситуацията, която възниква в случаите, при които в рамките на неголяма обособена територия са налице природни предпоставки за развитието на бизнес дейности, които по различни причини се различават съществено, имат негативно влияние една към друга и дори взаимно се изключват. Класика в това отношение са бизнес дейностите „курортно
дело” и „добив на минерални суровини” – за първата, от които обществената оценка е, че дарява здраве, а за втората,
че уврежда околната среда и генерира условия, които пряко намаляват качеството и продължителността на човешкия
живот. Тази абсолютна противоположност в обществените нагласи, които в редица случаи са основателни, формира
необходимостта от провеждането на задълбочени научни изследвания, с последваща конкретизация, с които да се
търсят и намират отговори за възможната съвместимост, за ограничителните времеви и технологични условия, за
потенциалните синергични ефекти на местно и национално равнище. У нас проблеми от такова естество могат да се
открият на територията на редица общини, сред които община Велинград е азбучен пример, предвид изгражданата с
десетилетия и непрекъснато повишавана позиция на курортен център с огромно национално и международно значение,
и засилващите се инвестиционни интереси към находище „Грънчарица” за добив на волфрамова руда. На някои от
посочените проблеми е посветено настоящето изследване.
Ключови думи: курортно дело, миннодобивни дейности, здраве, увреждане на околната среда.
JEL: L83, L70.
НАСОКИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕЛАЦИЯТА АКТИВИЗЪМ–УСТОЙЧИВО ПОТРЕБЛЕНИЕ
Ваня Кралева, Свилен Иванов
Икономически университет, Варна
Постоянно растящият брой на хората, които се включват в устойчиви инициативи, е знак за повишаване на чувствителността на обществото като цяло към глобалните и регионални проблеми на развитието. Това може да се приеме
като сигнал за нарастващата роля на устойчивото поведение на хората както върху икономическите процеси, така и
върху решаването на ключови социални и екологични предизвикателства. В голяма част от проведените до момента
теоретични и емпирични изследвания се разглежда предимно поведението на потребителите като купувачи, но не и
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като активисти. Това, от своя страна, води до опасност от едностранчиво разбиране на мотивите и реакциите на потребителите, свързани с устойчивото им поведение, както и на факторите, които го определят. Друг неизследван проблем
е влиянието на активната гражданска позиция върху потребителските навици и предпочитания. Основна цел на статията е формулирането на насоки за разработването на инструмент за изследване на факторите, водещи до проявлението
на устойчиво потребителско поведение в две взаимосвързани области – като консуматори и като активисти. В тази
връзка е направен литературен обзор на научни изследвания в областта на устойчивото поведение и активизма и са
формулирани групи променливи въз основа на разработен от авторите теоретичен модел. При изпълнение на задачите
са използвани кабинетно проучване, анализ и синтез и качествени методи за набиране на първична информация. В
резултат от извършеното проучване са формулирани насоки за разработването на изследователски инструмент, който
може да бъде използван при изследване на релацията активизъм–устойчиво потребление, което може да създаде
условия за по-пълното разбиране на устойчивото поведение на хората.
Ключови думи: устойчиво развитие, активизъм, устойчиво потребление, теоретичен модел на устойчиво поведение.
JEL: М31, Q01, Q56.
КОМПЮТЪРНОТО МОДЕЛИРАНЕ – ИНОВАЦИЯ В ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП
Ваня Петрова
I ОУ „Христо Ботев”, Търговище
Превръщането на информационните и комуникационните технологии в неделима част от ежедневието на хората в
личен и професионален аспект поражда необходимостта от промени и в обучението в училищата. Съгласно промените
в Закона за предучилищното и училищното образование у нас още в началната степен се въвежда иновативна дисциплина – компютърно моделиране. Така се поставят основите на програмирането при децата на 10–11 годишна възраст.
Подобна иновация изисква допълнителна подготовка на учителите, за да могат да преподават новия материал на учениците, както и подходяща материално-техническа база.
Ключови думи: иновации, компютърно моделиране, визуална среда, начално училище.
JEL: I2, I200, O32.
СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОДУЛА НА ЕЛАСТИЧНОСТ НА ПЛОЧИ OSB ОБЛИЦОВАНИ С ЕСТЕСТВЕН
ФУРНИР
Васил Мерджанов
Лесотехнически университет, София
Плочите от плоски, тънки, дълги и ориентирани частици (OSB), са широко използван конструктивен материал в
строителството при изграждането на сглобяеми сгради от дървесина и като конструктивни елементи на мебели за
временно ползване. Тези плочи предлагат редица предимства като: ниско специфично тегло, задоволителни якостни
показатели, минимално съдържание на лепилни композиции, оползотворяване на нискокачествена суровина, ниска
цена и др. Целта на настоящето изследване е да се установи влиянието на фурнироването върху якостта на огъване и
модула на еластичност. Основната задача е чрез стандартен режим на двустранно фурнироване да се получи облицована плоча OSB с повишени якостни параметри. Фурнироването на OSB с естествен фурнир е иновативен метод за
получаване на нов композитен краен продукт. За целта на изследването са приготвени пробни тела с надлъжно и напречно разположение от изследваната плоча, част от които са фурнировани двустранно с буков фурнир и карбамидформалдехидно лепило в горещи преси. Използвани са необработени и шлифовани плочи OSB. Изследванията са
изпълнени според стандарта за съответните материали. Установено е значително увеличение якостта на огъване и
модула на еластичност в надлъжна и напречна посока, в сравнение с необлицовани плочи. Същата тенденция се забелязва и при шлифованата плоча OSB. Получената фурнирована плоча е с повишени якостни параметри, необходими за
дъна, рафтове и страници на мебели. Използването на фурнировани плочи в конструкцията на стенни панели и покривни ферми повишава значително конструктивната якост на строителните елементи, при запазване на теглото им, а оттук
следва и повишаване на тяхната товароносимост. При използването на така обработени плочи се спестяват важни
строителни ресурси, което спомага за опазване на природната среда, чрез икономично изразходване на възобновяеми
източници, като дървесината.
Ключови думи: ОСБ, конструкционен материал, технологична иновация, нов продукт, сглобяеми къщи.
JEL: L73, L74, O32, O33, L15.
ИЗКУСТВОТО В РАЗВИТИЕТО НА СЪВРЕМЕННИЯ ПАРК
Васка Сандева, Катерина Деспот
Университет „Гоце Делев”, Щип, Македония
Композицията заема централно място в системата от понятия, описващи визуалния образ. Тя е свързана с историята и естетическите категории и с общото с термина „цяло”. В теорията за парковото изкуство, терминът означава –
подреждане на отделни растения или комбиниране с материали, така че да се образува хармонично цяло, подчинено
на художествената идея. Основните теоретични разработки в парковото изкуство са тясно свързани с принципите на
общата теория на композицията. Характерна особеност на съвременното парково изкуство е неговата близост с човека
и обслужването на цялото общество. В същото време, това е полезно, защото отговаря на нарастващите критерии за
релаксация и красота, защото удовлетворява нашето чувство за красота.
Ключови думи: композиция, дизайн, елементи, принципи, изкуство.
JEL: O15.
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КАУЗАЛНА ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ЕКОЛОГИЧНИ ДАНЪЦИ В ТЪРГОВИЯТА И ЛОГИСТИКАТА
Венцислав Перков
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов
Опазването на околната среда е основен проблем за съвременното общество, като една от възможностите за снижаване на замърсяването е използването на екологични данъци. Целта на разработката е да се проучи влиянието
екологичните данъци върху конкурентоспособността на отраслово ниво. От целта произтичат следните изследователски задачи: изясняване природата на „екологичните данъци”; разглеждане на видовете екологични данъци; проучване на
някои методологически аспекти за изследване на екологичните данъци и избор на подходящ подход за проучването;
тестване на наличието на каузална зависимост между екологичните данъци и конкурентоспособността на отраслово
ниво. Методологическият инструментариум е базиран на индукция, дедукция, анализ, синтез, тестване на динамични
редове за единичен корен и причинност по Грейнджър. В настоящото изследване са използвани статистически данни от
Националния статистически институт и Евростат, а обхванатият период е 2008–2016 г. От направения теоретичен и
емпиричен анализ могат да се откроят следните по-важни изводи: на настоящия етап най-вече е застъпена идеята за
двойния дивидент от използването на екологичните данъци; основните особености на екологичните данъци се коренят
в наличието на основа – конкретна мерна единица, за която се начислява и плаща данъка, данъкът е невъзстановим и
чрез него не може да се компенсират напълно нанесените поражения върху околната среда. Резултатите от изследването показват, че на отраслово ниво съществува каузална зависимост между конкурентоспособността и величината на
енергийните екологични данъци, които формират около 90% от стойността на всички екологични данъци в изследваните икономически дейности. В бъдеще могат да се насочат усилия за балансиране на отделните групи екоданъци.
Ключови думи: икономика на благосъстоянието, екологични данъци, причинност по Грейнджър, търговия, логистика.
JEL: C22, D60, H23, L81, L91.
АРГУМЕНТИРАНЕ НА УСТОЙЧИВИ ГОРСКИ МЕРКИ, СПОСОБСТВАЩИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КОНСЕРВАЦИОННО
ЗНАЧИМИ ВИДОВЕ ПТИЦИ И ЗА ДОБАВЯНЕ НА СТОЙНОСТ КЪМ ГОРИТЕ: СЪЗДАВАНЕ НА ВРЪЗКА МЕЖДУ
ОПАЗВАНЕ НА ГНЕЗДОВИ МЕСТООБИТАИЯ НА МАЛЪК КРЕСЛИВ ОРЕЛ (CLANGA POMARINA) И ГООРСКОСТОПАСНКИТЕ ПРАКТИКИ
1
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Вероника Фердинандова , Стоян Николов , Ваня Рътарова , Георги Попгеоргиев , Димитър Плачийски
1
Българско дружество за защита на птиците (BirdLife Bulgaria), София
2
Национален природонаучен музей, Българска академия на науките, София

1

Управлението на горите в зоните от Натура 2000 следва да осигури и опазване на местообитанията на целевите
видове, за които са обявени. В тази връзка, е проучено заемането на гнездови територии, мътенето и гнездовия успех
на 40 двойки малък креслив орел, разположени в защитени зони за птиците в Югоизточна България. Целта на проучването е да се установи връзката между характеристиките на горите и продуктивността на вида. Резултатите от проучването сочат, че голям брой двойки успешно отглеждат малки в гори с по-голям диаметър на дърветата около гнездото, и
броя на гнездата в дадена територия нараства с нарастване на дървесния диаметър и височина, както и с нарастване
на площта на откритите (негорски) местообитания в територия с буфер от 3000 m около гнездото. Не е установена
статистически значима връзка с други характеристики на горите като склоп на гората, отстояние на гнездото от пътища,
водни тела и открити пространства, разнообразието на горските местообитания и възраст на горите. На южната граница на разпространение, избора на гнездови местообитания от вида зависи от размера на дърветата в горските фрагменти, наличието и качеството на хранителни местообитания. Видът не е чувствителен към фрагментацията на горите
и може да се размножава успешно в горски фрагменти, които не притежават характеристики на гори във фаза на старост. Наличието на научни аргументи относно изискванията на вида към хранителните и гнездови местообитания е
определящо за адаптиране на горскостопанските практики във времеви и пространствен аспект.
Ключови думи: Малък креслив орел, гнездово местообитание, управление на гори, въздействие, Натура 2000.
JEL: Q23, Q57.
ВЕРТИКАЛНИ ПАРКОВЕ
Веселин Рангелов
Лесотехнически университет, София
От година на година, населението на земята нараства. Индустриализацията и съвременния бит привличат все повече хора в градовете. Съвременните технологии в строителството и архитектурата позволяват повече хора да живеят
на по-малка площ, т.е. увеличава се плътността на населението в големите градове. Преуплътняването на големите
градове по света и невъзможността за безкрайно разширяване на физическите граници, води до разрастване във вертикална посока. Съвсем естествено, растителността, като неизменен спътник на човека, също ще тръгне във вертикална посока в бъдещите градове.
Ключови думи: устойчиво развитие, парк, град, озеленяване, ландшафт.
JEL: Q01.
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ОБЩА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И УСТОЙЧИВ АГРАРЕН СЕКТОР В ПЕРИОДА
2021–2027 Г.
Виолета Блажева
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов
Спецификата на аграрния сектор обективно налага двояк – пазарен и етатистки (държавен) подход. Дуалистичният
характер се проявява в два аспекта: държава и пазар. От една страна, пазарът се характеризира с двете основни променливи на пазарния механизъм, а именно – търсенето и предлагането, проявяващи се чрез конкуренцията на национално и международно равнище. От друга страна, във взаимодействието между търсенето и предлагането се проявяват интересите на производителите и интересите на потребителите. Анализирайки дуалистичния характер в аграрния
сектор, може да се разграничат два основни типа стопанства: идеален тип чисто пазарна икономика, основана на
частната собственост и идеален тип държавно ръководена (планова) икономика, основана върху държавната собственост. Съвкупността от тези два типа стопанства формира т.нар. смесено стопанство, изразяващо се в намеса на държавата в пазарната икономика. Целта на настоящата разработка е проучване и разкриване на дуалните правила на
аграрния сектор в контекста на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз в предстоящия програмен
период 2021–2027 г. За постигането на поставената цел се идентифицират факторите, които оказват влияние на ниво
държава-пазар, търсене-предлагане, интереси на производители-интереси на потребители. След пет значими реформи
(проведени през 1992 г., 2000 г., 2003 г., 2009 г. и 2013 г.) се очакват насоките и финансовите инструменти за провеждане на бъдещата Обща селскостопанска политика на Европейския съюз.
Ключови думи: Европейски съюз, Обща селскостопанска политика, реформа, държава, пазар, аграрен сектор.
JEL: Q01, Q18.
ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОБЛЕМИТЕ НА МЕТОДИКАТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА И ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА
Владислав Тодоров, Аделина Иванова
Лесотехнически университет, София
Обект на настоящото изследване е състоянието на обучението по математика в българските висши училища (ВУ),
подготвящи специалисти в областта на икономиката, организацията и управлението. Разгледани са някои проблеми на
дидактиката като част от методиката на преподаване на математика в средното училище в тяхната връзка с обучението
по математика във ВУ. Целта на разработката е да се изясни влиянието на някои тенденции в математическото обучение в средното училище върху качеството на математическата подготовка на студентите. Обосновава се необходимостта от въвеждане на иновативни подходи, методи и средства на преподаване и свързаните с тях нови форми на
организация на учебния процес във ВУ като естествено продължение на обучението в средното училище.
Ключови думи: качество на обучението по математика, методика на преподаване, иновации в обучението.
JEL: C02, A23, M19.
РЕАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ПЧЕЛЕН МЕД И УСТОЙЧИВОСТ НА ВЕРИГАТА НА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ
Георги Алексиев
Тракийски университет, Стара Загора
Производствения потенциал на българското пчеларство динамично се променя през последните десет години.
Трансформацията на сектора довежда до неговото устойчиво развитие, но същевременно създава редица проблеми
пред реализацията на българските пчелни продукти на адекватна пазарна цена. Цел на настоящата разработка е да се
проучи реализацията на българският пчелен мед и устойчивостта на веригата на добавяне на стойност при този продукт. За да се постигне тази цел е необходимо да се решат следните задачи: да се анализират възможностите за реализация на българските пчелни продукти, като също така анализа се фокусира върху устойчивостта на веригата на
добавяне на стойност при разпространението на тези продукти. Методите които се използват са анализ и синтез, индукция и дедукция, статистическа обработка на информацията и др.
Ключови думи: устойчивост, пчеларство, конкурентоспособност, пазар, потребление.
JEL: Q01, Q10, Q13.
ДИНАМИЧЕН АНАЛИЗ НА МУЛТИПЛИКАТОР НА ВЕТРОГЕНЕРАТОР С ДЕФЕКТИ НА ЗЪБИТЕ
1

2

Георги Вуков , Михаил Тодоров
1
Лесотехнически университет, София
2
Технически университет, София
В тази работа е представено приложението на разработен многомасов модел на ветрогенератор със сложна механична предавка. Моделът е адаптиран за изследване на динамиката на предавката при наличие на най-често срещаните дефекти в елементите ѝ – напукан зъб и наличие на питинг. Тези дефекти се моделират с теоретично обосновано
намаляване на амплитудата на коравината на съответното зъбно колело от планетарния механизъм. В резултат на
проведените изследвания на работата на предавката при наличие на дефекти са получени и нагледно представени
виброграмите на ъглите на завъртане на корпуса на предавката. Вибрационният сигнал от корпуса на мултипликатора
сравнително лесно може да бъде измерен и проследен в неговото развитие. Така се оказва, че се открива непосредствена възможност за провеждане на обоснована вибродиагностика на механичната предавка на ветрогенератора. Получената информация е много полезна за системите за мониторинг и вибродиагностика на състоянието на елементите на
предавката на ветрогенератора и може да се използва за откриване на дефекти в ранен (и както се оказва най-важен)
етап от тяхното развитие.
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Ключови думи: мултипликатор, ветрогенератор, динамичен анализ.
JEL: L70.
ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ ТОТАЛНО КАЧЕСТВО ВОДЕЩО ДО ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА
Георги Кондев, Ирена Михайлова
Химикотехнологичен и металургичен университет, София
Настоящата изследователска статия обхваща набор от критични елементи водещи до подобряване на конкурентоспособността при внедряването на системите за управление чрез тотално качество. Описаните и проучени елементи ще
генерират нови знания относно общоизвестните подходи за управление на качеството и резултатите от тях, които ще
бъдат от особено голяма полза за малки и средни индустриални организации, и висшите училища. В статията са разгледани част от научни публикации, които описват ключови елементи водещи до подобрения основаващи се на управление чрез тотално качество (TQM) и нейното прилагане в различни сектори на икономиката. Теоретичният преглед е
насочен върху внедряването, въздействието върху дейността на организацията и ключови индикатори свързани с конкурентоспособността при прилагането на принципите описани в управлението чрез тотално качество. Направен е кратък анализ на основните елементи от управлението чрез тотално качество водещи до успех в съвременната турбулентна среда. В тази конкурентна среда все още не определена ясна и точна причина поради която организациите не прилагат или трудно приемат подходът управление чрез тотално качество. Въпреки различните по вид пречки, някои организации и сдружения споделят опит относно идентифицирани от тях ползи от внедряването на TQM върху ключови
показатели от дейността. Те вярват и са силно обвързани с принципите описани в този подход, който води до бързо
постигане на поставените цели и повишена мотивация на служителите. Основните елементи в статията са обвързани
със създаването на възможен концептуален модел, който да подпомогне постигането на висока и устойчива конкурентоспособност в динамично променящата се обкръжаваща среда.
Ключови думи: управление чрез тотално качество, конкурентоспособност, лидерство, непрекъснати подобрения.
JEL: А11, L21, M21.
СПЕЦИФИЧНИ ФАКТОРИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА АГРАРНИЯ БИЗНЕС В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРИ СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ
Гергана Славова
Икономически университет, Варна
Управлението на аграрния бизнес е дейност, свързана с всички специфични и конкретни аспекти на селското стопанство, както в страната ни, така и в целия свят. Като процесно ориентиран и интегриран подход, успешните решения,
свързани с управлението на аграрната дейност съдействат за повишаване на стойността, създавана в стопанските
организации посредством процесите на диверсифициране, интегриране и реинвестиране в производствения процес. От
тази гледна точка, ефективната реализация на управленския процес се разглежда като източник на конкурентно предимство за всяко едно земеделско стопанство. Целта на настоящата статия е да разкрие специфичните фактори оказващи силно въздействие върху управлението на аграрния бизнес в селските райони на страната, както и да отрази
спецификата на този процес отличаваща го от всички други видове бизнес. На база на направеното изследване са
изведени изводи, че аграрния бизнес се отличава от другите видове бизнес по редица специфични характеристики,
като фактори на въздействие и производство на биологично живи организми. Икономиката на селското стопанство
оказва решаващо значение за икономическото развитие на всяка една страна, общност и район. Основните причини за
това твърдение са свързани с факта, че чрез аграрния бизнес се произвеждат необходимите хранителни продукти и
ресурси за леката промишленост от растителен, животински или смесен произход.
Ключови думи: аграрен бизнес, управление, фактори, селски райони, диверсификация.
JEL: Q10, O1, O3, Q13.
ПРОБЛЕМИ ПРИ РАЗКРОЯВАНЕТО НА ТЪНКИ ТРУПИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА БЕЗДЕФЕКТНА ПРОДУКЦИЯ
Даниел Койнов
Лесотехнически университет, София
Тънкте трупи не са особено предпочитани от купувачите, поради изразените недостатъци във формата и строежа
на дървесината. В следствие на това, получената продукция се характеризира със сравнително ниска стойност. В настоящия труд са отразени резултати, установени от експерименталната работа при разкрояване на тънки обли асортименти от бял бор (Pinus sylvestris L.) в производството на бездефектна продукция. Анализът на получените количествени и качествени резултати представя зависимостта между методът на разкрояване, широчината и дължината на детайлите. Получената информация дава значителна представа по отношение на ефективното преработване на дървесината, както и по-обективна преценка за използваната технология в производството на материали от масивна дървесина
получени от тънки трупи.
Ключови думи: тънки трупи, бял бор (Pinus sylvestris L.), размерно-качествена характеристика, материали от масивна дървесина, детайли без недостатъци.
JEL: Q23.

26

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ВЪВ ФИРМАТА – ОСНОВНИ ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ
Даниела Йорданова
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново
Основната цел на мениджмънта на всяка организация е постигне на успех. Фактори за успех са ресурсите, компетентността и квалификацията на персонала, които създават конкурентно предимство на даден пазар. За постигане на
стабилно управление е необходимо идентифициране на тези факторите. Фирмите трябва да имат систематичен начин
за идентифициране на ключовите области. Това изисква постоянно внимание от страна на мениджмънта за постигане
на по-високи резултати. Целта на настоящото изследване е да се представят теоретични аспекти по отношение на
основните фактори за успех, влияещи върху управлението на риска в организациите. За да се даде адекватна оценка
на факторите за успех при управление на риска е проведено анкетно проучване сред фирми от сферата на търговията,
реализиращи дейността си във Велико Търново.
Ключови думи: управление на риска, фактори за успех.
JEL: М19.
БЛОКЧЕЙН В БАНКИРАНЕТО: ПОТЕНЦИАЛ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ СИНДИКИРАНИТЕ ЗАЕМИ
Данчо Петров
Икономически университет, Варна
Блокчейн е иновативна технология, която се очаква да предизвика драматични промени в банкирането. Пазарът на
синдикираните заеми е сред сегментите, в които съществуват предпоставки новата технология да намери благоприятна
почва за приложение. Целта на статията е фокусирана върху изясняване на очакваната степен на проникване и интензитета на въздействие на блокчейн технологията върху синдикираните заеми. Методологията на изследването се базира върху обзор на специализираната литература и анализ на вторични данни от информационната база на Томсън
Ройтерс за динамиката, регионалната структура и индустриалния профил на глобалните синдикирани заеми. Найсъществените въпроси, на които се търси отговор в анализа засягат естеството и дълбочината на очакваните промени,
предизвикани от приложението на блокчейн, в такива „невралгични” зони на синдикираното кредитиране като формирането на банковия синдикат, ценообразуване, обслужване и търгуване на синдикираните заеми. Осъщественият сравнителен анализ по ключовите компоненти „сигурност”, „валидност”, „проследимост”, „неотменимост” и „оперативна ефективност” очертава разликите между сегашното статукво и очакваните ползи при използване на блокчейн, споделен
регистър на трансакциите и „умни” договори. Резултатите от анализа предоставят възможност за проектиране на възможни позитивни промени в договарянето, обслужването и търгуването на синдикираните заеми. Систематизираните
предизвикателства и бариери, които новата технология трябва да преодолее служат като основа за формулиране на
изводи и препоръки към приложението на блокчейн технологията и нейния „принос” за ускоряване на развитието на
пазара на синдикираните заеми.
Ключови думи: блокчейн, споделена главна книга, банкиране, синдикирани заеми, „умни” договори.
JEL: G21, G15, D80.
ПРИЛОЖЕНИЕ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ КОМУНИКАЦИИ В КОНТЕКСТА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА
Дарина Павлова
Икономически университет, Варна
Устойчивостта е сред основните цели на бизнеса, следващ съвременните тенденции. Нейното постигане заменя
бързата печалба и успехите в краткосрочен план. Водещи световни икономисти и бизнес лидери повтарят мантрата
„устойчиво развитие” като нов измерител на резултатите. От ключово значение за бизнеса е въпросът не какъв е размерът на печалбата, а колко дълго може да се задържи този резултат и по какъв начин. Настоящата разработка цели
да представи връзката между маркетинговите комуникации и устойчивото развитие. Изложена е тезата, че приложението и синхронизирането на разнообразни комуникационни инструменти повишава търсения социален и икономически
ефект. Обстойно са разгледани различни комуникационни инструменти, анализирани са силните и слабите страни при
тяхното приложение за постигане на устойчивост. Изведени са насоки за подбор и прилагане на подходящ комуникационен микс в контекста на устойчивото развитие на бизнеса. В резултат е поставен фокус и върху интегрирането на
стратегията за устойчивост в корпоративната комуникационната стратегия като фактор за формиране на положителна
корпоративна репутация.
Ключови думи: маркетингови комуникации, комуникационна стратегия, устойчиво развитие, устойчивост, бизнес
организации.
JEL: M31, M37, Q01, Q56.
ИДЕИТЕ И ПРИНЦИПИТЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 21 ВЕК И ОТРАЖЕНИЕТО ИМ В ОРГАНИЗАЦИОННОТО
УПРАВЛЕНИЕ
Диана Иванова
Лесотехнически университет, София
В настоящото изложение се прави кратък преглед на идеите и принципите на устойчиво развитие от началото на 21
век до настоящия момент, като се поставя акцент на Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. и на стандарта за
корпоративна социална отговорност. Разглеждат се ключови моменти в развитието на концепцията, и тяхното отражение в управлението на съвременните организации. В резултат на промените в бизнес средата, се налагат нови модели,
свързани с проектното управление, организационните мрежи, аутсорсинга, дигиталния маркетинг и реклама, дизайн
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мисленето и др. Безусловно концепцията за устойчиво развитие кореспондира пряко с бизнеса и неговата социална
отговорност за опазване на интересите на заинтересованите страни и околната среда, с устойчивото производство и
потребление. Много важна в управлението на организациите е ролята на човешкия фактор, на образованието във
всичките му форми, в което имплицитно трябва да се съдържат духа, идеите и принципите на устойчивото развитие.
Ключови думи: идеи и принципи на устойчиво развитие, корпоративна социална отговорност, проектно управление, аутсорсинг, дигитален маркетинг, релация „бизнес–образование”.
JEL: Q01, D23.
ЗАСТРАХОВАЕМИ РИСКОВЕ В ГОРСКИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2017 Г.
1

2

Диана Иванова , Иван Лазаров
Лесотехнически университет, София
Комисия за финансов надзор, София
Според застрахователната теория критични катастрофични рискове са земетресения, наводнения, бури, свлачища
и пожари. По правило подобни събития засягат много обекти и щетите са огромни. По тази причина в много страни се
създават „катастрофични пулове“ с участието на държавата, застрахователите, собствениците и др. страни. В Горския
сектор подобни явления могат да се засилят, превръщайки се в решаващи фактори за здравето и производителността
на горите. Традиционните инструменти за справяне с тези щети в някои Европейски държави са подпомагането на
собствениците на гори и осигуряването на компенсации за икономически загуби, дължащи се на екстремни събития.
Европейската статистика показва нарастване на опасностите от горски пожари и засегнатите от тях площи, както и
реализираните застрахователни случаи, в страни като: САЩ, Бразилия, Португалия, Чили, Конго и др. Катастрофичен
характер има и загубата на биоразнообразие до нива на масово изчезване на някои животни, растения и насекоми в
света. Субективният фактор е сред основните причини за възникване на пожарите. В България най-големият пожар
през 2017 г. е регистриран в Благоевградска област. В резултат на създадена организация и благодарение на
незабавна и адекватна реакция, в повечето случаи не е допуснато навлизане на огъня в горските територии. Все още в
България не се използват активно възможностите на застраховането за трансфериране на рискове в Горския сектор и
подобряването на управлението на риска в сектора.
Ключови думи: управление на риска, пожарите като катастрофичен риск, горски сектор, възможности на застраховането, добри практики.
JEL: G22.
ДИЗАЙН МИСЛЕНЕТО – КРЕАТИВЕН ПОДХОД ЗА РЕШАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ
Диана Иванова, Павлина Воденова, Гергана Колева
Лесотехнически университет, София
„Дизайн мисленето” набира все по-голяма популярност като бизнес методология и начин на мислене, използвани
успешно в управлението на съвременните организации. Водят се дискусии относно неговата същност и обхват, като
различни са гледните точки на различните професии. Общото е, че дизайн мисленето е съвкупност от методи и нагласи
за работа, което го прави силно оръжие в бизнеса. Използваните методи са взаимствани от други дисциплини като
дизайн, маркетинг, иновации и др., които развиват интуицията, творчеството, увереността и мотивацията за промяна.
Дизайн мисленето е креативен процес за решаване на комплексни, на пръв поглед нерешими проблеми, и намиране на
иновативни и нестандартни решения за тях като: нови пазарни решения, които генерират нови приходи, нови начини за
обслужване на клиента и повишаване на неговата лоялност и др. Проблематиката, с която работи дизайн мисленето е
обширна - от създаването на нови продукти, услуги и преживявания, през решаването на практически казуси от ежедневната работа в сферата на маркетинга, човешките ресурси, иновациите и др. Примери за водени от дизайн мисленето компании са: Apple, Coca-Cola, IBM, Nike, Procter&Gamble, Whirlpool, IKEA и много други.
Ключови думи: дизайн мислене, бизнес методология, сфери на приложение в организацията, добри практики.
JEL: D47.
НАЛОЖЕН КОМУНИКАТИВЕН СТИЛ ИЛИ СУБЕКТИВНО ОРИЕНТИРАНА НАСОЧЕНОСТ В ОБЩУВАНЕТО МЕЖДУ
ЛЕКАР И ПАЦИЕНТ
Димитрия Желязкова
Медицински университет, Пловдив
Проучванията, ориентирани към взаимодействието между лекар − пациент, представят редица отличителни елементи, които допринасят за изясняване на междуличностно ориентирания стил. Неофициалният характер на обмена на
информация включва използването на широко смекчаващи елементи, като модалния глагол „може” например, но и
императивни формулировки, насочени към пациенти с определена етническа принадлежност. Понякога се пораждат
противоречиви резултати, тъй като реакциите на пациентите към определен комуникативен стил са до голяма степен
субективни и променливи. За някои гледането в очите се възприема за успокояващо, докато друг тип пациенти могат да
оценят усмивката, докосването или определена поза на тялото. Анализът на образователното ниво на пациентите
показва, че ниската езикова компетентност повишава риска от негативни взаимодействия между лекар и пациент. Статията разглежда комуникацията, която е от съществено значение за консултацията, насочена към пациента. Медицинската консултация е обусловена от социални различия. За успешното взаимодействие между лекар и пациент е важно и
езиковото ниво. Способността на лекаря да се идентифицира с проблемите и чувствата на пациента е показала, че
насърчава емпатията и улеснява лечението. Въпреки това, нито пациентите, нито лекарите смятат, че е лесно да се
справят с емоциите по време на консултацията. Има обща тенденция да се избягва тяхното изразяване и да се придържа към вербалната комуникация. Потенциалните недоразумения и конфликти при взаимодействията между лекар и
пациент могат да бъдат решени чрез приемането на конкретни вербални и невербални стратегии, систематично изпол-
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звани от лекаря, които, от една страна, улесняват разбирането на медицинската информация и от друга страна, насърчават спазването на изискванията на пациентите.
Ключови думи: комуникативен стил, лекар–пациент, невербална комуникация, етническо и образователно ниво.
JEL: Z19, Z90, A12, A13, A14, Y80.
ИНОВАЦИИ И РАСТЕЖ НА МИКРОИКОНОМИЧЕСКО И МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАВНИЩЕ (ТЕОРЕТИЧНИ И ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ)
Димитър Благоев
Университет за национално и световно стопанство, София
Иновациите са считани от редица учени, изследователи, политици и анализатори за най-мощния лост, влияещ и
управляващ развитието на човешката и икономическа дейност. Те са определяни като фактор за бърз и с високи темпове генериран икономически растеж и постигане на приоритетните за човечеството и глобалната икономика цели:
преминаване към т.нар. зелена икономика, ограничаване използването на изчерпаемите ресурси, намаляване на бедността и социалното изключване, ориентиране към високо технологизирано общество и производство, повишаване на
нивото и качеството на образованието, устойчиво развитие на регионалните икономики и др.. През последното десетилетие иновациите намират централно място в стратегическите цели за развитите на развиващите се и най-вече на
развитите страни и са основен критерий за определяне и оценка на успешно провежданата политика от страна на държавата за генериране на икономически растеж, привличане на чуждестранни инвестиции, стабилност на икономиката и
преодоляване на регионалните различия. Иновациите са смятани за най-силното и значимо средство за постигане на
растеж и заетост. Значението на иновативните фирми за генериране на растеж е от съществено значение за определяне на политиките и стратегиите за стимулиране на иновациите. Целта на настоящата статия е да представи основни
теоретични и приложни аспекти по отношение на връзката: фирмен растеж на иновативните фирми - икономически
растеж на националната икономика и да бъдат откроени основни характеристики на иновативни фирми допринасящи в
най-голяма степен за икономическия растеж на страната. В заключение от анализа са формулирани конкретни изводи и
препоръки.
Ключови думи: иновации, растеж, интензивни фактори, екстензивни фактори, предприятие.
JEL: P18, M21, O31, Q20.
РЕСТОРАНТЬОРСКА ИНДУСТРИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСКИ ПРОДУКТ
Димчо Тодоров
Бургаски свободен университет, Бургас
В статията е направен анализ на ресторантьорския продукт, като основа на комерсиалното извън домашното предлагане на храни и напитки, свързани с изхранването на туристите и гостите в туристическата индустрия и публичните
заведения за хранене и развлечения. Представена е неговата същност и характеристики. Разгледани са организацията
и технологията на кулинарното производство, неговата структура, технологичен процес и планиране. Определени са
параметрите на качеството на кулинарната продукция и ресторантьорския продукт.
Ключови думи: туристическа индустрия, ресторантьорски продукт, кулинарна продукция, качество на кулинарната
продукция.
JEL: L83, M13, J63.
ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА НА АВТОМОБИЛИ С КОНВЕНЦИОНАЛНИ ДВИГАТЕЛИ В ЕКОЛОГИЧЕН
КОНТЕКСТ
Добрин Добрев
Икономически университет, Варна
Доказаните злоупотреби с манипулирането на стойностите на вредните емисии от някои европейски производители
предизвикаха мащабни сътресения в автомобилната индустрия. За да преодолеят съществени екологични изисквания
в някои страни от световните автомобилни производители е разработен и внедрен софтуер, който симулативно намалява обема на изхвърлените вредни частици в атмосферата. За сравнително кратко време добилия популярност „дизелгейт“ срина общественото доверие в автомобилите с дизелови двигатели. В страни с огромен автомобилен парк
(напр. САЩ) бяха стартирани съдебни процеси. Бързите съдебни решения доведоха до осъдителни присъди и огромни
финансови наказания (надвишаващи 1 млрд. US $) за някои от най-мощните компании. Подобни проблеми, като повишените изисквания към екологизацията на транспорта и новите евростандарти поставят сериозни предизвикателства
пред производители и търговци на леки автомобили. Поведението на потребителите изисква адекватна реакция и
приемливи решения от представителите на автомобилния бизнес.
Ключови думи: концепции, автомобили, екология.
JEL: O10, M10, M20.
НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИСТРИБУЦИЯТА НА ПРОДУКТИ И ПРОМЕНИ В ТРАДИЦИОННИТЕ МОДЕЛИ
Евгения Тонкова
Икономически университет, Варна
През последните години се наблюдава бум на иновациите в сферата на маркетинга. Значителна част от тях са в
сферата на В2С дистрибуцията, която е силно повлияна от новите технологии. Сред тях са автоматизацията, 3D дистрибуцията, дистрибуцията в реално време и др. Широкият спектър от канали за дистрибуция, които компаниите поеди-
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нично или в комбинация използват поставя въпроса за тяхната ефективност и устойчивост. Актуализирането на дистрибуцията на равнище компания е проблем, който е на дневен ред за бизнеса в търсене на по-добри резултати. Много
са характеристиките на дистрибуцията, които са определящи за пазарния успех, но сред тях се открояват скоростта,
капацитетното съответствие, съответствието с потребителското търсене и ефективността. Интересът към темата на
публикацията произтича от няколко важни проблема, които се наблюдават през последното десетилетие в сферата на
В2С дистрибуцията – отчитане на капацитетно несъответствие, асортиментно несъответствие и обстоятелствено несъответствие. Целта на статията е да се представи литературен преглед на новите технологии в дистрибуцията и ефектите, които предизвикват в традиционните модели. Задачите, които се поставят са проучване и систематизиране на нови
технологии в сферата на дистрибуцията, ползите от прилагането им в различни индустрии и очакванията за бъдещото
им развитие. Изследването се основава на използването на вторични източници на информация и проучване на конкретни примери. Литературният обзор обхваща периода на публикации след 2000 година до настоящия момент. В резултат на изследването са изведени три основни групи нови технологии в дистрибуцията с основни характеристики и
ползи за компаниите. Представени са примери за успешното им прилагане в бизнеса с насоченост към крайни клиенти.
Дискутирани са промените в традиционните модели на дистрибуция под въздействието на новите технологии и са
представени изводи, които очертават бъдещето на В2С дистрибуцията и предстоящите трансформации.
Ключови думи: нови технологии, дистрибуция, автоматизация, 3D дистрибуция.
JEL: M31.
ПРОБЛЕМИ В БАЛАНСИРАНОСТТА НА ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Евгения Тонкова, Данчо Петров, Севдалина Христова
Икономически университет, Варна
Проблемите за балансираността на инвестициите на територията на България са частично изследвани и анализирани. Засиленият инвеститорски интерес към страната през последните няколко години поставя важни въпроси относно
балансираността на инвестициите по икономически сектори и региони. Универсалната оценка на сравнителните предимства на територията крие риск за привличане на еднотипни инвеститори и концентриране на инвестиционни интереси в една и съща сфера. Целта на статията е да се анализира структурата на инвестициите на равнище страна, да се
очертаят проблемите свързани с балансираността им и да се представят възможни средства за преодоляване на проблемите, които произтичат от липсата на баланс. Проблемите се поставят от гледна точка на инвеститорите, териториалната единица и жителите. За компаниите инвеститори, различните форми на инвестиционен дисбаланс могат да се
окажат критични за възвръщаемостта и икономическа ефективност на направените инвестициите. Освен това съсредоточаването на чуждестранни инвестиции в една и съща сфера крие рискове свързани с приемането им от местното
население. Дисбалансът в инвестициите е проблем за бъдещото социално-икономическо развитие на страната в различни аспекти. Изследването се основава на използването на вторични източници на информация и проучване на
конкретни инвеститорски практики. Литературният обзор обхваща научна литература и информация след 2000 година.
Анализът на преките чуждестранни инвестиции показва, че е налице дисбаланс в тяхното разпределение по региони и
индустрии. Концентрирането на инвестиционната активност в Южна България и най-вече в района на столицата е
предпоставка за чувствителното изоставане в икономическото и социалното развитие на регионите в Северна България. Проблемите с недостига на инвестиции в по-слабо развитите региони са от компетенциите на държавната политика в сферата на развитието на регионите. Частните инвеститори са заинтересовани преди всичко от ефективността на
своите инвестиции и нормата на тяхната възвращаемост. В тази връзка е необходимо да се изяснят специфичните
сравнителни предимства на отделните региони и дейностите на държавната и публичната администрация да се фокусират в насърчаването на инвестиционната активност на бизнеса именно в тези сфери, в които са налице такива предимства и които да доведат до преодоляването на съществуващия дисбаланс.
Ключови думи: преки чуждестранни инвестиции, социално-икономическо развитие, балансираност на инвестициите.
JEL: R58, O10.
СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА СТОЙНОСТ ЗА СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО
Елена Драгозова
Лесотехнически университет, София
Процесът на формиране на себестойност и стойност в озеленяването (ландшафтната архитектура) заема важно
място в рамките на строителния инвестиционен процес. Познаването на нормативната база и методите на ценообразуване са елемент от работата на публичните и частните организации, занимаващи се с дейността. Спазването на технологичните особености на строителния процес в озеленяването е структуроопределящо в рамките на формиране на
цените и разработване на ценови оферти за различни обекти. Докладът представя методиката за формиране на стойност и себестойност, която е основа за формиране на цена в строително-монтажните дейности в озеленяването. Представени са още възможности за нейното приложение както в частния така и в публичния сектор. Нейното правилно
прилагане може да гарантира прозрачността на процеса в осъществяване на публично-частно партньорство и да даде
равни възможности за участие на различни организации.
Ключови думи: озеленяване, ценообразуване, стойност, себестойност, ПЧП.
JEL: L74.

30

ЗНАЧЕНИЕТО НА ПОНЯТИЕТО ''МАРКЕТИНГ'' В КОНТЕКСТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Елена Костадинова
Университет за национално и световно стопанство, София
Организациите с нестопанска цел изпълняват разнообразни функции, които не могат да бъдат обхванати от държавните институции и търговските организации: представляват интересите на различни социални групи – малцинства,
хора в неравностойно положение, местни общности, бизнеси и др., осигуряват работни места и подпомагат развитието
на гражданското общество. През последните 15 години броят на регистрираните организации с нестопанска цел значително се увеличи в България – към момента те са над 38 000. Лестър Саломон нарича този процес „революция в глобалната асоциация”, която е нарастването на организираната, лична, доброволна и неправителствена дейност в целия
свят през последните тридесет години. Настоящият доклад представя резултати от първата фаза на изследване върху
степента, особеностите и тенденциите на приложение на маркетинга в практиката на българските организации с нестопанска цел. Изводите са базирани на 12 полуструктурирани дълбочинни интервюта с представители на организации с
нестопанска цел в разнообразни области – социални дейности, малцинства, екология, спорт, образование, правна
реформа и др. Резултатите от качественото изследване хвърлят светлина върху проблеми като значението на понятието „маркетинг“ в нестопанския контекст, основните разлики между търговските и нестопанските организации по отношение на приложението на маркетинга, „пазарът” в контекста на организациите с нестопанска цел, противоречия между
концепцията за маркетинг и идеалните цели на нестопанските организации и др.
Ключови думи: нестопански маркетинг, НПО, дълбочинни интервюта, качествени изследвания.
JEL: М31.
ЕДИННОТО ЕВРОПЕЙСКО ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
Елица Димова
Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград
Понятието „информационно общество” обикновено се използва в много широк смисъл на думата, но предимно като
термин, който отразява технологичното развитие на медиите и каналите за комуникация с различни публики от обществото. Това е донякъде оправдано, защото за улеснение изследователите са приели, че терминът включва ефектите на
ускорената икономическа, политическа и социална трансформация на света, която е следствие от информационното
общество. От днешна гледна точка и в научния смисъл на думата информацията се възприема като ключов ресурс за
развитието на обществото. Поради тази причина тя е важен фактор за устойчивото развитие. Това означава, че устойчивостта не е само понятие, свързано с екологията и социалната стабилност, каквото е първичното му определение. То
се разглежда като възможност ЕС да се консолидира вътрешно въпреки центробежните тенденции с помощта на информационната политика и адекватно използване ресурсите на информационното общество. След 1993 г. глобализацията принуди ЕС да предприеме редица политически действия, които да предотвратят изоставането на Общността в
научно-техническия прогрес и синхронизирането на стандартите в инфраструктурата на информационното общество.
Тя предполага освен обща техническа стандартизация и уеднаквяване на равнищата на комуникационните стратегии в
страните-членки. Освен във фокуса на информационната индустрия, като се започне от телекомуникациите, интернет и
електронните услуги, проблемът за информационната политика и глобалното информационно общество се свързва с
макро, микро и мезо икономическите равнища. Информационното общество е термин, който обхваща различните гореизброени съвкупности, но институционалната рамка на така възникналата нова реалност се обхваща от политиката на
ЕС, която го направлява.
Ключови думи: Европейски съюз, информационно общество, устойчиво развитие, информационна политика, технология.
JEL: O10, O19, O21, O32.
ВИЗУАЛНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ СЪПОСТАВКИ НА НЯКОИ ХАРАКТЕРНИ КРАЙРЕЧНИ ЛАНДШАФТИ В БЪЛГАРИЯ
И ЛИВАН
Емил Галев, Анна Хурани, Мария Гуркова
Лесотехнически университет, София
В тази статия се съпоставят и коментират някои характерни крайречни ландшафти в България и Ливан. Разкриват
се различните възможности, които те предлагат по отношение на рекреацията на жителите и гостите на съответните
региони. Проучването се базира на конкретни изследвания в дисертационен труд на тема „Пространствен и социалноикономически анализ на речните ландшафти в Ливан” и изследвания на конкретни крайречни ландшафти в България.
Като най-характерни примери са избрани обектите на изследване в посочената докторантура и аналогични обекти в
България, имащи сходни пейзажни особености. Основната цел на проучването е да установи дали има връзка между
„пейзажния образ“ на ландшафтите и тяхната функционална пригодност за една или друга рекреационна дейност.
Заключението, до което достигат авторите е че сходните в пейзажно отношение крайречни ландшафти притежават
сходни социални характеристики и функции. Забелязано е и едно много интересно топонимично сходство на имената
на българските аналози на обектите, което разбира се е напълно случайно. Използваният научен подход дава основания конкретното изследване да се възприеме и като приложно. Според методологията на ландшафтните изследвания
подобни приложни разработки притежават емпиричен и експериментален характер. Изборът на изследователските
подходи е продиктуван от особеностите на теоретичните и практически дейности, свързани с изучаването на ландшафтите. Резултатите от това съпоставително изследване могат да помогнат за обогатяване на ландшафтноустройствените практики по отношение на крайречните ландшафти.
Ключови думи: пейзажни особености, крайречни ландшафти, функционална пригодност, рекреация.
JEL: K32, Q00, Z32.
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СОЦИАЛНИ ФУНКЦИИ И ЗНАЧЕНИЕ НА СОФИЙСКИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ ПАРКОВЕ
1

1

2

3

Емил Галев , Мария Гуркова , Милена Васева , Федир Марков
1
Лесотехнически университет, София
2
ОП „Паркове и градски градини”, София
3
Национален агроекологичен университет, Житомир, Украйна

Като исторически паркове на София в настоящата статия са възприети само тези озеленени площи от градската
структура, които имат защитен статут по Закона за културното наследство. Те фигурират в списъка на обектите със
статут на недвижими културни ценности (паметници на културата) с категория „национално значение” на територията
на област София-град. Най-значими от тях са резерватът „Борисова градина”, парка „Врана” и Градската градина (пред
Двореца и Народния театър). В България от началото на 20 век, парковете по всеобщо признание, се превръщат в едни
от най-важните места за социални контакти в съвременното общество. Тъй като рекреационното използване е на първо
място в йерархията от социални функции на парковете, приоритетно са разгледани онези фактори и ландшафтни компоненти, които определят рекреационния комфорт на хората и оказват най-силно влияние върху жизнените условия на
растителността. Посочени са основните моменти от историческото развитие на споменатите по-горе паркове. Описано
е актуалното им състояние, като са анализирани елементите на съществуващата сега планова и обемнопространствена композиция и видовете рекреационни дейности, които се извършват на тяхната територия. Извършен
е анализ на развитието на алейната мрежа и растителната покривка в обектите чрез съпоставяне на разновременни
снимки в ключови техни участъци. В резултат от извършените анализи и направените изводи в настоящата разработка
може да се твърди, че исторически паркове на София не са в състояние, което им позволява успешно да изпълнят
своите важни социални функции.
Ключови думи: социални функции, исторически паркове, културни ценности, рекреационно използване.
JEL: K32, Q00, Z32.
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
Емил Кичуков
Лесотехнически университет, София
В статията се разглеждат възможностите за ЕКО предприемачество чрез организиране на различни форми на алтернативен туризъм и добив на недървесни продукти в горските територии на Република България. Туризмът и добива
на билки и гъби като цяло е една от силните страни на българската икономика и се развива интензивно през последните години. Тези дейности са насочени към интересите на много инвеститори, които търсят възможности за подкрепа от
европейските програми. Тази статия представя по-значимите възможности за еко-предприемачество в горските територии на Република България чрез алтернативни форми на туристическо предлагане и организирано добиване на гъби и
билки.
Ключови думи: еко-предприемачество, алтернативен туризъм, горски туризъм, недървесни горски продукти.
JEL: Q01.
АНАЛИЗ НА ДИНАМИКАТА В РАЗВИТИЕТО НА ДВИГАТЕЛНИТЕ КАЧЕСТВА НА СТУДЕНТИ ОТ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ СЛЕД ПРИЛОЖЕН МОДЕЛ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ДЕЕСПОСОБНОСТ
Желязко Георгиев
Лесотехнически университет, София
Оптимизирането на двигателната активност на студентите е пряко свързано с въпроса за подобряване на тяхната
физическа дееспособност. Правилното физическо развитие и високата степен на физическа дееспособност са задължителна основа, върху която те трябва да се изграждат като социално активни личности. Целта на това изследване е
проследяване и анализиране на промените настъпили в показатели за физическа дееспособност на студенти от Лесотехническия университет след прилагане на модел за развиване на двигателните качества. В научното проучване участваха 187 студенти, оценявани с тестова батерия съставена от десет теста за физическа дееспособност проведени в
началото и в края на експеримента. За обработване на резултатите от изследването сме използвали вариационен и
сравнителен анализ.
Ключови думи: Лесотехнически университет, студенти, физическа дееспособност, модел, прираст.
JEL: L83.
ПОЛИЦИЯТА КАТО СОЦИАЛНО-УПРАВЛЯЕМА СИСТЕМА
Захари Горанов
Академия на Министерство на вътрешните работи, София
През 20-ти век общата теория на Леополд фон Берталанфи за системите в природата, техниката, сферата на живите организми и обществото, се утвърди в научните среди. Тази теория представлява съвкупност от идеи за системите.
Най-общото определение за системата е, че тя представлява съвкупност, множество от взаимосвързани, взаимозависими и взаимодействуващи си елементи, които се характеризират с определени количествени мерки. Съвкупността от
елементите, между които съществуват специфични отношения и връзки образува определена цялостност, единно цяло,
което изпълнява определена функция. Социално-управляемите системи за осигуряване на вътрешната сигурност отразяват същността на съставящите ги елементи (напр. ГДНП, ГДБОП, ГДГП и ГДПБЗН), столичната дирекция и областните дирекции на МВР; Академията на МВР; Държавна агенция за национална сигурност; Съдебна полиция; БА и Военна
полиция; Национална служба за охрана; частните охранителни фирми и детективските бюра). Те са създадени като
всички други социално-управляеми системи от обществото за удовлетворяване на определени потребности – в случая
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потребностите от защита на населението и държавните структури от престъпни посегателства.Темата с управлението
на полицията е актуална, с оглед променящата се и усложнена среда за сигурност.
Ключови думи: система, социално-управляема система, полиция, системен подход.
JEL: D23.
ПОДХОДИ ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБХВАТА НА ТП ДЛС „ЖЕНДА“ ГРАД
КЪРДЖАЛИ
Златина Тодорова, Иван Палигоров
Лесотехнически университет, София
Представена е горската политика, свързана с прилагането на партисипативния подход като механизъм за включване на всички заинтересовани страни при вземане на решения в процеса на многофункционалното горско планиране.
Разгледано е интегрираното управление, което се явява основа за осъществяване на открит диалог и постигане на
обществен консенсус по въпросите, касаещи устойчивото управление на горите. Изтъкната е целесъобразността от
провеждане на емпирично социологическо изследване за разкриване на факторите, влияещи върху управлението на
горските територии в обхвата на ТП ДЛС „Женда“, град Кърджали. Очертани са възможностите за моделиране на различни сценарии чрез растежния симулатор за горска биодинамика „Сибила“ за осигуряване на устойчив баланс между
естествения потенциал на горите и обществените изисквания спрямо тях.
Ключови думи: горска политика, интегрирано управление, партисипативен подход, многофункционално горско
планиране, емпирично социологическо изследване, Сибила.
JEL: Q01, Q23.
ЗНАЧЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Зорница Стоянова
Университет за национално и световно стопанство, София
Във фокуса на много научни дискусиите е значението на земеделието за развитието на селските райони в икономически, социален, културен и екологичен аспект и неговата променяща се роля в различните страни. Целта на доклада е
да се оцени значението на земеделието и аграрната политика за развитие на селските райони, като на тази база се
направят обобщени изводи за ролята на селското стопанство и се дадат насоки за развитието на дейности, оказващи
положително въздействие върху селските райони. В първата част на доклада се съдържа литературен обзор на значението на земеделието за устойчивото развитие на селските райони. Земеделските стопанства допринасят за икономиката на селските райони чрез създаването на заетост и доходи, генерирани от техните земеделски и неземеделски
дейности. Едновременно с това управлението на природните ресурси в селското стопанство може да доведе до значителни ползи за околната среда, да съхрани пространството и да допринесе за поддържането на пейзажни характеристики. В доклада се прави оценка на политиките за развитие на селските райони, като от аграрен подход се преминава
към подход, който подкрепя балансираното устойчиво развитие на селските райони. На базата на оценката на ролята
на земеделието и аграрната политика за развитие на селските райони са направени обобщени изводи и препоръки,
свързани с насърчаване устойчивото развитие на селските райони, подобряване условията на живот на местните общности, популяризиране на селскостопанските политики и др.
Ключови думи: селски район, устойчиво развитие.
JEL: R11, Q18.
РЕГИОНАЛНИ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ НЕРАВЕНСТВА В БЪЛГАРИЯ
Ивайло Иванов, Адриана Стрекаловска-Гъркова, Радостина Сотирова, Спасимира Геранова
Лесотехнически университет, София
Представени са резултати за социално-икономическите неравенства в България за периода 2004-2017, което е етап
от изпълнението на проект, финансиран от фонд „Научни изследвания”, и, чиято цел е да се разработи и да се апробира методика и инструментариум, които да дават възможност на базата на количествени показатели да се направи
социално-икономическа оценка и ранжиране на териториалните единици (регионални и местни) в България и по този
начин да се подпомогне процеса на вземане на управленски решения (включително финансови и инвестиционни) при
провеждане на регионалната политика в страната.
Ключови думи: регионално развитие, регионални неравества, конкурентоспособност, индекс на регионална конкурентоспособност, устойчиво регионално развитие.
JEL: O18, P25, P48, R58.
ЕДИНСТВОТО И БОРБАТА НА ПОЛЯРНИТЕ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ В МОДЕЛИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ (НА ПРИМЕРА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА И НЕЙНИЯ ГОРСКИ СЕКТОР)
Иван Йовков
Лесотехнически университет, София
Защитава се научната теза: устойчивото развитие е ценност в модерните общества. Като социална ценност то се
свързва със светогледа за задоволяване на настоящите потребности от природни ресурси без да се излагат на риск
бъдещите поколения да обезпечават своите потребности. Като икономическа ценност то е светоглед, който задължава
всяко едно поколение да предаде собствеността във всичките й форми, подобрена на бъдещите поколения. Като управленска ценност то е светоглед за осигуряване на инструменти и механизми за туширане на противоречията между
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полярните противоположности в моделите за управление на природните и социалните системи. Показва се, че на настоящия етап акцента е поставен върху социалната и икономическата страна на устойчивото развитие като настрани от
научните изследвания остават проблемите, произтичащи от неговата управленска същност. По тази причина речниците
на политолози, социолози, икономисти, политици, журналисти и т.н. изобилстват от клишета за смяна на системата (без
да се уточнява коя) за смяна на модела (без да се дефинира кой) за възприемане на европейски ценности и т.н. Изложено е нашето разбиране, че икономическата, политическата и системата на културата са структурни елементи на
модерните общества и че моделите им на организационно устройство се градят на коренно различни основополагащи
принципи. На примера на икономическата система на българското общество и горския ни сектор са показани полярните
противоположности в тях, които са движещите сили на устойчивото им развитие. Определени са същностните характеристики на икономическите модели за организационното им устройство. Очертани са специфичните задачи на персонифицираните страни в тези модели и критичните точки, в които те се намират в единство. Предложени са показатели,
параметри и индикатори за оценка на разпределителния механизъм между полярните страни в икономическите модели.
Ключови думи: модели за управление, устойчиво развитие, полярни противоположности, разпределителен механизъм,.
JEL: G10, G30, L83.
КЛУБ „ЮНДОЛА `99” – 20 ГОДИНИ ПОСВЕТЕНИ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА УПРАВЛЕНИЕТО И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
Иван Палигоров
Лесотехнически университет, София
Представено е кратко обобщение на по-важните резултати от изследванията в областта на управлението и устойчивото развитие през изминалите 20 години.
Ключови думи: управление, устойчиво развитие.
JEL: Q01, M00, M10.
МЕХАНИЗМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА РИСКА ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА
Ивелина Петкова
Университет за национална и световно стопанство, София
През последните години, интегрираният подход при управление на риска, който се използва от страна на Европейската комисия и Европейския парламент при изготвяне и съгласуване на нормативната уредба в аграрния сектор и политиките в тази връзка, дава по-широки възможности за ограничаване влиянието на рисковите фактори. Целта на изследването е да представи анализ и оценка на механизмите за управление и контрол, като се идентифицират рисковите
фактори и предприетите действия и политики на европейско ниво.
Ключови думи: риск, контрол, обща селскостопанска политика.
JEL:Н83, М48, Q18.
МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА АНТИКОРУПЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ В БЪЛГАРИЯ
Ивелина Петкова
Университет за национална и световно стопанство, гр. София
Политиката на България през последните години по отношение на антикорупционните процеси следва тенденция за
прецизиране на мерки и действия, ориентирани към обособяване на отделни системи от нормативни актове и органи за
противодействие на корупцията. Целта на изследването е да представи критичен анализ и оценка на антикорупционните процеси в България, като се представи обзор на предприетите действия и политики на национално ниво. Специално внимание се обръща на мястото и оценката на страната ни в международните рейтинг класации.
Ключови думи:мониторинг, контрол, антикорупционни процеси.
JEL:Н83, М48.
ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ НА ПРОДАЖБИТЕ (ПО ПРИМЕРА НА ВИНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ)
Илиян Георгиев
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов
Лозарството е един от приоритетите на Европейската аграрна политика. Реализацията на вино е успешна когато
предлаганият продукт е конкурентоспособен на съответния пазар. Качествата на виното като специфичен продукт се
определят от следните фактори – сорт на гроздето, вкус на виното, екология на региона, технология на винопроизводството и др. В този смисъл в България са налице всички предпоставки да е сред водещите винопроизводители в Европа
и в света. Нашата страна е с традиции в лозаро-винарския сектор, в който продължават да се инвестират средства.
Това е водещата причина настоящото изследване да бъде насочено към пазара на вино в България. Основната цел на
настоящата разработка е да разгледа базовите аспекти на продажбите на вино – икономически, правни и социални. В
тази връзка се представят особеностите на виното като продукт на пазара и се анализират продажбите на три винопроизводителя у нас. В заключение са изведени някои проблеми на пазара на вино като са очертани социалните му аспекти.
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Ключови думи: характеристика на продажбите на вино, особености на виното като продукт, анализ на продажбите
на вино, социални аспекти на продажбите на вино.
JEL: Q17, Q18, Q23.
ПРОМЕНИТЕ ВЪВ ВЪТРЕШНИЯТ КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Ина Лечева
Университет за национално и световно стопанство, София
Организацията на вътрешният контрол в публичния сектор е съществен и наболял въпрос, който търпи ежедневни
промени. Поставянето на определени изисквания по отношение на ръководителите, като част от управленската им
отговорност е аспект, въз основа на който предстои известна реорганизация по отношение на структурирането на вътрешния контрол в организациите от публичния сектор. Съществен акцент се поставя върху поставяне на целите, определяне на индикатори за постигането им, идентифициране на съществените рискове застрашаващи целите, както и
въвеждането на превантивни, текущи и последващи контроли. Промените в организацията на вътрешния контрол са
предизвикателство, насочено към поддържане на устойчивото развитие на организациите от публичния сектор.
Ключови думи: вътрешен контрол, управленска отговорност, контролни дейности, вътрешен одит, одитна пътека.
JEL: H11, H50, H53, H59.
ФИНАНСОВИЯТ КОНТРОЛЬОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА 3-ТЕ ЛИНИИ НА ЗАЩИТА
Ина Лечева
Университет за национално и световно стопанство, София
Ролята и значението на финансовият контрольор в организациите от публичния сектор не е нова функция и дейност. Вменената отговорност за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност в известна степен се
осъществява от финансов контрольор, но само по отношение на дейностите и решенията, водещи до финансови последствия в организацията. Контролният модел за 3-те линии на защита има определени функции и дейности, които
отчасти припокриват поставените изисквания към предварителният контрол за законосъобразност, осъществяван от
финансовия контрольор. Визията за развитие в областта на вътрешния контрол за периода 2018-2020 на национално
ниво предполага постигане на синхрон и съответствие на контролния модел с националната регламентация.
Ключови думи: вътрешен контрол, управленска отговорност, контролни дейности, финансов контрольор, предварителен контрол.
JEL: H11, H50, H53, H59.
СЪВРЕМЕННИ ЛИДЕРСКИ МОДЕЛИ
Ия Петкова-Гурбалова
Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София
Лидерството, като част от управлението, е в полезрението на изследователи от древността. Практиката, както и теоретичните модели, постоянно се развиват и налагат предефиниране на утвърдени парадигми и нов прочит на факторите, ефектите, носителите на лидерството. В статията се представят актуални модели, които описват съвременни
лидерски практики. Задълбочена е дискусията върху една от новите управленски парадигми, в чийто фокус е автентичното лидерство. В теоретичния обзор са използвани водещи научни разработки на утвърдени автори в световен план.
За целта на анализа е използван емпиричен инструмент, който измерва автентичното лидерство с помощта на четири
характеристики: себепознание, прозрачност в отношенията, балансирана обработка на информация и вземане на решения, вътрешна морална перспектива. Въпросникът съдържа 16 позиции, които измерват описаните четири характеристики. Изследването е извършено с помощта на он-лайн панел, като са обработени и анализирани 348 анкетни карти.
Респондентите са групирани в четири категории, съответно представители на секторите услуги, производство, търговия
и централна и местна администрация. Резултатите от проучването дават информация за описание на ръководителите
в България по описаните критерии. Парадигмата, описваща автентичността на лидерите, е все още в начален етап от
своето развитие в световен план и представеното изследване е едно от малкото подобни в Европа, което дава ориентири за следващи проучвания и анализи, сравнения и коментари.
Ключови думи: лидерство, съвременни лидерски модели, автентично лидерство, лидерски стил.
JEL: M54.
АКЦЕНТИ В МОДЕЛА ЗА УСТОЙЧИВО ПАЗАРНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИЗЪМ НА БАЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЗВИТИЕТО НА АЛТЕРНАТИВНИЯ РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ АСОРТИМЕНТ, ЧРЕЗ СПОДЕЛЕНА РЕСУРСНА, ПРОДУКТОВА И ПАЗАРНА ПОЛИТИКА
Йордан Йорданов
Лесотехнически университет, София
Многофакторният анализ и оценка на обективните пазарни тенденции и процеси към средата на 2019 г. изискват
сериозно преосмисляне на т.нар. стратегически приоритети, свързани с повишаване на иновативността, ефективността
и комплексността в използването на неангажираният ресурсен и пазарен потенциал за комбинирано и алтернативно
туристическо предлагане в различните региони на страната. Дългосрочните ориентири в пазарното пространство, които
като синергия от местни, регионални и национални секторни политики биха могли устойчиво да гарантират трайно
пазарно присъствие на българският туристически асортимент, следва да се фокусират към: приобщаване чрез промоционални и рекламни компании на по-платежоспособните целеви групи потребители, готови за пътешествия през чети-
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рите сезона на годината от традиционните и нови страни или региони емитиращи туристи към страната; преориентиране към алтернативни комбинирани форми на интегрерано целогодишно предлагане на туристически програми; трансфер и прилагане на добри практики и опит на продуктово коопериране на база съчетано използване на разнообразните
групи туристически ресурси в различните региони на страната. В този ред на мисли, могат да се обобщят три основни
акцента на настоящия доклад. Първи акцент: комбинирано или съчетано целогодишно използване на разнообразния
местен ресурсен потенциал – многообещаващ модел заустойчиви-дългосрочни форми на коопериране в туристическото предлагане. Втори акцент: ориентиране къминовативен продуктов и технологичен микс,адресиран към поплатежоспособни целеви групи туристи като: „Пътуване за СПА с дъх на вино и история”, „Здраве и дълголетие в България – споделени маршрути и преживявания за Сеньори „55-60+”, „Семейни ваканции: Мама, татко и ние”. Трети акцент: устойчивост в българският туризъм чрез преориентиране към планиране и реализиране на споделени инвестиционни политики за стратегическо развитие на общините и регионите, чрез кооперирани, комбинирани форми и съчетания
на алтернативно-туристическо предлагане в България до 2025-2030 г.?
Ключови думи: устойчиво пазарно развитие, алтернативен регионален туристически асортимент, ресурсна, продуктова и пазарна политика.
JEL: Z32, Z38.
КОНКУРЕНТНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ – РОЛЯТА НА
СОБСТВЕНОСТТА
Йорданка Иванова
Университет за национално и световно стопанство, София
Конкурентното представяне на предприятията е основна тема в стратегическото управление. Представянето на
българския бизнес е от значение в условията на интеграция с европейския пазар, нарастващи изисквания и динамична
конкуренция от местни и международни играчи. Това е особено валидно за малките и средни предприятия, като доминираща група, включително и за фамилните предприятия, заемащи значим дял. Детерминантите на конкурентното
представяне могат да се използват като инструмент за анализ на текущото състояние на бизнеса и потенциала за
развитие в международна бизнес среда. По-доброто представяне е предпоставка за изпълнение на международни
дейности. От друга страна, международните дейности на предприятията могат да допринесат за по-добро представяне
в сравнение с конкурентите. Този доклад е насочен към изследване на конкурентното представяне на българските
предприятия в международна среда по основни детерминанти и ролята на собствеността. Базира се на случайна извадка от 500 предприятия, предимно малки и средни, от цялата страна и от различни сектори. Анализът на емпиричните данни, събрани от ключови участници в управлението на фирмите – предприемачи и мениджъри, показва, че конкурентното представяне е отрицателно свързано с фамилната собственост. При сравнението по групи предприятия –
фамилни и нефамилни, са установени сравнително по-високи средни оценки на представянето за нефамилните предприятия.
Ключови думи: конкурентно представяне, интернационализация, малки и средни предприятия, фамилен бизнес,
собственост.
JEL: F23, L25, L26.
ХАЛКОНИ – СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧНО ДЕЙСТВИЕ
1

1

2

Йорданка Иванова , Антония Тодорова , Огнян Петров
1
Лесотехнически университет, София
2
Софийски университет, София

Халконите или 1,3-дифенил-2-пропен-1-оните са съединения, които често се срещат сред висшите растения и принадлежат към групата на флавоноидите, които са най-голямата и широко разпространена група фенолни съединения.
Те проявяват разнообразна биологична активност – антиоксидантна, антибактериална, фунгицидна, противовирусна,
инсектицидна, антипротозойна, противотуморна, цитотоксична и др. В настоящата работа са разгледани накратко методите за получаване и биологична активност на халконите.
Ключови думи: халкони, биологично активни вещества, фунгицидна активност, цитотоксичност.
JEL: L65, C90.
ОЦЕНКА НА КОНЦЕСИОННИТЕ ПРАВА КАТО ОСНОВА ЗА ВЗЕМАНЕ НА УСТОЙЧИВИ УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ
Калина Кавалджиева
Университет за национално и световно стопанство, СОФИЯ
Дървесината в горите в държавен горски фонд се възприема от българското общество като част от националното
богатство и идентичност. Икономическите, социалните и екологичните функции са от важно значение за устойчивото
развитие на обществото и за подобряване условията на живот, особено в селските и планински райони. Тези функции
са незаменими не само в национален, но и в глобален аспект. След 1989 г. поради политическите и икономически промени в Р.България, горският сектор премина в период на реформи, насочени към функциониране в условия на пазарна
икономика. Потреблението на дървесина непрекъснато нараства, което налага да се разглежда въпроса за управлението на горите. Населението и домакинствата използват приоритетно дървесина за огрев и за изработване на мебели.
Нужно е да се вземе под внимание факта, че липсва устойчив стопански интерес към раздробените и малки частни
гори, поради ниските доходи и рентабилност от тези горски имоти, лошата пътна инфраструктура, недостатъчната
подкрепа от страна на държавните институции, както и нарастващите изисквания за устойчивото им стопанисване.
Поради значимостта на този проблем в изследването се прави анализ на управлението на дървесината от горите в
държавния горски фонд – при предоставяне на концесия за услуга санитарна/гола сеч и залесяване. Обект на изследване са дървесината от горите в държавния горски фонд, които са предоставени на концесия за услуга за санитар-
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на/гола сеч и залесяване. Изборът е обусловен в Правилника за прилагане на Закона за горите – да се предоставят
възмездно за ползване дървесината от горите в държавните горски фонд. Предмет на изследване е санитарната сеч на
дървесина от горите в държавните горски фонд, които са предмет за предоставяне на Концесия на услуга. Цел на изследването е да се анализират тенденциите на концесиите за услуги – санитарна сеч на дървесината в горите, попадащи в държавния горски фонд. Фокусирано е върху показателите: настояща стойност на услугата, стойност на концесията, инвестиционна стойност и социалния баланс. За реализиране на поставената цел са поставени за решаване следните задачи: да се приложи методология по предоставяне на концесия на услуга; да се установи какви ще бъдат приходите и разходите от ползването на дървесината от горите в държавните горски фонд.(при наличие на концесия); да се
направят препоръки, свързани с управлението и организацията на горите, собственост на държавните горски фонд.
Изследването няма претенции да представи всички аспекти на управлението на дървесината в горите. Направена е
сравнителна оценка на ползването на дървесина от горите. Изследването е съобразено с нормативната база към 30
януари 2019 г.
Ключови думи: оценка, интелектуален капитал, устойчива, социална ефективност.
JEL: C54, D04, G12, G31, M42.
ГЕОИКОНОМИЧЕСКИ ИМПЕРАТИВИ В ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЯ БЕЗПОРЯДЪК КЪМ АВАНГАРДНОТО УПРАВЛЕНИЕ
Камен Петров
Университет за национално и световно стопанство, София
В доклада е направен опит да се анализират съвременните тенденции в геоикономическата наука през призмата на
авангардното управление и начертаването на новите икономически реалности. Изведени са постулати на
пространственото разположение на производителните сили и развитието на функционирането на териториалните
системи. В геоикономически порядък автора е извел определени тенденции и хипотези, които имат значение за
развитието на съвременното национално стопанство и развитието на процесите на глобализация. Очертани са и някои
виждания на автора в контраст с други учени и анализатори, което е съществен принос за развитието на
геоикономическите идеи и постулати.
Ключови думи: развитие, геоиконоимика, регион, пространство, визия, система.
JEL: F00.
ВЛИЯНИЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ ВЪРХУ РЕГИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ
Камен Петров, Никола Танаков
Университет за национално и световно стопанство, София
Настоящия доклад е посветен на проблемите на регионалното развитие в България и отражението му върху регионалната икономика. В доклада се акцентира върху обхвата и функционалните особености на регионалното развитие,
прави се оценка на регионалната икономическа политика и особеностите при нейното функциониране в рамките на
българското икономическо пространство. Разглеждат се отделните аспекти при използването и опазването на жизнените ресурси като основа за устойчиво развитие, развитие на урбанизационния процес през призмата на функционалните
особености на регионалното развитие и очертаващите се контури на новата регионална икономика. Акцентира се върху
въздействието на икономическите процеси за изпълнение на поставените цели и ще съдейства за формиране на съвременно икономическо мислене чрез прилагане на методи за развитие на регионалната икономическа политика посредством инструментите на регионалното развитие.
Ключови думи: регионално развитие, моделиране, системи, управление, администрация, власт.
JEL: R10.
СПЕЦИФИКАЦИИ НА СЯДАНЕ И ПОЗИЦИИ В СИМФОНЕН ОРКЕСТЪР
Катерина Деспот, Петар Намичев, Васка Сандева, Екатерина Намичева
Университет „Гоце Делчев”, Щип, Македония
Можем само да предположим колко видове специфични места и места за сядане съществуват, приблизително толкова, колкото и броят на различните хора. Столът като обект е достъпен за всички, съществува в различни форми,
които се трансформират в зависимост от материала, той може да бъде прост в концепцията си или с различно значение, и това зависи преди всичко от предназначението му и коя е целевата група от потребители и продължителността
на употреба. Основната форма се състои от хоризонтална повърхност на стандартно разстояние от пода, предназначена да поддържа тялото, докато седи, вертикалната повърхност е настроена да поддържа гърба. Освен основните елементи, столът се състои от много повече елементи. Психологическата връзка с потребителя, която е по-силна от всяка
друга мебел, може да бъде символ на статус и вяра. Но когато седи, той влиза в строга категория на работното място,
преди функционалните фактори го определят. Факторите на внимание са специфичните места за сядане в синтетичния
оркестър и проблемите, които възникват в дългосрочна дневна. Мускулно-скелетните нарушения, свързани с музикалното представяне, са проблем за професионалните музиканти. Предвид многобройните последици, които музикантите
имат при използването на музикални инструменти, тези последствия могат да се считат за заплаха за тяхната професионална дейност.
Ключови думи: стол, симфоничен оркестър, седнало положение, ергономия.
JEL: D24.
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УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ЕРАТА НА ЦИФРОВАТА ИКОНОМИКА – КОНЦЕПТУАЛНИ ПРОМЕНИ И ТРАНСФОРМАЦИЯ НА УПРАВЛЕНСКИТЕ ПАРАДИГМИ
Кирил Радев
Нов български университет, София
Изследването има за предмет и обект концепциите и целите на Четвъртата индустриална революция „Индустрия
4.0“, които предполагат промени във всяка една от областите на световната икономика, следователно и в парадигмите,
методите и подходите за управление на устойчивото развитие. Поради това то е актуално и неговата главна цел е:
извеждане и формулиране на съдържателните характеристики на актуалните критични фактори за постигане на устойчивост, в прехода към цифрова икономика. Основните научни задачи за постигане на главната цел са: анализ на релевантността на концепциите и показателите за устойчиво развитие с целите на Индустрия 4.0; анализ на актуалността и
приложимостта на съвременните управленски парадигми за устойчиво развитие и необходимостта от тяхната адаптация към условията на цифрова икономика; извеждане на перпоръки за адаптация на управленските методи за управление на промените в условията на „Индустрия 4.0”. За постигането на главната цел и научните задачи е използвана:
релевантна научна литература, периодика, данни от Европейската комисия, световни бизнес организации и национални
институции, резултати от авторски интервюта. Научната методика включва: сравнителен анализ, анализ на документи,
статистически методи, SWOT и PEST анализ, методи за интервюиране, методи за стратегически анализ и прогнозиране, методи за икономически анализи. В резултат на изпълнението на главната цел и научните задачи в статията са
направени изводи и препоръки за концептуални промени и трансформация на управленските парадигми за устойчиво
развитие в условията на преход към цифровизация на бизнес процесите и административните дейности.
Ключови думи: устойчиво развитие, Индустрия 4.0, предприемачество, управление на промените, стратегическо
прогнозиране, управление на иновациите.
JEL: М21, М16, О10, О30, F20.
ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА БАНКОВОТО КРЕДИТИРАНЕ ВЪРХУ РАЗМЕРА НА БРУТНАТА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ НА
СЕКТОР ТУРИЗЪМ
Константин Колев, Мая Цоклинова
Лесотехнически университет, София
От кейнсианската икономическа теория е известно, че при наличие на незаети производствени фактори, експанзивната парична политика води до реално нарастване на брутната добавена стойност (БДС). Във връзка с последното,
целта на настоящото изследване е да се провери валидността на тази теза за сектор туризъм като се измери зависимостта между банковите кредити (факторна променлива) и БДС на сектор туризъм (зависима променлива). За горепосочените променливи са използвани данни по тримесечия от БНБ и НСИ за периода 2009 г. – 2017 г.
Ключови думи: кейнсианска икономическа теория, туристически сектор, брутна добавена стойност (БДС), банкови
кредити.
JEL: G1, G3, L83.
ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ФРЕЗОВИТЕ МАШИНИ ЗА ПОЧВОПОДГОТОВКА В РАЙОНА НА „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ДОБРИЧ”
Константин Костов
Държавно горско стопанство – Добрич, Добрич
Фрезовите машини намират все по-широко приложение за почвоподготовка за залесяване в горските стопанства от
района на Североизточното държавно предприятие – гр. Шумен. Първите машини от този вид, горска фреза за раздробяване на пънове – модел AHWI SF100 и мелиоративна фреза - модел FAE SSH 200, бяха използвани за почвоподготовка за залесяване в невъзобновени горски площи. В настоящата работа са изследвани технологичните възможности
на мултифункционална горска фреза FAE-250/SSH, агрегатирана към трактор FEND VARIO 925 и на горски фрезов
храсторез FAE-UML/SSL, задвижван от фронтален товарач „Bobcat Т870. Установени са експлоатационните показатели
на машините при почвоподготовка за залесяване на невъзобновени сечища на слабо каменливи почви и полегати терени.
Ключови думи: фрезов храсторез, горска фреза, производителност, сечища.
JEL: Q16, Q23.
АНАЛИЗ НА КИНЕМАТИЧНИТЕ И ДИНАМИЧНИ ПАРАМЕТРИ НА ПАЛЦЕВИТЕ ОБЕЗКРИЛИТЕЛИ ЗА ДОБИВ НА
СЕМЕНА
Константин Маринов
Лесотехнически университет, София
Палцевите обезкрилители с непрекъснато действие, работещи по сухия метод на обезкриляване на семена от горски дървесни видове, са снабдени с винтово-шнекови механизми. Тези механизми осигуряват непрекъснатия процес на
движение на семената и необходимото налягане за разкъсване и разделяне на крилцата. В настоящия момент кинематиката на този процес в палцевите обезкрилители е недостатъчно проучен. Скоростта и натискът върху семената в
много голяма степен влияе върху качествените и количествените показатели на процеса. Определянето на основните
кинематични параметри, в съответствие с характера и условията на процеса, представлява определен научен интерес.
В настоящото изследване е извършен теоретичен анализ и са установени основните кинематични и динамични параметри на движението на семена в шнековите механизми на палцевите обезкрилители. Получените резултати могат да
бъдат използвани в областта на научните и технологичните изследвания в семедобива.
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Ключови думи: обезкриляване на семена, скорост, натиск, теоретична производителност.
JEL: Q16, Q23.
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ГОРСКИТЕ ФРЕЗИ ЗА ПОЧВОПОДГОТОВКА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА
ИНТЕНЗИВНИ ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ
Константин Маринов
Лесотехнически университет, София
Съвременните технологии и системи машини за създаване и отглеждане на интензивни тополови култури се основават на все по-широкото използване на горските фрезови машини. В сравнение с досега използваните традиционни
технологии и машини в нашата страна, горските фрези са по-екологосъобразни и имат по-високи технологични качества. През последните 5 години в района на Северозападно държавно предприятие - гр. Враца се прилага нова технологична схема за почвоподготовка на тополови сечища, в която се използва самоходен фрезов агрегат – модел РТ-400, а
от една година вече и втори такъв агрегат – РТ-300. И двете машини са оборудвани с мултифункционални горски фрези
FAE-300/S. Тези машини могат да се използват за изпълнение на всички технологични операции в процеса на почвоподготовката – от почистване на тополовите сечища от дървесен отпад и стояща дървесна и храстова растителност, до
основна обработка на почвата преди засаждане на фиданките. Производствените показатели на машините в голяма
степен зависят от условията за работа и характеристиките на залесяваните горски площи. В настоящата работа са
изследвани технико-икономическите показатели на горските фрези при извършване на различни технологични операции в процеса на пълна почвоподготовка на тополови сечища. В резултат на това са установени експлоатационната
производителност и разходите на машини и гориво на горските фрези при различни условия на работа. Получените
резултати са подходящи за съставяне на разходни норми за работа с горски фрезови агрегати и за изготвяне на технико-икономически спецификации за изпълнение на лесокултурните дейности за създаване на интензивни тополови култури в горските стопанства.
Ключови думи: тополови сечища, горски фрези, почвоподготовка, производителност, разходи за машини и горива.
JEL: Q16, Q23.
ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ В БЪЛГАРИЯ – КАК СЕ УЧАТ ДА БЪДАТ УСПЕШНИ МЕНИДЖЪРИ?
Костадин Коларов
Университет за национално и световно стопанство, София
Образованието и опитът на създателите и управляващите собствен бизнес в България, предшестващи изявата им
като предприемачи, съставят една широка палитра, от която е трудно да се обобщи един типичен път на развитието им
като мениджъри. Цел на доклада е да изложи резултатите от проучване на пътищата и начините, по които предприемачите в България усвояват и развиват управленски знания и умения, като за достигането на тази цел се решават следните изследователски задачи: очертаване на кръг от критични за ефективността на дейността на предприятията управленски знания и умения, очертаване на типични и нетипични подходи за усвояване и развитие на тези знания и умения,
анализ и синтез на ефективните подходи и методи за управленско учене и развитие. Изследването е проведено чрез
прилагане на методите на анализ на предходни изследвания, анкетното и казусното проучване, анализ и синтез. Източниците на информация са самите изследвани предприемачи, а в някои случаи и заемащите управленски позиции в
изследваните предприятия. Сред основните резултати могат да посочат изключително емпиричния път на управленско
учене, слабо познаване и ползване на възможностите за обучение, предоставяне от различни образователни и обучителни институции и организации и ниската степен на използване в управлението на професионално обучени мениджъри. По-важни изводи, които могат да бъде направени са: 1. Предприемачите в България все още не смятат за критичен
фактор за успеха в управлението и цялостната дейност на предприятието усвояването на управленски знания и умения
от източници извън тяхната лична практика; 2. Съществува сравнително ниска зона на комфорт и кореспондираща с
нея висока самооценка на предприемачите като управляващи, което, в крайна сметка, се явява бариера пред ученето и
усъвършенстването на предприемачите като управляващи. Накрая, формулирани са препоръки за частично подобряване на ситуацията.
Ключови думи: предприемачи, управленско учене, управленски знания и умения.
JEL: L26, M12, M13.
IN VITRO РАЗМНОЖАВАНЕ НА ЯВОР (ACER PSEUDOPLATANUS L.)
Любка Върбева, Наско Илиев, Владимир Томов
Лесотехнически университет, София
Яворът е важен стопански вид. Вегетативното размножаване на предпочитани негови генотипове и форми има голяма икономическа и екологична стойност, но в същото време е доста трудно. Целта на изследването е да сравни
различните фактори, влияещи във фазите на микроклоналното размножаване и да намери основни зависимости за
формирането на протокол за ин витро размножаване в бъдеще. Като първоначални експланти бяха използвани епикотили, хипокотили от ин витро поници; пъпки и микрорезници в различни фенологични фази. За стерилизация на микрорезниците и пъпките бяха приложени третирания с различно времетраене с 70% етилов спирт и 0.1% и 0.2% живачен
двухлорид. За мултипликация са използвани хранителни среди MS и WPM, обогатени с кинетин, бензил-аминопурин,
тидиазурон и гиберелинова киселина в различни концентрации. Ембрионите се оказаха подходящ експлант за инициране на култури от ювенилни растителни индивиди. Асептични ембриони се получават след обеззаразяване на семената със 70% етилов алкохол за 2 min, последвано от 16 min в 2% воден разтвор на живачен двухлорид (HgCl2), асептично
отстраняване на семенната обвивка в ламинарбокс и дезинфекция на изолираните ембриони с 2% HgCl2 за 2 min. Нодалните и апикални сегменти, изолирани от ювенилни фиданки във фенофаза на растеж по височина се оказаха подходящи експланти за иницииране на ин витро култури, след дезинфекциране с 70% етанол за 4 min и 0.1% HgCl2 за 12
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min. Установено беше, че зрелите индивиди трябва да бъдат във фаза на покой при изолирането на пъпките за въвеждане в култура. Най-добрата стерилизация за този вид експланти беше 70% етанол за 2 min, последвана от 0.2% живачен двухлорид за 16 min. Установено беше силно влияние на генотипа върху диференциацията. Наблюдавана беше
-1
-1
частична диференциация на калусните култури върху MS среда, обогатена с 0.01 mg l TDZ и 0.2 mg l /l BAP. Микро-1
резници от ювенилни донорни растения се вкореняваха успешно след 24 h индуктивна фаза върху MS среда с 3 mg l
индолил-маслена киселина.
Ключови думи: въвеждане в култура, експланти, стерилизация, мултипликация, вкореняване.
JEL: Q23.
ОСОБЕНОСТИ В ПАЗАРА НА ОБЛА ДЪРВЕСИНА, ПОЛЗВАНА ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПЕРИОДА
2016–2018 Г.
Любчо Тричков
Изпълнителна агенция по горите, София
С влизането в сила на Закона за горите през 2011 г. бе извършена и съответна структурна и функционална реформа в държавния горски сектор, като бяха създадени 6 държавни горски предприятия, чиято територия почти съвпада с
териториалния обхват на тъй нарeчените. 6 икономически райони на планиране на България (NUTS 2 Nomenclature des
unités territoriales statistiques). Предвид факта, че около 72,9% от горските територии в страната са собственост на държавата, а от тях 68,5% се управляват от Държавните предприятия, създадени по чл. 163 от Закона за горите, може да
се каже, че те определят пазара на облата дървесина в страната. От друга страна, основният дял на приходите в държавния горски сектор се формира от продажбите на дървесина, което предопределя темата като изключително важна.
Самите предприятия и техните териториални поделения- държавни горски и ловни стопанства (ДГС и ДЛС), съобразявайки се с нормативната уредба и с природните дадености, т.е с ресурса с който разполагат и предвижданията за ползване на горскостопанските планове и програми, както и от съответното търсене на дървесина, се опитват да намерят
подходящите начини и време за ползване и продажба на дървесината от комплектованите им лесосечни фондове. По
принцип, независимо, че държавните предприятия и ДГС/ДЛС стават все повече стопански ориентирани субекти за
управление на горски територии, при тях, както и при останалите собственици на горски територии в България, проучванията на пазара са рядкост. Ето защо, целта на разработката е анализиране на измененията на търгуваните количества дървесина по различните нормативно регламентирани начини през последните три години, както и съответните
постигнати ценови равнища. Задачите на разработката са установяване на наличието или липсата на тенденции в
нарастване на продадените количества обла дървесина от държавните предприятия, съответно на корен и по ценоразпис, за сметка на количествата сортименти продадени на търг - на предварителна продажба или от склад, както и съответните ценови флуктуации и др. За нуждите на изследването за установяване на особеностите на пазара на дървесина, добивана от държавните горски предприятия за периода 2016 - 2018 г., са изготвени анализи и сравнителни анализи
на ползването и търговията с обла дървесина. Анализирани са количествата и цените на продажби на обла дървесина
на корен и на сортименти, както и на услугата по извършването на дърводобива. На база направените анализи, са
изведени съответни тенденции, изводи и препоръки.
Ключови думи: анализ, видове процедури, дърводобив, държавни предприятия, обла дървесина, продажби на
дървесина, цени.
JEL: Q23, M21.
ПРИЛОЖЕНИЯ НА ТЕХНОЛОГИЯТА LIDAR ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
Мария Асенова, Георги Дончев
Лесотехнически университет, София
В последните 20 години технологията LiDAR (Light Detection and Ranging) за въздушно и наземно лазерно сканиране
разшири областите на приложението си. Технология LiDAR, съчетана с цифровата фотограметрия и дистанционните
методи, има голям потенциал за широко използване в горската инвентаризация. Тези методи осигуряват обективни
данни за стратегическото и оперативното планиране в горското стопанство. При изучаване на природните обекти в
горските територии приложенията на въздушното лазерно сканиране (ALS) и наземното лазерно сканиране (TLS) варират от получаване на пространствени данни за отделно дърво и горско насаждение до интерпретация на данни за
управленски и оперативни решения за горския сектор на различни нива. Целта на разработката е да представи възможностите за изследване на горски насаждения чрез технологията на LiDAR посредством различни приложения на
ALS и TLS. Разработена е технологична схема за наземно лазерно сканиране и измерване на дървостои, като получените данни са обработени чрез свободно достъпен приложен софтуер. Крайният резултат от обработката на данните е
създаването на тримерни цифрови модели на обектите и извличане на качествени и количествени показатели на изследваните горски насаждения.
Ключови думи: LiDAR технология, въздушно лазерно сканиране, наземно лазерно сканиране, горска инвентаризация, таксационни показатели.
JEL: C83, C88, Q23, Q55.
РОЛЯ НА БИЗНЕС ПАРТНЬОРСТВАТА В МЕЖДУНАРОДНАТА ДЕЙНОСТ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Мария Василска
Университет за национално и световно стопанство, София
Ролята и значението на малките и средните предприятия (МСП) за развитието на националните, регионалните и на
световната икономика е безспорно, защото те решават важни за обществото и икономиката задачи. Едновременно с
това, МСП се сблъскват с много трудности и самите те имат недостатъци, които не им позволяват да разгърнат в пълна
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степен своя потенциал. Като цяло МСП ограничено използват прийомите на стратегическото управление, но въпреки
това предприемачите почти винаги се стремят да формират устойчиви партньорски отношения с различни пазарни
участници с цел постигане на определени стратегически приоритети. Съвременната динамика на бизнес средата и
технологичното развитие са свързани с интензифициране на глобалната конкуренция и ускоряване на процеса на интернационализация на бизнеса. МСП имат важна роля в този процес, въпреки че интернационализацията на дейността
е задача, с която МСП се справят по-трудно от големите предприятия. МСП, които имат международна дейност, могат
да се възползват от множеството предимства на чуждите пазари, но трябва да посрещат и много предизвикателства.
Основен инструмент за това са бизнес партньорствата, с които тези предприятия преодоляват редица проблеми и
засилват своите конкурентни предимства. Целта на настоящия доклад е да анализира ролята на бизнес партньорствата и да представи основните партньори на българските МСП в подкрепа на тяхната международна дейност. Той се
базира на проучване на литературни източници, резултати от проведено емпирично проучване с представителна извадка на вече интернационализирали дейността си български МСП, както и на експертни наблюдения на автора на
доклада.
Ключови думи: малки и средни предприятия, интернационализация, бизнес партньорства, конкурентни предимства.
JEL: F23, L14, L25, L26.
ПРИМЕР НА ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Мария Гюлеметова
Нов български университет, София
Актуалността на темата се определя от съвременните тенденции във висшето образование като фактор за подготовка на знаещи и можещи млади хора. Знанията, уменията, компетенциите и моделите на поведение са в основата на
преустройството на днешното общество и изграждането на бъдещ устойчив свят. Обект на разглеждане са знания за
същността на устойчивото развитие на системата : природа – общество – стопанство и мерки за постигане. Предмет на
разглеждане е частта от знания, която е необходима за придобиване на култура за устойчиво развитие на глобалните,
регионалните и национални процеси, както ѝ основни понятия, които могат да бъдат използвани за самостоятелна
работа в научната област. Целта на разработката се свързва с изработване на иновативен модел за формиране на
култура за устойчиво развитие като част от професионалната култура на учащите, а задачите, които се решават за
постигане на тази цел се свързват с: обогатяване на знания и възгледи за концепция за устойчиво развитие; формиране на умения, компетенции и модели на поведение на култура за устойчиво развитие за прилагане в практическа
ситуация. Очакваният резултат от решаване на формулираните задачи е формиране на култура за устойчиво развитие,
като част от общата им култура за опазване на околна среда и икономически растеж в отговор на Стратегия „Европа
2020” и Национална стратегия за устойчиво развитие.
Ключови думи: иновативен модел; обучение; устойчиво развитие.
JEL:I20.
ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА ЧРЕЗ КЛЪСТЕРИ – ПРАКТИКИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Мария Иванова
Нов български университет, София
В доклада се представят възможностите на клъстерите за оказване на влияние върху икономическото развитие на
транс-граничните региони България–Румъния. В процеса на анализ, клъстерите се разглеждат като икономическо понятие – група от взаимосвързани фирми с еднаква стратегическа цел, и се описват техните предимства и недостатъци.
Изследват се условията и факторите, които водят до повишаване на конкурентоспособността на регионите, чрез участие на български и румънски предприятия в клъстери. Използван е конкретен казус за да се представят трансграничните икономически тенденции и възможности за сътрудничество. Зеленият енергиен клъстер за възобновяема енергия в
транс-граничния регион на Констанца-Добрич е пример за добра практика и възможност за коопериране. Проучването
се фокусира върху дългосрочните перспективи за зелено бъдеще чрез клъстер и конкурентоспособността на района
като единна територия без граници. Изследват се възможностите за създаване на иновативна среда за балансирано и
устойчиво развитие на малките и средни предприятия за производство на възобновяема енергия в граничните райони в
България–Румъния с центрове Констанца и Добрич. Като извод се извежда ролята на Зеления клъстер за стимулиране
на съвместни действия между основните производители на възобновяема енергия за повишаване на икономическата
привлекателност на региона и насърчаването на „зелено” производство и потребление на енергия, което е найустойчивият начин за използване на природните ресурси. Клъстерът служи като двигател и проактивна координатор на
заинтересованите страни, допринася да се разяснят ползите от увеличаване на разпространението на възобновяемата
енергия в региона.
Ключови думи: клъстер, трансграничните региони, възобновяема енергия, устойчиво развитие, малките и средни
предприятия.
JEL: L26, O13, Q01, Q20, Q42.
СТОПАНСКИ СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Марко Тимчев
Университет за национално и световно стопанство, София
В доклада се разглеждат насоки за усъвършенстване на методологията „Стопански счетоводен анализ”. Аргументират се насоки и модели за привеждане на стопанския счетоводен анализ на предприятието в съответствие с водещите стандарти. Обосновава се интегрирането на стопанския счетоводен анализ в балансирана система за анализ на
ефективността и устойчивото развитие „Balanced Scorecard Analysis” (BSc). Извеждат се потребности от интегриране на
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BSc с методиките: „SWOT and Pest Method of Analysis” и методиката за анализ на риска – „Z-ZETA – Score Analysis” and
„Security Business Analysis”. Аргументира се модулиране на стопанския и счетоводен анализ в методическа система
„Балансиран анализ на предприятието”.
Ключови думи: устойчиво развитие, анализ, финанси, бизнес, „Balanced Scorecard Analysis”, „SWOT Analysis”, наукометрия, несъстоятелност, банкрут, бизнес метрика.
JEL: C01, С15, В21.
АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА РАБОТА ПО „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ АНАЛИЗ”
Марко Тимчев
Университет за национално и световно стопанство, София
В доклада се изследва научно-преподавателската работа по "Финансово–стопански анализ във висшите училища.
Прави се критичен анализ на състоянието и перспективите за развитие на формите на обучение, учебните планове и
програми, предназначени за ОКС „Бакалавър” и за ОКС „Магистър”. Анализира се степента на гъвкавост, адаптивност и
съответствие на учебното съдържание по „Финансово-стопански анализ” с водещите методологии и потребностите на
реалния бизнес в условия на информационни технологии, конкуренция и устойчиво развитие.
Ключови думи: проблемно обучение, практика, дуалност, учебни планове, програми, информационни технологии,
електронизация, конкуренция, устойчиво развитие.
JEL: А22, А23, А29.
ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД МИКРОФИНАНСИРАНЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ
Мая Цоклинова, Константин Колев
Лесотехнически университет, София
През последните години трансформациите на финансовия сектор в някои развиващи се страни се изразява в образуването на т. нар. микрофинансиращи институции (МФИ). Тяхна основна цел е предоставянето на кредити на микро- и
малки предприятия, с което се постигат съпътстващи цели като намаляване на бедността, чрез осигуряване на достъп
до финансови услуги и на тези икономически агенти с по-малки финансови възможности. За съжаление, до този момент
в туристическия бизнес в България тези микрофинансиращи институции не оказват достатъчно въздействие върху
несъответствието между търсене и предлагане на варианти за финансиране. Предвид липсата на достъп до кредити,
местните туристически микро- и малки предприятия не могат да се конкурират с големи международни туристически
корпорации. В резултат на последното, ползите от благоприятното икономическо въздействие на туристическия сектор
върху националната икономика не се използва пълноценно. Проблемът за финансирането на туристическия бизнес се
задълбочава още повече от специфичните условия, при които той се развива, изразяващи се в сезонния характер на
туристическото търсене и предлагане. Във връзка с последното, целта на настоящото изследване е да се оцени влиянието на сезонния компонент върху размера на предоставените кредити в сектор туризъм и да се откроят периодите от
годината, през които туристическият бизнес изпитва засилена потребност от финансов ресурс.
Ключови думи: микрофинансиране, туристически бизнес, сезонен компонент, размер на предоставени кредити.
JEL: G10, G30, L83.
ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Мелина Нейкова, Радослав Милчев
Лесотехнически университет, София
Необходимостта от прилагането на информационно-комуникационните технологии и ресурси в бизнес дейността на
различните по големина организации през последните години се оценява като важен и значим фактор за тяхното развитие и утвърждаване в глобален мащаб. Предимствата на ИКТ все повече се възприемат и оценяват като съществени
и незаменими при повишаването на конкурентоспособността и ефективността на извършваните бизнес процеси. Същевременно, ИКТ са и определящ фактор при извършването на електронен обмен на данни и оказват съществено
влияние върху създаването и развитието на успешен е-бизнес, и тясно свързаните с него е-търговия и е-разплащания,
чрез които организациите се интегрират в глобалното мрежово пространство. Настоящата статия се стреми да анализира и проследи състоянието и съвременните тенденции свързани с въвеждането и прилагането на новите информационно-комуникационните технологии от организациите, като част от процеса им на адаптиране чрез възприемане на
иновативни, интелигентни и рационални решения за повишаване на просперитета и конкурентоспособността им.
Ключови думи: информационно-комуникационни технологии, е-бизнес, иновации.
JEL: D80, L80, L84, L86, O10.
ТЕХНОЛОГИЧНИ ИНОВАЦИИ И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В КОМУНИКАЦИИТЕ В СФЕРАТА НА НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Милена Георгиева
Икономически университет, Варна
През последните години се наблюдават значителни промени в областта на образованието и маркетинга, предизвикани от бързо развиващите се технологии и глобализацията. Цифровите технологии, в това число изкуственият интелект (AI), увеличената реалност (AR), виртуалната реалност (VR), машинното обучение (ML) и автоматизацията се
разрастват с бързи темпове, разглеждайки се като ключов механизъм за създаване на конкурентни предимства на
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пазара на неформалното образование. Спецификата на неформалното образование предполага проектиране на учебен план, който да акцентира върху интерактивността при реализацията на учебните програми и създаването на умения за пренасяне на реален опит в бизнеса и живота. Подобно на всички сфери на приложение, маркетингът в сферата
на образованието изисква широко познаване на потребителите за да им предложи убедителни послания съдържащи
персонализиран продукт, комуникация, дистрибуция и ценообразуване. Технологичните иновации се разглеждат като
силен драйвър за развитието на неформалното образование. Във фокуса на изследване в публикацията попадат технологичните иновации отнасящи се до комуникациите и приложението им в областта на неформалното образование.
Анализира се използването на технологични иновации в образованието и се извеждат възможностите пред неформалните институции да внедряват цифрови технологии в своите обучителни и комуникационни процеси. Прилагането им
обуславя устойчиво развитие и образователен прогрес. Изведени са препоръки за интегриране на ефективни онлайн
комуникации чрез осигуряване на свързаност, ангажираност и поддържане на интереса на обучаемите.
Ключови думи: високотехнологични канали за комуникация, технологични и образователни иновации, неформално
образование, онлайн обучение, „обучение през целият живот”.
JEL: M31, M53, D83, P46, Q55.
ВЛИЯНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ПАЗАРИ ВЪРХУ УСТОЙЧИВОСТТА НА ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА
Надежда Петрова, Искра Ненчева-Иванова
Тракийски университет, Стара Загора
През последните години основен приоритет на аграрната политика на България е създаването на условия за поефективно използване на производствените ресурси в земеделието и повишаване конкурентоспособността на селскостопанската продукция на международните пазари. Селското стопанство е значим отрасъл на българската икономика и
има съществен принос за формирането на валутните приходи на страната. Сред приоритетните въпроси на селскостопанската политика на ЕС е устойчивото функциониране на хранителната верига в отделните подотрасли и сектори на
земеделието. В България функционирането на хранителната верига в условията на евроинтеграция и глобализация се
определя от протичащите процеси на модернизация и концентрация в отделните сектори, от предизвикателствата в
сферата на производството, потреблението, търговията и от предоставените възможности за достъп до единния европейски пазар. Цел на настоящата разработка е да се изследва влиянието на потребителските пазари върху устойчивото функциониране на хранителната верига. За постигане на целта се решават следните задачи: да се анализира състоянието и развитието на потребителските пазари на земеделски и хранителни продукти; да се проучат факторите, които
оказват влияние върху устойчивото функциониране на хранителната верига; да се разкрият перспективите за развитие
на устойчива хранителна верига. Методите, които се използват при решаване на задачите са: анализ и синтез, системен и структурен подход, статистически изчисления.
Ключови думи: потребителски пазари, хранителна верига, аграрни продукти.
JEL: Q01, Q10, Q13.
УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ
Надка Игнатова
Лесотехнически университет, София
Безопасността на водните ресурси се дискутира като възможност и човешко право за запазване на устойчивия достъп до вода в адекватно количество и приемливо качество с оглед устойчиво изхранване, благополучие и социалноикономическо развитие на хората и защита срещу свързани с водата замърсяване и бедствия (наводнения, свлачища,
пропадания), както и за опазване на екосистемите в условия на мир и политическа стабилност. Целта на проучването е
да покаже безопасността на водните ресурси като ключов елемент за осигуряване на мир и устойчивост на планетата
чрез възможности за сътрудничество и насочване на предизвикателствата към мултидисциплинарен и между секторен
подход за намаляване на риска от конфликти и управление на продължително устойчиво развитие и растеж. Използвани са различни индикатори, индекси и елементи за оценяване на водната безопасност, рисковете и гаранцията за получаване на достатъчно вода с необходимите качества от екосистемите за реализиране на природни услуги. Дават се
препоръки за мобилизиране на международното сътрудничество за подобряване на знанията и иновациите за насочване на предизвикателствата към постигане на безопасност на водите на локално, национално, регионално и глобално
ниво, както и развитие на институционален и човешки капацитет за безопасност и устойчивост на водите, за тематични
изследвания, мониторинг и методи за управление на водите, за повишаване на ефективността от използване на водите
в бита, промишлените съоръжения и процеси, селското стопанство, повторното им използване, икономически и социални аспекти и др.
Ключови думи: воден недостиг, водна безопасност, вода-храна-енергия взаимодействия, природни услуги.
JEL: Q01, Q25, Q53, Q56.
РЕАЛИЗАЦИЯТА НА БИОПРОДУКТИ И УСТОЙЧИВАТА ХРАНИТЕЛНА ВЕРИГА В БЪЛГАРИЯ
Надка Костадинова, Георги Алексиев
Тракийски университет, Стара Загора
Консумацията на биопродукти през последните години бележи положителен ръст, търсенето им се увеличава, а пазарът на биологични продукти е един от най-бързо развиващите се в световен мащаб. Факторите, които влияят върху
реализацията и конкурентоспособността на биопродуктите, до устойчивостта на тяхното предлагане и потребление,
имат не само икономическа, но и социална и екологична обусловеност. Цел на настоящата разработка е да се проучи
реализацията на биопродукти в условията на устойчиво функциониране на хранителната верига в България. За постигане на целта се решават следните задачи: да се установят особеностите на функциониране на пазара на биологични
продукти и тяхното потребление; да се разкрият взаимоотношенията в отделни фази на био-хранителната верига и на
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тази основа да се обособят препоръки за развитието на биоземеделието в България. За решаването на задачите и
постигане на целта на изследването се използват методите на анализ и синтез, индукция и дедукция, системен и синергетичен подход, статистически изчисления. Очакванията от изследването са оптимистични с оглед нарастването на
производството и потреблението на биопродукти.
Ключови думи: устойчивост, биологично земеделие, биохрани, пазар, потребление.
JEL: Q01, Q10, Q13.
ОЦЕНКА НА ЕКОСИСТЕМНАТА УСЛУГА „ВОДА”, ОСИГУРЯВАНА ОТ ВОДООХРАННИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В
БЪЛГАРИЯ
1

1

1

2

1

Невена Шулева , Радослав Милчев , Елена Драгозова , Аделина Алексиева-Петрова , Нено Александров , Крис1
1
1
1
1
тиян Колев , Фотина Йорданова , Паула Малковска , Ралица Пейчева , Неда Чехларова
1
Лесотехнически университет, София
2
Технически университет, София
В България 85% от водните ресурси се формират в планински водосбори с преобладаваща горска растителност, а
60% от поливните площи се напояват от води, идващи от горски водосбори. От горските територии се осигурява воден
ресурс, задоволяващ около 60% от нуждите от питейна вода. Водоохранните горски територии в България заемат площ
от 248 943 hа, което е 6,1% от горския фонд. От тях 72,64% са държавна собственост, 11,41% – общинска, 9,89% –
3
частна и 6,06% други. Водоохранните гори акумулират годишно между 1–1,5 млрд. m вода. По своя характер тези гори
изпълняват функцията на многогодишен изравнител, от който целогодишно се формира един равномерен отток от
условно чиста вода, която посредством водостопанските инфраструктури достига до водопотребителите и водоползвателите. Стратегията на Европейския съюз за биологичното разнообразие до 2020 г. (2011) приета от Европейската
комисия, препоръчва на страните членки да картират и оценят състоянието на екосистемите на своята територия и
съответните ползи от тях, да оценят икономическата стойност на тези ползи, и до 2020 година да организират интегрирането на тази стойност в системите за отчитане и докладване на европейско и национално ниво. Тази Стратегия намира своето отражение и в българското законодателство чрез действащия Закон за горите (2011 г.), в който е обособена самостоятелна глава 17: „Обществени екосистемни ползи от горските територии”. В нея са дефинирани 9 възмездни
ползи от горските територии, предвидени са основните насоки за развитие на тези територии по отношение на екосистемните ползи, благоприятстващи извършването на стопанска дейност, а така също е предвидена възможността в
областните планове за развитие да се обособяват конкретни горски територии, с възможни възмездни плащания.
Предвижда се средствата от постъпилите плащания да се разпределят между собствениците на горските територии, с
утвърдени горскостопански планове и програми – териториални поделения държавни горски и ловни стопанства, общини и други. В процес на изготвяне е и Наредба за определяне на обезщетенията за възмездни обществени ползи от
горските територии. Резултатите от проекта доразвиват тези задачи, като фокусира вниманието върху водоохранните
горски екосистеми и потребителите на материалната екосистемна услуга „вода”. В настоящото научно изследване за
първи път се разработват параметрите на модел за управление на производството и разпределението на доходите
между икономическите предприемачи: собственик на гора – водооползвател и водопроизодители. Проучват се и се
прави оценка едновременно на териториалното разпределение на водоохранните горски екосистеми и осигуряваната
от тях екосистемна услуга „вода” по основни административни региони в България. Данните ще бъдат записани в подходящо дефинирана единна структура (хранилище) така, че от тях да се извлича информация и да се подпомагат
ефективни и навременни решения на различни групи заинтересовани лица като граждани, фирми, неправителствени
организации, държавни и местни власти. Разработват се иновативни методи за аналитични решения на преобразуването на суровите данни в информация и знание. Проучват се нагласите и предпочитанията на заинтересованите страни
към използване на екосистемни услуги от горите. В рамките на настоящия проект се разработва рамката, инсталирането, конфигурирането и пускането в експлоатация на съвременна високотехнологична и иновативна информационна
платформа, осигуряваща достъп в режим 24/365 на всички заинтересовани лица и бенефициенти на научните и приложни резултати генерирани от проекта, инструменти за създаване и управление на различни общности за контакти и
съвместна работа на тези лица, инструменти подпомагащи провеждането, анализа и публикуването на кореспондиращи проучвания и дейности и други. Изгражда се и ще се поддържа в дългосрочен план на подходяща информационна и
комуникационна инфраструктура, отговаряща на съвременните изисквания на цифровото общество в областта на
достъпността, интегритета и целостта на информационните ресурси, което ще осигури и необходимата устойчивост на
резултатите от проекта. Разработва се реален модел за управление на производството и разпределението на доходите
между икономическите предприемачи: собственик на гора – водооползвател и водопроизодители на територията на
община Велинград. Проектът е финансиран от фонд „Научни изследвания” по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства – 2018 г.”
Ключови думи: екосистемнни услуги, горски територии, географски информационни системи.
JEL: Q23, Q25, Q55, Q57.
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИЯ ТОПЛИНЕН КАПАЦИТЕТ НА ЗАМРЪЗНАЛАТА СВОБОДНА ВОДА В ОБЛИ
ТОПОЛОВИ МАТЕРИАЛИ ПО ВРЕМЕ НА РАЗМРАЗЯВАНЕТО ИМ
Ненчо Делийски, Наталия Тумбаркова
Лесотехнически университет, София
Математично описание на специфичния топлинен капацитет на замръзналата свободна в дървесината е въведено
в собствен нелинеен математичен модел на процеса на размразяване на обли дървени материали. За числено решаване на модела е изготвена софтуерна програма в изчислителната среда на Visual Fortran Professional. С програмата е
изчислено 2D нестационарното разпределение на температурата в надлъжното сечение на обли тополови материали с
-1
-1
диаметър 240 mm, дължина 480 mm и съдържание на вода 1,44 kgꞏkg и 1,78 kgꞏkg при 70 часовото им размразяване
във въздушна среда след предхождащото го 50 h замразяване на материалите във фризер до около -30 ºС. Изчислено,
визуализирано и анализирано е изменението на специфичния топлинен капацитет на замръзналата свободна вода в
центъра на облите материали по време на размразяването им.
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Ключови думи: обли тополови материали, размразяване, замръзнала свободна вода, специфичен топлинен капацитет.
JEL: С63, О3, О14, Q23.
ИЗМЕНЕНИЕ НА КОЕФИЦИЕНТА НА ТОПЛОПРОВОДНОСТ НА ПЛОСКИ ДЪБОВИ ДЕТАЙЛИ ПО ВРЕМЕ НА ЕДНОСТРАННОТО ИМ НАГРЯВАНЕ ПРЕДИ ОГЪВАНЕ
Ненчо Делийски, Нено Тричков, Живко Гочев, Димитър Ангелски
Лесотехнически университет, София
С помощта на предложен по-рано от авторите 1D нелинеен математичен модел е изчислено изменението на температурното поле по дебелината на подложени на едностранно нагряване в течение на 30 min плоски дъбови детайли
-1
преди последващото им огъване. Детайлите са с начална температура 20 ºС, съдържание на вода 0,15 kg.kg и дебелина 16 mm, а нагряващото ги метално тяло е с температури 80 ºС, 100 ºС и 120 ºС. С използване на температурните
полета е изчислено изменението на средномасовите коефициент на топлопроводност на детайлите, а също на коефициентите на топлопроводност на ненагряваната им повърхност. Резултатите са представени графично и са анализирани.
Ключови думи: плоски дъбови детайли, едностранно нагряване, коефициент на топлопроводност, огъване.
JEL: L68, O33.
ИЗСЛЕДВАНЕ НА УСЛОВНИТЕ НЕДОСТАТЪЦИ НА ДЪРВЕСИНАТА
Николай Бърдаров, Михаела Маринова
Лесотехнически университет, София
Недостатъците на дървесината представляват всяко отклонение от нормалния ѝ строеж. Има обаче недостатъци,
които от гледна точка на приложението на дървесината са предимство, защото придават декоративен ефект на дървените изделия. Те се наричат „условни”. Намирането на някои от тях може да е много трудно, а други са постоянно около
нас. Статията представя различни условни недостатъци и изделия, които ги съдържат. Направен е опит за оценяване
на влиянието на различни недостатъци върху конкретни изделия. Анализирани са оценките, дадени от различни групи
анкетирани.
Ключови думи: дървесина, недостатъци на дървесината, изделия от дървесина.
JEL: C91.
ТЕНДЕНЦИИ И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВНОСА НА ДЪРВЕСИНА ОТ ТРОПИЧНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ В
БЪЛГАРИЯ
Николай Бърдаров, Петър Антов, Николай Нейков
Лесотехнически университет, София
Дървесината от тропични дървесни видове е стока, притежаваща в Р. България характеристиките на луксозна. Вносът е резултат от много дълги маркетингови вериги, цените са сравнително високи, а употребата й е резултат от специфични потребности. Тропичната дървесина намира широко приложение поради добрите си якостни показатели и
естетически качества. Анализите на вноса на подобен тип дървесина показват предпочитанията на потребителите.
Увеличението му разкрива нараснала платежоспособност и развиващи се потребителски навици в приложението. Снижаването на вноса на тази дървесина оставя място на дървесината от традиционните за страната видове и показва
консерватизъм във вкусовете. Посочените особености определят изследването като източник на информация, скрита
от анализите на търговията с други дървесни видове, което определя и актуалността на настоящото изследване. Настоящото изследване има за цел да установи основните тенденции при вноса на дървесина и продукти от дървесина на
тропични видове, и да определи мястото им във икономиката на горската промишленост в страната. Изследването се
допълва и с анализ на основни икономически фактори, които имат пряко и косвено влияние върху вноса на дървесина
от тропически дървесни видове.
Ключови думи: тропична дървесина, внос, търговия, анализ.
JEL: F14, L73, M21.
ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ СТРУКТУРАТА НА ГОДИШНИЯ ПРЪСТЕН В РЕЗОНАНСНА СМЪРЧОВА ДЪРВЕСИНА
Николай Бърдаров, Соня Кунчева
Лесотехнически университет, София
Анализът на структурата на иглолистната дървесина включва задължително определяне на зоните на ранната и
късната дървесина. Има различни методи, за определянето на тези зони, като техните стойности са близки при дървесината с рязък преход между ранната и късната дървесина. При постепенен преход обаче се получават определени
разлики. Избраната за изследване е резонансна дървесина поради близките свойства на анатомичните си характеристики. Приложените различни методи за определяне на зоните на преходната и късната дървесина се очаква да имат
близки стойности. Анализирани са разликите между тези стойности.
Ключови думи: ранна дървесина, късна дървесина, преходна дървесина, стенност, плътност, площ на клетъчните
стени, площ на клетъчните празнини.
JEL: Q23, Q29.
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РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ВЪНШНОТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ
Николай Пенев
Тракийски университет, Стара Загора
Нормалното и успешно функциониране на националните стопанства е немислимо без връзките със стопански субекти от други държави. Външнотърговската сделка е покупко-продажба на стоки и услуги между контрагенти от различни страни. Тя включва цялата дейност по изграждането и функционирането на разнообразните връзки между контрагентите, явяващи се в качеството на продавач (износител) и купувач (вносител). Всяка външнотърговска сделка се
характеризира с редица специфични особености, познаването на които спомага за по-изчерпателната им характеристика и максимално ефективната им реализация. Външнотърговските сделки със стоки са особен вид отчетни обекти от
счетоводна гледна точка. Те се характеризират с голямото си многообразие, което от своя страна обуславя и тяхната
сложност. Информацията, генерирана от счетоводната отчетност, спомага управляващите на предприятието при вземането на решения относно цялостната дейност, а в частност и осъществяваната външнотърговска дейност. В процеса
на организацията и изпълнението на външнотърговските сделки, възникват редица ситуации, които се оценяват и анализират посредством счетоводната информация за тях. Съвременната икономическа реалност създава предпоставки
за по-активното участие на българските предприятия в процесите на външната търговия.
Ключови думи: външнотърговски сделки, счетоводната информация, отчитане на операциите по износа, отчитане
на разплащателните операции в чуждестранна валута, отчитане на кредитни сделки.
JEL: M41, F10.
СЪВРЕМЕННИ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРЕД СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ В СФЕРАТА НА
ТУРИЗМА
Николай Пенев
Тракийски университет, Стара Загора
Счетоводната отчетност на всеки отрасъл се характеризира със своите специфични особености. Като всяка наука и
отчетността претърпява промени, водещи до развитие в теоретичен и методологически аспект. През последните години
е разбираемо усъвършенстването на отчетния процес в областите на публичния сектор, банковото дело, земеделието
и селското стопанство, туризма, индустрията. Развитието на отчетността в тези отрасли е продиктувана от промените в
социално-икономическата обстановка в страната ни. Целта на настоящата разработка е да се представят съвременните счетоводни теоретико-методологични проблеми пред отчетност на предприятията от туристическата индустрия.
Ключови думи: счетоводство, туризъм, външнотърговски сделки, разплащателните операции в чуждестранна валута.
JEL: M41, Z32.
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЛОКАЛИЗАЦИЯТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ В БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ
Николай Стоенчев, Радостина Попова, Елена Стефанова
Лесотехнически университет, София
Класическите теории за локализационния избор обръщат внимание на възможността за подобряване на икономическите показатели на предприятията чрез намаляване на съвкупните разходи за производство и реализация на продукцията в резултат от оптимален избор на местоположение. Като водещи фактори обичайно се визират: транспортните разходи, разходите за работна сила, поглъщателната способност на пазарите и силата на конкуренцията, степента
на развитост на икономиката в територията, екологичният статус на територията и др. Настоящото изследване е насочено към изясняване на особеностите на локализационния процес при изграждане на предприятия за производство на
мебели и спецификата на проявление на основните локализационни фактори. Изграждането и модернизацията на
транспортната инфраструктура, на техническите средства, използвани за транспорт и на системите за електронна
търговия влияят отслабващо върху ролята на местоположението на предприятието за формиране на неговите икономически параметри и конкурентоспособност. Съществена роля играе степента на трудоемкост, материалоемкост и
транспортабилност на продукцията. От значение е серийността на производството и необходимостта от гаранционен и
следгаранционен сервиз от подготвени специалисти, запознати с технологията, материалите и инструментите за поддръжка. Потребността от дизайнерски решения и уникалност на мебелите понякога създава необходимост от непосредствен контакт с производителя. В каква степен това е в сила за различните видове мебели – може да се отговори
само на базата на конкретно изследване.
Ключови думи: локализация, мебели, ефективност, конкурентоспособност.
JEL: R32.
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗМЕРВАНЕ ВИБРАЦИИТЕ НА ДЪРВООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ С ВЪРТЯЩ СЕ РЕЖЕЩ
ИНСТРУМЕНТ
Павлин Вичев
Лесотехнически университет, София
В настоящата работа систематизирано са представени изискванията и критериите, които трябва да бъдат спазвани
при определяне на динамичното поведение на мишини с въртящи се режещи инструменти за обработване на дървесина и материали на дървесна основа. Виброхарактеристиките са разгледани като критерии за оценка и диагностика на
техническото състояние на машините. Правят се препоръки при избора на конкретен вибрационен параметър, използ-
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ван за оценка, в зависимост от характеристиките на дадена машина. Разгледана е методиката за провеждане на измерванията и като пример са представени резултати от проведени изследвания.
Ключови думи: вибрации, вибрационна скорост, динамично поведение, машини.
JEL: Q23.
СТОПАНСКИ ПОЛЗИ НА БЪРЗО РАСТЯЩИТЕ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ
1

2

3

3

1

Панайот Панайотов , Кънчо Калмуков , Иво Вълчев , Николай Яворов , Момчил Панайотов
1
Лесотехнически университет, София
2
Опитна станция за бързорастящи дървесни видове, Свищов
3
Химико-технологичен и металургичен университет, София

В статията се обсъждат стопанските ползи от бързо растящите дървесни видове в България. Това са тези дървесни видове, които за сравнително кратко време натрупват достатъчно количество дървесина и формират стебло с диаметър над 18 cm. Към тази група в България се отнасят липа, акация, топола, върба, паулония. От тях най-бързо расте
паулонията с произход Китай. Тяхната дървесина се използва в индустрията за получаване на различни продукти –
греди, бичмета, дъски, летви, използвани в строителството, дървообработването, в лесохимията за получаване на биоетанол и хартия и в мебелното производство. Дървесината на липата е най-мека и за това се използва за изработване
на резби. Дървесината на акацията е най-твърда и най-трайна и за това се използва за изработване на колове и стълбове. Някои от тези видове дават медоносни цветове – липа, акация, с полезни за човешкият организъм свойства.
Ключови думи: бързо- растящ дървесен вид, топола, липа, върба, акация, пауловния.
JEL: Q23.
ПРИРОДЕН, ОБРАЗОВАТЕЛЕН И ТУРИСТИЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ НА ТЕРИТОРИЯ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ОБЕКТ
Паула Малковска
Лесотехнически университет, София
Инвестициите в реални активи са определящи за икономическото състояние на всяка страна. Успешната им реализация зависи от редица фактори като икономическа среда и пазари, достъп до капитал и знания и умения за търсене на
най-подходящите идеи за финансиране. Сред тези фактори, с огромна тежест, е проучването на потенциала на дадена
територия. Когато става въпрос за създаване на туристически обект или продукт, анализът е основополагащ, защото
дава най-ясен и точен отговор за пригодността на дадена територия. Основните компоненти, които влияят на резултата
от подобен вид проучвания са природните компоненти и определяне на възможностите за практикуване на различни
дейности с цел образование и туризъм.
Ключови думи: потенциал, територия,фукциониране, инвестиции.
JEL: O18, O21.
ОТЧИТАНЕ НА ВЗАИМОВРЪЗКАТА МЕЖДУ БЮДЖЕТА НА ПРОДАЖБИТЕ И БЮДЖЕТА ЗА ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Петранка Мидова
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов
Успехът на бизнеса по правило се измерва с обема на реализираните продукти. В тази връзка изследването на
продажбите е наложително за управление на бизнес процесите във всяко търговско предприятие. Основен измерител
на количеството продажби е бюджетът по продажбите. Последният е в пряка зависимост и взаимовръзка от множество
други бюджети, свързани с функционирането на предприятието – бюджет на преките материални разходи, бюджет на
разходите за труд, бюджет на административните разходи, бюджет на разходите за опазване и възстановяване на
околната среда и много други. Постигането на положителни резултати изисква детайлно изучаване и на останалите
бюджети, включително и в структурно отношение. Основната цел на настоящата разработка е да дефинира същностна
на бюджета по продажбите, да разгледа водещите фактори, влияещи върху него и връзките му с останалите бюджети в
предприятието и най-вече с бюджета за опазване и възстановяване на околната среда. В заключение са изведени
някои проблеми при формирането и зависимостта между тези два бюджета.
Ключови думи: бюджет по продажбите, структура на бюджета по продажбите, бюджет за опазване и възстановяване на околната среда, разходи за опазване и възстановяване на околната среда.
JEL: Q57, Q58.
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗОЛАЦИОННИ ПЛОЧИ С УЧАСТИЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ ЛИГНОЦЕЛУЛОЗНИ ВЛАКНА
Петър Антов, Виктор Савов, Николай Нейков
Лесотехнически университет, София
Целулозно-хартиената промишленост е един от основните промишлени замърсители на околната среда. Дори и при
първо рециклиране на хартиите от група II и III (средно и високо качество) отпада около 20% лигно-целулозен материал, негоден за получаване на хартии. Тези материали представляват отпадъчен продукт, подлежащ на компостиране,
което изисква допълнителни финансови ресурси. В настоящият доклад е представено изследване за възможността за
оползотворяване на нискокачествен лигно-целулозен материал, преминал само механично рециклиране, в състава на
изолационни плочи при използване на технология, сходна с тази за производство на ПДВ по сух метод. Разработени са
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и са получени в лабораторни условия няколко конструктивни варианта на изолационни плочи с рециклирани лигноцелулозни влакна. Определени са основните им механични показатели с цел да се анализира възможността за самостоятелно приложение на плочите. Определени са основните водоотблъскващи и звукоизолационни показатели на
плочите, а именно – водопоглъщане, набъбване по дебелина, коефициент на звукоизолация, индекс на звукопроницаемост. Въз основа на получените резултати е направен анализ с прилежащи изводи и препоръки.
Ключови думи: рециклирани лигно-целулозни влакна; изолационни плочи; коефициент на звукоизолация, индекс
на звукопроницаемост.
JEL: Z00, O30, Q01, Q20.
КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ТРАНСПОРТИРАЩИ МАШИНИ В ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА И МЕБЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
Петър Николов
Лесотехнически университет, София
Съвременните дървообработващите и мебелните предприятия се характеризират с голяма производителност на
технологичните процеси, в резултат на което широко приложение са намерили транспортиращите машини. В настоящата работа се разглеждат основните критерии за оценка и избор на най-подходящия вид транспортираща машина при
решаването на дадена транспортна задача в предприятията от този бранш. Отчитат се характеристиките на трасето и
вида на транспортирания материал при зададената производителност. Правят се конкретни препоръки от гледна точка
на безопасност и експлоатационна надеждност на този тип технологично оборудване.
Ключови думи: транспортиращи машини, производителност, транспортьори, критерии за оценка, вътрешнозаводски транспорт.
JEL: Q23.
ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ ВЪРХУ ПЛОЩИТЕ ОТ ЯБЪЛКИ В ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН НА БЪЛГАРИЯ
Петя Брънзова
Институт за икономически изследвания, Българска академия на науките, София
Климатичните промени оказват и ще продължават да оказват голямо въздействие върху биофизичните процеси, на
които се основава земеделският сектор в икономиката. Това ще доведе както до положителни, така и до отрицателни
последици за отделните региони. В доклада се разглежда влиянието на климатичните промени върху средните добиви
от ябълки в югоизточен район на България за периода 2020–2050 г. На база получените емпирични връзки между средните добиви от ябълки и климатичните фактори, от които те зависят, се прогнозират добивите от ябълки в югоизточния
район до 2050 год.. От получените прогнозни средни добиви се определят необходимите площи с отчитане на фактора
климат.
Ключови думи: климатични промени, земеделие, югоизточен район, площи.
JEL: Q10, R11.
ДИГИТАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА КОМУНИКАЦИОННИЯ ПРОЦЕС ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
Пламена Паламарова, Андрей Костов
Икономически университет, Варна
В рамките на последните няколко години при потребителите на образователната услуга в България се наблюдава
преход между отделни поколения, като т. нар. „милениали” постепенно се заменят с поколението „Z” – първото поколение, израстнало с лесен достъп до съвременни интернет технологии, с изградени навици за търсене на информация в
дигитална среда, силно зависими от социалните мрежи за лична и професионална комуникация. В контекста на бурно
развитие на разнообразие от дигитални инструменти за обмяна на информация между потребителите, традиционните
обучителни подходи са подложени на сериозни предизвикателства и се налага те да бъдат адаптирани към съвременната среда. Целта на настоящия доклад е да разгледа възможностите за пренасяне на комуникацията между обучаващи и обучавани в дигитална среда, позната на поколението “Z” – социалните мрежи и конкретно Facebook. Разгледан е
способ за автоматизация на тази комуникация чрез инструмент за симулиране на диалог по предварителен сценарий
(чатбот), който да предоставя ключова за обучавания информация по удобен и атрактивен начин. В рамките на доклада
е разработен и представен примерен модел на автоматизирана комуникация (чатбот) за нуждите на студенти, специалност „Маркетинг“, включващ както информация за огранизацията на учебния процес, така и учебни материали. Функционалността и възприемането на този способ са проверени чрез качествено изследване сред студенти, обучаващи се в
бакалавърска степен и преподаватели с различна академична длъжност и степен на въвлеченост в обучителния процес. В допълнение са разгледани възможни приложения на технологията и потенциални бъдещи изследвания.
Ключови думи: образование, комуникации, дигитализация, автоматизация.
JEL: D83, I20, L86.
ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ГЛОБАЛНО ЛИДЕРСТВО
Пламена Пенчева
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново
Времето, в което живеем и се развиваме е белязано от индустриалната революция и бързо развиващите се технологии, които несъмнено улесняват и подобряват живота ни. Същото ли е обаче и влиянието им върху околната среда?!
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Категорично не! Проучвания показват, че технологиите и индустриализацията нарушават баланса в природата и допринасят за нейното замърсяване и изчерпване на по-голяма част от ресурсите й. Ако не бъдат взети мерки навреме за
ограничаването и спирането на тези пагубни последствия, резултатът за човечеството няма да е никак благоприятен
след 20–30 години. Методът, който би могъл да се използва, за да се реагира на време е глобалното лидерство и отношението, което изразяват популярни личности и световни лидери, за да бъде убеден обикновения човек да започне
да мисли за природата и да се грижи за нейното опазване. В настоящата разработка ще бъде представено виждането
и позицията на част от глобалните лидери по отношение на опазването на околната среда и разходването на ресурсите.
Ключови думи: глобално лидерство; устойчиво развитие; околна среда; природни ресурси.
JEL: Q01, Q56, F64.
ИНОВАЦИИТЕ И ТЯХНАТА РОЛЯ В АНТИКРИЗИСНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Радка Иванова
Икономически университет, Варна
Възникването на кризи е неизменна част от развитието и функционирането на всички субекти. Кризите имат неочакван характер и могат да доведат до пагубни последствия, особено, ако организацията не е готова да реагира по адекватен начин. В тази връзка са направени редица изследвания, които имат за цел да опишат основните причини и характеристики на кризисните ситуации в организациите. Като цяло, обаче, те трудно могат да бъдат систематизирани, в
резултат на което изследванията продължават. Счита се, че управлението на кризите и предварителната подготовка за
тях дават възможност на организациите да намалят евентуалните вреди, до които водят. При разработването на антикризисни мероприятия успешно могат да се използват иновациите в различните им аспекти, тъй като изискват промени в
дейността на организациите, съответстващи на пазарната конюнктура. По този начин има възможност за предотвратяване поставянето на организациите в екстремни ситуации в резултат на промени в обкръжаващата среда.
Ключови думи: иновации, кризи, антикризисно управление, организации.
JEL: O39, P41.
ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМНИТЕ ОБЛАСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛОЖЕНИЕТО НА БИЗНЕС
ПЛАНИРАНЕТО В ИНДУСТРИАЛНИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ
Радко Радев
Университет за национално и световно стопанство, София
Предложените в настоящата публикация основни насоки и конкретни препоръки за подобряване на приложението
на бизнес планирането са резултат от проведено емпирично изследване и изведените във връзка с това проблемни
области. Обект на внимание в настоящата публикация е проведеното изследване сред 52 индустриални фирми в България, производители на потребителски стоки. Предмет на внимание са основните и допълнителни препоръки за преодоляване на пропуските свързани с приложението на бизнес планирането от индустриалните фирми България. Целта,
която си поставя публикацията е да се систематизират основните насоки и допълнителни препоръки, които се основават на идентифицираните в хода на анализа пропуски по отношение на бизнес планирането. Към идентифицираните
проблемни области спадат такива, които се отнася за характеристиките на самите фирми от гледна точка на избрания
от тях подход на управление и такива, които са свързани пряко да приложението на бизнес планирането. При формулирането насоките и препоръките се изхожда от разбирането, че преодоляването на идентифицираните пропуски освен
като слабост, следва да се разглежда и като възможност за подобряване на приложението на бизнес планирането, като
основен управленска функция, основаваща се маркетинговата концепция и на стратегическия подход на управление.
Ключови думи: бизнес планиране, маркетингова концепция, стратегически подход, управление.
JEL: L51, M31, O21.
ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕТО В ИНДУСТРИАЛНИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ
Радко Радев
Университет за национално и световно стопанство, София
Настоящата публикация е поредната, чрез която се предстоят резултатите от проведено емпирично проучване,
свързано с приложението на бизнес планирането в индустриалните фирми - производители на потребителски продукти
в България. Проучването е реализирано чрез предварително приета методическа рамка и метрична система за изследване на избраната проблемната област. Методическата рамка се състои от пет раздела, като позволява да се изследват отделните аспекти бизнес планирането и да се извърши неговата комплексна оценка. В статията се представят
проблемните области, свързаните с приложението на бизнес планирането - идентифицират се три групи фирми и се
извеждат се четиринайсет проблемни области. Тяхното извеждане е резултат от извършения анализ на събраните чрез
емпиричното проучване данни. Обект на внимание в настоящата публикация са индустриалните фирми, които осъществяват своята производствена дейност на територията на България. В изследването са обхванати 52 фирми, в т.ч.:
производители на месни продукти, млечни продукти, алкохолни и безалкохолни напитки, битова химия, печатни услуги,
електроуреди, дрехи, обувки и мебели за дома. Предмет на внимание са проблемните области при приложението на
бизнес планирането в индустриалните фирми в България. Конкретната цел на настоящия доклад е да се представят
проблемните области и да се извърши групиране на индустриалните фирмите във връзка с основната изследователска
теза, според която бизнес планирането, което почива на принципите на маркетинговата концепция и стратегическия
мениджмънт, е задължително предпоставка за успех на бизнеса в условията на динамично променяща се среда и
интензивна конкуренция.
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Ключови думи: бизнес планиране, индустриални фирми, маркетингова концепция, стратегически подход на управление.
JEL: L51, M31, O21.
ИНОВАЦИОННИ ЦЕЛИ И БАРИЕРИ В ГОРСКИЯ СЕКТОР
Радостина Попова
Лесотехнически университет, София
Настоящият доклад представя изследване на 70 предприятия от Горския сектор в Югозападен район на планиране
на страната, осъществяващи дърводобив, дървообработване, производство на мебели. Представени са резултати от
проучване целите на осъществените иновационни дейности и пречките пред повишаване на иновативността на предприятията. Използваните показатели са съгласно препоръките на Ръководството на Осло за изследване на фирмените
иновации в ЕС, което позволява сравнимост и съизмеримост на резултатите.
Ключови думи: горско стопанство, горска промишленост; иновационни дейности, технологични иновации.
JEL: Q23, O31, О32, О39, L68.
ВРЪЗКА МЕЖДУ БОНИТЕТА И СТРОЕЖА НА БЯЛБОРОВИ, СМЪРЧОВИ И ЕЛОВИ ДЕНДРОЦЕНОЗИ ПО ВИСОЧИНА
Румен Петрин
Институт за гората, Българската академия на науките, София
В настоящето изследване е проучен строежът по височина на естествени, относително едновъзрастни бялборови,
смърчови и елови дендроценози в зависимост от бонитетите. За целта бяха използвани временни пробни площи, заложени в различни райони на страната. Пробните площи за бялборовите дендроценози от различни бонитети и на възраст от 50 до 130 години са 77, заложени в района на планините Рила, Родопите и Сакар планина, а смърчовите и
еловите пробни площи са заложени в района на Родопите (Велинград, Девин, Белово, Цигов чарк, Чепеларе и Широка
лъка) и Рила планина (Говедарци, Костенец) – 44 броя в смърчови, и 27 броя в елови гори. Беше анализиран строежът
на естествените дендроценози, от трите дървесни вида, групирани по височина за отделните бонитетни групи в зависимост от стръмността на отделните криви и на средните криви. И втора съпътстваща цел беше да се сравни строежът
по височина с растежа по височина на дендроценози от отделните бонитети, като бяха изследвани средните бонитетни
криви от прилаганите в практиката бонитетни таблици. За изследване на стръмността на кривите на строежа по височина за отделните бонитети, беше приложен методът на натуралните показатели (МНП) на Ю. Духовников, и същият
метод ни позволи да изследваме и растежните бонитетни криви от указаните модели. За всеки от изследваните дървесни видове беше установено, че: 1. строежът по височина не зависи, или много слабо зависи, от бонитета; 2. с намаляване на бонитета темпът на растеж върви от намаляващ (ранна кулминация на средния прираст) през умерен към
увеличаващ се (късна кулминация на средния прираст). 3. строежът на изследваните дървесни видове е от стръмен тип
– най-стръмни са кривите на смърча, следвани от белия бор и елата.
Ключови думи: дендроценози, строеж по височина, натурални показатели, стръмност на кривите, тип на растеж.
JEL: Q20.
ОЦЕНКА НА НИВОТО НА ИНФОРМИРАНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИНВАЗИВНИТЕ
ЧУЖДИ ВИДОВЕ
Румен Томов, Елена Цветкова, Галин Милчев
Лесотехнически университет, София
Инвазивните чужди видове застрашават или въздействат неблагоприятно върху биоразнообразието и екосистемните услуги, като в допълнение на това причиняват и значителни икономически загуби. Широко възприето е мнението, че
превенцията на навлизането на чужди видове е значително икономически по-изгодна от прилагането на мерки за контрол на вече пренесените и разпространили се в нови за тях местообитания такива. Ключов фактор за постигане на
максимален ефект от предприетите мерки е добрата информираност на бъдещите специалисти относно риска от въвеждане и мерките за управление на инвазивните организми. Статията представя анализ на информираността на студенти от различни специалности, свързани с устойчивото използване и опазване на биологичните ресурси в България,
за проблемите, породени от биологичните инвазии и възможните мерки за предотвратяване или смекчаване на тяхното
негативно въздействие. Нивото на информираност е оценено чрез анкета, съдържаща въпроси относно нормативната
уредба, регулираща вноса и използването на чужди видове растения и животни, както потенциалния риск от инвазивни
организми. Резултатите от проведеното анкетно проучване показват, че информираността по отношение на риска от
инвазивни чужди видове на по-голямата част от анкетираните студенти, независимо от тяхната специалност, е на незадоволително ниво. Разгледани са възможните мерки и политики за промяна на отношението на бъдещите специалисти
към проблема с инвазивните видове и въвличането им в дейности, свързани с превенцията на тяхното въвеждане в
България.
Ключови думи: инвазивни чужди видове, ниво на информираност, анкета, студенти.
JEL: Q17, Q27, Q56, Q57, Q58.
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ИДЕНТИЧНОСТТА, КАТО НОСИТЕЛ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ ПРИ ВИНАРСКИТЕ ИЗБИ
Светлана Станева
Лесотехнически университет, София
Успешно развитиващите се съвременни винарски изби се ръководят на базата на маркитиноговият подход, изискващ пазарна ориентация и стратегическо планиране. Предизвикателство за повечето съвременни винарски изби, търсещи трайно и успешно развитие е въвеждането на иновации в управлението. За повишаване на ефективността е
нужно непрекъснато подобрение на организацията във винарската изба и процесите на производство. За постигане на
целите е необходимо непрекъснато наблюдение и осигуряване на качество на процесите и услугите. Алтернативните
форми на туризъм не заменят масовия туризъм, а добавят стойност към туристическия продукт, като го обогатяват,
разширяват и диференцират. Форми на алтернативен туризъм са селски, аграрен, фермерски, екологичен, зелен, планински, тематичен, свързан с културно-историческото наследство, туризъм свързан с езотеричното, религията, виното,
традиционната кухня, етнографията, традиционната музика и занаяти. Въвеждането на комбинирани алтернативни
туристически пакети с иницииране на обучения и специализации в областта на винения туризъм води до развитие на
винарската изба като целогодишна туристическа атракция. На базата на добрите практики може да се изготви „Модел
за развитие на алтернативен туризъм във винарската изба", за подобряване качеството на предлаганите туристически
атракции. Необходимостта от подобряване качеството на туристическите услуги и опазване на културно-историческите
обекти с включване на местното население в алтернативните форми за туризъм на територията на всяка община, които
да се занимават с организиран туризъм. Кадровият потенциал на винарската изба е базисно условие за развитие на
алтернативен туристически асортимент (предприемач-мениджър, агроном, технолог, аниматор и други). Организацията
по винопроизводство, съхранение и продажба на вино включва специализиран екип от агрономи, енолог, винари, техници, винени аниматори и др. Съществена част от добрите търговски практики при посещението на туристи във винарската изба имат винените аниматори, които пленяват посетителите с вълнуващи легенди за виното, лични истории за
избата и най-важното представят българското вино.
Ключови думи: алтернативен туризъм , управление, иновации, туристически пакети, предприемач, винен аниматор.
JEL: Q18, R15, P40, M21, Z32.
ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ – ОЧАКВАНИЯ И ОЦЕНКИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ
Свилен Иванов, Ваня Кралева
Икономически университет, Варна
С приемането на новата Стратегия 2030 и формулираните в нея 17 цели, Европейската комисия акцентира върху
важността на взаимодействието между различни институции за постигането на устойчиво развитие. Във връзка с този
актуален проблем основна цел на проучването е да изследва ролята и значението на държавата, бизнеса, обществото
и отделната личност за постигането на устойчивост. Изследвани са връзките между (1) оценките на потребителите за
значимостта на основните играчи за постигане на устойчивост и оценките за ефективността на техните действия и (2)
демографските и поведенчески характеристики на респондентите и даваните от тях оценки. Проучването се основава
на емпирични данни, събрани чрез онлайн допитване сред 193 пълнолетни граждани на Република България, част от
които имат натрупан опит, свързан с разрешаването на социални и екологични проблеми. При анализа на събраните
данни са използвани статистически методи като едномерни и двумерни разпределения, тестване на хипотези и корелационен анализ. Резултатите от анализа показват, че демографските и поведенчески характеристики влияят слабо на
формираните оценки за устойчивост, както и че действията на държавата, бизнеса, обществото и отделната личност се
възприемат като неефективни за постигането на баланс между икономическите и социалните интереси. Действията на
четирите играчи се определят като слабо ефективни и по отношение на постигането на устойчивост в останалите две
зони – икономическо развитие/опазване на околната среда и околна среда/социални интереси.
Ключови думи: устойчиво развитие, зони на устойчивост, устойчивост и демография, устойчивост и поведенчески
характеристики.
JEL: М31, Q01, Q56.
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ: ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПОЯВАТА НА УСТОЙЧИВО КОРАБОПЛАВАНЕ И ВЛИЯНИЕТО МУ
ВЪРХУ B2B СЕГМЕНТИРАНЕТО В МОРСКИЯ ТРАНСПОРТ
Селвет Ниязиева
Икономически университет, Варна
В доклада на Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD) за морския транспорт през 2018 г. корабоплаването и морският транспорт се определят като „гръбнакът” на международната търговия и глобалната икономика.
По данни от същия доклад 80% от световната търговия по обем и над 70% от световната търговия по стойност се извършват по море и се обработват от различни пристанища по света. Глобалната морска търговия набира скорост и се
увеличава с 4% спрямо 2017 г., което е най-бързият растеж през последните пет години. Изброените факти и нарастващия интерес към темите свързани с устойчивото развитие подчертават актуалността на темата. Настоящия доклад
има за цел да направи кратък обзор на концепцията за устойчиво развитие и да опише влиянието му върху В2В сегментирането в морския транспорт. Задачите които са поставени за постигането на целта са: да се направи обзор и анализ
на научни публикации по въпроси свързани с устойчивото развитие, да обобщи какви са предпоставките за появата на
устойчиво корабоплаване и да посочи какво е влиянието на устойчивото развитие върху устойчивия морски транспорт и
В2В сегментирането. Анализирани са статии и доклади публикувани в реферирани и индексирани издания от последните 10 години. Обобщено е най-важното по въпросите на устойчивото развитие и устойчивия морски транспорт, изведена е дефиниция за устойчив морски транспорт и са посочени някои от основните проблеми при В2В сегментирането
пред които е изправен морския транспорт. Методите които се използват в настоящата разработка са анализ на съдържанието, анализ и синтез.
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Ключови думи: устойчиво развитие, устойчив морски транспорт, В2В сегментиране, устойчиво корабоплаване.
JEL: Q01, M31, D23, L91, N70, R40.
РАЗВИТИЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ТРАНСГРАНИЧНИТЕ РЕГИОНИ
Силвия Георгиева
Университет за национално и световно стопанство, София
Трансграничното сътрудничество е обект на особено внимание и интерес от европейските държави през последните няколко десетилетия. Изграждането и развитието на устойчиви добросъседски отношения на различни нива между
институции, организации, предприятия, е насочено към повишаване стандарта и качеството на живот чрез решаването
на редица проблеми, дефинирани съвместно в граничните региони и оползотворяването на всички възможности за
растеж. Освен икономически и социален просперитет, партньорството от двете страни на границите е предпоставка за
стабилност и хармонично развитие. Значим финансов ресурс се отделя и от европейските фондове за насърчаване на
сътрудничеството и предприемаческите дейности в трансграничните региони. България също реализира активно политики за подкрепа на пограничното партньорство, включително и чрез съвместно управление на програми със съседните
държави. Формулираната основна цел на доклада е: да се представят и анализират възможностите за развитие на
сътрудничество и предприемачество в трансграничните региони, както и програмната подкрепа осигурявана за това от
европейските фондове. В публикацията се разглеждат перспективите и предизвикателствата за осъществяване на
партньорство в рамките на трансграничните региони на България и съседните страни (Румъния, Гърция, Сърбия, Македония и Турция), резултатите от привлеченото безвъзмездно финансиране от различни участници като: местни власти,
неправителствени организации, културни и образователни институции, бизнес организации и др. В края на доклада са
направени обобщения по разглежданата проблематика.
Ключови думи: сътрудничество, предприемачество, икономика, финансиране, европейски фондове.
JEL: L26, L38, P25.
ЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА МУЛТИНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ В ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
Силвия Димитрова
Икономически университет, Варна
В световен мащаб добивните индустрии се асоциират основно с добива на нефт, газ, диаманти, мед, кобалт, злато,
скъпоценни камъни, сребро, платина. Глобализацията отново насочва вниманието към МНК с акцент на положителните
и отрицателните последици от техните глобални операции, което призовава за етичност в дейността им. Мултинационалните компании , трябва да се съобразяват със социални изисквания и с тези на околната среда във всички страни,
където оперират. Ключов момент в дебата за етично поведение на МНК в местата, където оперират, е, че това извличане на природни ресурси се извършва в или близо до местните общности. В тази статия се изследва естеството на
възникващите етични въпроси при работата на добивните МНК по света, като се акцентира по-специално върху въздействието на дейностите на тези отрасли върху засегнатите стейкхолдери вътре в организацията, в местните общности и на национално и международно ниво. Последователно са разгледани възникващите етични проблеми, касаещи
трудовите въпроси вътре в компаниите, дискриминацията при наемането на работна ръка отвън и от коренното население, безопасността на труда на работното място и екологосъобразността на производството. На следващо местно
ниво са засегнати проблеми като опазване на околната среда, обезлесяването, изселване на коренно население. По
отношение националното и международно ниво са посочени проблеми като корупция и лобизъм, разрешителни за
концесии, нарушения на правата на човека и екологични катастрофи. Представени са примери от всички точки на
света, вкл. и България. На финала са представени основните етични нормативни въпроси, които следва да се разрешат
във връзка с дейността на МНК от добивната промишленост.
Ключови думи: МНК, етични проблеми, добивна промишленост.
JEL: F23, Q34, M16.
ПРОУЧВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА РИТЕЙЛ СТРАТЕГИИТЕ ВЪРХУ АСОРТИМЕНТНОТО ПРЕДЛАГАНЕ
Симеонка Петрова
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов
В контекста на динамична пазарна среда актуалността на изследването се предопределя от значимостта на използване от съвременните ритейлъри на високоефективни стратегически инструменти, включващи решения за ценообразуване и избор на търговски формат. От няколко стратегически възможни решения търговецът може да избере съответна комбинация, която с определена сила оказва влияние върху общата величина на асортиментното предлагане.
Основната цел на настоящата разработка е да се постави изследователският фокус върху съвместното проучване на
двата вида стратегически решения, които са специфични за ритейлърите – за избор на ценообразуване и на търговски
формат, като върху тази основа се детерминират ефектите върху величината на асортиментното предлагане. За постигане на целта се поставят следните изследователски задачи: дефиниране и систематизиране на базови теоретични
постановки за стратегиите на ценообразуване и на избор на търговски формат; изясняване на значимостта на двата
вида стратегически решения за дейността на ритейлърите, свързана с асортиментното предлагане; изграждане на
методическа основа, спомагаща за изследване на ефектите на стратегиите на ценообразуване и на търговски формат
върху общата величина на асортиментното предлагане; формулиране на изводи и извеждане на препоръки за подобряване на асортиментното предлагане. В това направление се провежда проучване в специализираната литература,
свързано с представени резултати относно предпочитанията на търговците относно стратегическия избор на прилаганото ценообразуване и възприетия търговски формат. Използването на подходящ набор от данни, който покрива търговци на дребно на хранителни стоки, позволява да се проучат детерминантите и влиянието на ценообразуването,
търговския формат и комбинацията от стратегии на търговеца. Независимо от обстоятелството, че се проявява относи-

52

телно сходство при една част от комбинациите, в сравнение с други, то разглеждането на стратегиите за ценообразуване и за избор на търговски формат позволява да се установят в определена степен техните ефекти върху асортиментното предлагане на ритейлърите.
Ключови думи: търговски асортимент, стратегия на ценообразуване, стратегия на търговски формат.
JEL: F13, F14.
РАВНИЩЕ И ДИНАМИКА НА ПОДПОМАГАНЕТО В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
Теодорина Турлакова
Икономически университет, Варна
Целта на статията е да се анализира равнището и динамиката на подпомагане на селското стопанство, както и да
се отчете неговото влияние върху развитието на земеделските стопанства. Като се представят различните форми на
субсидиране в световен мащаб, в статията се поставя акцент върху подпомагането на селското стопанство в световен
мащаб. Акцентът е поставен върху изследването на страните от ЕС и САЩ. Приложен е сравнителен анализ на степента на подпомагане в различните страни чрез използване на показателите на ОИСР „ниво на подпомагане“ и „структура
на субсидиране“. Представено е състоянието на подпомагането в селското стопанство за периода 2009-2016 г., разглежда се степента на усвояване на средствата и са направени изводи за икономическите ефекти от субсидирането
чрез корелационен анализ между равнището на подпомагане и производството на пшеница за период от 17 години.
Ключови думи: субсидии, ОСП, подпомагане, държавна намеса.
JEL: Q14.
КРАУДСОРСИНГ ЗА ЦЕЛИТЕ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
Тодор Брънзов, Красимира Иванова
Институт по математика и информатика, Българската академия на науките, София
Понятието краудсорсинг обхваща фамилия от бизнес модели, описващи изнасянето на функция или извършването
на определена дейност извън границите на организацията чрез отправена публична покана за изпълнение. Всеки от
получателите на поканата може да се включи в осъществяването на дейността, като при добре формулирана покана и
задача организациите могат значително да подобрят възвращаемостта от вложените ресурси. Настоящият доклад
представя резултати от анализ за потенциалната приложимост на кроудсорсинг модела при изследвания в сферата на
устойчивото развитие, като си поставя за цел да изложи възможните ползи от приложението на модела и да представи
технология за подбор на подходящата от десетките налични вариации на модела за изпълнение на изследователски и
управленски задачи. Технологията е базирана на анализиране на дефинициите на вариациите, заедно с визуални
модели съставени с инструментариума на езика за моделиране Business Process Model and Notation в.2.0. Освен няколко конкретни области за приложение като образование и събиране на първични данни за изследователски цели, самата
технология е изложена в детайли, така че да може да бъде приложена и в други области на изследванията върху устойчивото развитие, по преценка на читателите. Анализът е подкрепен с резултати постигнати в практиката, както
върху някои от най-използваните глобални платформи внедряващи модела, така и в системи, в чието разработване са
участвали авторите.
Ключови думи: краудсорсинг, виртуална общност, моделиране на бизнес процеси.
JEL: D26, L86, D85.
СЪЗДАВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ПНЕВМО-БУТАЛНА СИСТЕМА ЗА КАЧЕСТВЕНО КЛИНОЗЪБНО ЧЕЛНО СНАЖДАНЕ НА ДЪРВЕСИНАТА
Тодор Петков
Лесотехнически университет, София
Представени са предимствата и недостатъците на клинозъбното снаждане по дължина на дървесината. Установени
са най-важните показатели, които влияят на качеството на клинозъбно слепените детайли. На тази база е проектирана
и разработена пневмо-бутална система за клинозъбно челно снаждане на дървесина. Изработени и слепени са детайли от букова и смърчова дървесина, като са установени якостта на огъване и модула на еластичност при огъване.
Установено е, че най-съществено влияние върху качеството на получените елементи е големината на приложеното
налягане.
Ключови думи: клинозъбно съединение, налягане, масивна дървесина.
JEL: Q23.
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОЛЕКОТЕНИ ГРЕДИ ИЗРАБОТЕНИ ОТ ДЪРВЕСИНА С ДВОЕН Т ПРОФИЛ – I BEAMS
Тодор Петков, Владимир Михайлов
Лесотехнически университет, София
Изработени и изследвани са олекотени дървени греди с двойно Т сечение от масивна дървесина. Трегерите и ребрата са слепени чрез поливинилацетатно лепило и клинозъбно съединение. Определени са якост и модул на еластичност при статично огъване на създадените греди, както и са установени корелационни зависимости между тях. Установено е, че с увеличаване на якостта на огъване нарастват и стойностите на модула на еластичност при огъване на
гредите с двойно Т сечение.
Ключови думи: олекотени дървени греди с двоен Т профил, физико-механични показатели.
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JEL: Q23.
МАЛКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА В БЪЛГАРИЯ: РЕАЛНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ
Тодорка Атанасова-Калайджиева
Тракийски университет, Стара Загора
Фамилните ферми с размери до два хектара произвеждат около 1/3 от предлаганите растителни и животински храни в световен мащаб. Същите оказват влияние върху развитието на селското стопанство, явяват се като допълнителен
източник на трудова заетост и гарантират социална стабилност в селските райони на много от европейските държави.
Малките земеделски стопанства съдействат за опазването на околната среда, биоразнообразието и ландшафта. Целта
на научната разработка е да изследва и анализа настоящото състояние на малките (фамилни) земеделски стопанства
в България и представи насоки за развитието им. За изпълнение на поставената цел се решават следните задачи: да
се установят основни трудности при тяхното функциониране; да се разкрият факторите, които влияят върху развитието
им, да се предложат мерки за устойчив растеж. Изследването обхваща периода от началото на прехода към пазарно
-те
стопанство през 90 години на ХХ век до края на първия програмен период след приемане на България за пълноправен член на ЕС. Информационните източници, които се използват при анализа са данни от националната статистика,
аграрни доклади на МЗХ, проучвания на други автори, както и собствени изследвания. Основни изводи: В резултат на
аграрната реформа в България през 90-те г. на ХХ в. се създава производствена структура от частни земеделски стопанства, която е силно поляризирана – голям брой малки по размери и малко на брой големи стопанства. Част от малките стопанства се поддържат от хора, които нямат друга възможност за трудова заетост. Много от тях започват дейността си с ограничени производствени ресурси и знания, ограничен е достъпът им до кредити и професионално обучение. Тези и някои други фактори затрудняват успешното функциониране и понижават производствените им резултати. С присъединяването на България към ЕС поляризацията между малките и големите земеделски стопанства се
задълбочава. Влияние върху този процес оказва ОСП на ЕС и най-вече схемата за единно плащане на единица ИЗП.
За да се стимулира растежа и развитието на фамилния аграрен бизнес у нас трябва да има специални условия: на
младите хора е необходима специализирана предприемаческа култура; те трябва да придобият опит в успешно развиващи се земеделски стопанства у нас и в чужбина; нужно е сътрудничество с научно-изследователските институции;
преференциално кредитиране; въвеждане на «зелени» производствени технологии; сертифициране на биологични
растителни и животински продукти и др.
Ключови думи: земеделски стопанства, изследване, анализ, развитие.
JEL: Q12, Q18.
АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА И ФАКТОРИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В АГРАРНИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ И ЕС
Фотина Йорданова, Адриана Стрекаловска-Гъркова
Лесотехнически университет, София
Представени са основните постижения и най-важните предизвикателства на аграрното устойчиво развитие в България на настоящия етап. Съществува специфичност на културно-историческото развитие и различните социалноикономически условия, както и разнообразието на природните ресурси. Затова развитието на селското стопанство в
България и ЕС се характеризира с редица подобни социално-икономически и екологични предизвикателства. Ниската
сравнителна производителност и конкурентоспособността на голяма част от селскостопанското производство са основните причини за разнообразието в устойчивото развитие. В българския селскостопански сектор съществува неравнопоставена обществена подкрепа за различните видове стопанства и подсектори на производството и регионите на
страната. И един от най-опасните процеси е увеличаването на несъответствията в доходите и жизнения стандарт на
населението в Югозападния регион. В някаква част има липса на контрол и липса на сила от млади хора.През 2016 г. в
ЕС се обработват над 12 млн. хектара площи с органично производство, като увеличението е във всички държави членкиликобритания, сочат данните от т.нар. контекстни показатели на Общата селскостопанска политика до 2020 г. България е постигнала най-голям ръст на биологичното земеделие от държавите членки на ЕС по официални данни на европейската комисия. Данните на ЕК показват и че България е държавата, в която има най-голям ръст на биопроизводство.
Между 2010 и 2016 г. увеличението на площите в страната е с 35%. Растениевъдството е основен отрасъл на селското
стопанство. Относителният дял на растениевъдството представлява половината от продукцията на целия отрасъл и
значението му постоянно нараства. Това е обособено и от предназначението на растителната продукция и важността ѝ
като храна и суровина. В настоящия момент придобива особено важно значение и като източник на продукти за износ.
Ключови думи: земеделие, устойчивост, аграрен сектор, екосистема.
JEL: D23, L22, M13.
ЕКСПОРТНООРИЕНТИРАНИТЕ МОДЕЛИ НА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ТЯХНАТА РАЗЛИЧНА СТЕПЕН НА УСТОЙЧИВОСТ СПРЯМО ВЪНШНИ ШОКОВЕ
Хари Николов
Технически университет, София
Темата на доклада днес е достатъчно актуална. Целта на изследването е да се направи сравнителен анализ относно по-важните тенденции в развитието на едни от най-силно отворените икономики в рамките на ЕС през последното
десетилетие. Това са т. нар. „балтийски тигри” (Литва, Латвия и Естония) и България. Особен акцент е поставен върху
различията относно техния средногодишен ръст през годините преди и след последната Световна криза, както и степента, в която те са били засегнати от нея. Авторът използва методите на статистиката, като отчита влиянието на основните екзогенни и ендогенни фактори върху тези национални икономики. Главната задача на изследването е да се
установи кои от тези влияния са се оказали с благоприятно, или съответно с неблагоприятно въздействие. Защото
експортноориентираните икономики, наред със своите предимства, имат и някои недостатъци, които се изразяват в
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известна неустойчивост спрямо влиянието на външни шокове. Те са сравнително уязвими както от гл.т. на структурни
кризи, така и на циклични кризи, проявяващи се в световен мащаб. Ето защо в доклада е направен опит да се установи
кои от факторите са изиграли по отношение на кризата и оживлението след нея стабилизираща или дестабилизираща
роля. Особено внимание е отделено на структурата на експорта, отделните аспекти на икономическата политика, външнополитическия фактор, осигуреността с някои природни ресурси, както и на влиянието на вътрешното търсене при
някои от тях. Направени са и препоръки относно икономическата политика в близка перспектива.
Ключови думи: експортноориентиран модел, степен на отвореност, експорт, съвкупни разходи, присъединителни
фондове.
JEL: E01, E12, E13, E32, F13, F15, F62.
МОДЕЛИ НА МАЛКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА В БЪЛГАРИЯ
Христина Харизанова-Бартос, Ралица Терзийска
Университет за национално и световно стопанство, София
Българското земеделие претърпява множество промени, но въпреки напредъка в развитието си то се характеризира със силно изразен дуалистичен характер. Преобладаващите стопанства са малки, стопанисващи няколко декара
земя и малко на брой животни. В тези стопанства се получава част от производството на плодове и зеленчуци, мляко,
свинско месо и др., като по-голям дял от тази продукция се потребява пряко от производителите. Малките земеделски
стопанства като модел на производство и управление винаги са съществували в България. Значението на тези стопанства е по-скоро със социална отколкото с икономическа роля. Често пъти се наблюдава преплитане на целите на домакинството с целите на стопанството. Развитието на аграрната дейност е начин на живот, отколкото успешен аграрен
бизнес. Различните типове малки имат различни перспективи за развитие и преструктуриране по посока жизненоспособни стопанства. В публикацията се разкрива значението и ролята на малките стопанства в България на база теоретични модели основани на външна и вътрешна функционална среда. Основната цел на изследването е да се изведат и
обединят в модели малките стопанства в България чрез техните социални, икономически и аграрни характеристики. За
постигане на целта са заложени следните задачи: 1) литературен преглед на аграрните модели които са приложими за
малки стопанства; 2) място и роля на малките стопанства в за развитието на аграрния сектор; 3) Основни изводи и
заключения. Резултатите представени в публикацията са част от проект „Устойчиви мултифункционални селски райони:
преосмисляне на моделите и системите на земеделието при нараснали изисквания и ограничени ресурси”.
Ключови думи: малки стопанства, аграрни модели, полупазарни и натурални стопанства.
JEL: Q10, Q12.
ФОРМИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА КЛЪСТЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Христо Иванов
Университет за национално и световно стопанство, София
Клъстерите са отличителна характеристика на почти всяка една съвременна национална и регионална икономика.
Те се явяват важен фактор за постигането на целите на Европейския съюз - изграждане на икономика, основаваща се
на знания и иновации, насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика. Клъстерите заемат значимо
място както в индустриалната политика на Европейския съюз, така и в регионалната му политика и провежданите научни изследвания. Целта на статията е да се изследват формите на финансиране на клъстерите в България и да се изведат най-значимите приходни пера за тях. За извеждане на необходимите изводи относно финансирането на клъстерите са анализирани данните за 82 клъстера въз основа на информация от техните интернет страници, статии, административни документи, Единния информационен портал за структурните фондове на ЕС. Основните изводи са свързани с факта, че са налице множество източници на финансиране на клъстерите в България. В повечето случаи размерът
на членския внос е символична сума и не е достатъчен за издръжката на клъстера – осъществяване на дейността на
клъстера и провеждане на клъстерни инициативи. Едно от най-значимите приходни пера за клъстерите в България са
постъпленията от реализацията на проекти по оперативните програми на ЕС, като основната част от постъпленията са
по линия на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 и оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014–2020 г. Друг извод е, че клъстерите от България не използват
в достатъчна степен възможностите на останалите оперативни програми и другите инструменти на Европейския съюз
за финансиране на проекти.
Ключови думи: клъстери, финансиране на клъстери
JEL: M20.
ПОЖАРИТЕ В ГОРИТЕ – ПОСЛЕДСТВИЯ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ТЯХ
1

1

1

2

2

Христо Цаков , Александър Х. Александров , Александър Делков , Олимпия Роева , Вася Атанасова , Дафина
2
Зотева
1
Институт за гората, Българска академия на науките, София
2
Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, Българска академия на науките, София
Според пожарната статистика за последните пет години са станали 2317 горски пожара. От тях 73,9% са причинени
от небрежност и само 3% са предизвикани от мълнии. С висока степен на пожарна опасност са били горски територии в
областите Стара Загора и Ловеч. Най-малко горски насаждения са били опожарени в горите около Русе, Велико Търново, Благоевград, Пазарджик. Освен екологични и икономически щети, пожарите ограничават поминъка на местното
население и водят да демографски проблеми.
Ключови думи: горски пожари, пожарен риск, естествено възобновяване, залесяване, пожарна статистика.
JEL: Q20.
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ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВОТО В БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ОСП
Христо Цветанов
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов
Зърнопроизводството е основният подотрасъл на българското селско стопанство. То има стратегическо и историческо значение за България. Посредством него се задоволяват продоволствените нужни на населението ни, отговаря
за ръста на националната икономика, както и за външната търговия на страната ни. През последните десет години се
наблюдава увеличение на българския аграрен износ, инвестициите и производителността на труда. Важен фактор за
постигане на по-висока конкурентоспособност на българските производителите спрямо техните европейски колеги е
аграрната политика, която провежда страната ни и схемите и мерките за подпомагане, които достигат до фермерите.
Обект на изследването е зърнопроизводството в условията на ОСП. Предмет на изследването влиянието на директните плащания за зърнопроизводството през периода 2007–2017 год. Цел на изследването да се анализира състоянието
влияние на директните плащания върху зърнопроизводството в България. Изследователски задачи: да се направи
ретроспекция на директните плащания през двата програми периода от ОСП; да бъде анализирани и изведени ефектите от директните плащания; да бъдат анализирани реколтивираните площи заети със зърнени култури; да бъдат анализирани добивите на дка при зърнените култури; да бъдат анализирани динамиката на цените на зърнените култури; да
бъдат анализирани динамиката на цените при аренда/наема на земеделска земя. Селските стопани в ЕС получават
помощ под формата на директни плащания при условие, че спазват строги правила за здравето на човека и животните,
хуманното отношение към животните, здравето на растенията и за околната среда. Периода които анализираме показва трайно нарастване на средните добиви от пшеница, като впечатление прави първата година, която можем да охарактеризираме, като типична за предсъединителния период на България.
Ключови думи: зърнопроизводство, директни плащания, ОСП, анализ, състояние.
JEL: Q10, Q13, Q14, Q18.
КРИТЕРИИ ЗА УСТОЙЧИВОСТ В КОРПОРАТИВНИТЕ КОМУНИКАЦИЯ В БАНКОВИЯ СЕКТОР
Цветелина Димитрова
Икономически университет, Варна
Наличието на силно конкурентна среда налага нови правила на поведение на брандовете от корпоративния свят.
Все повече се налага комуникациите и посланията, които компаниите отправят да бъдат устойчиви във времето, интегрирани, многообразни. Концепцията за устойчиво развитие цели постигане на продължително подобряване на качеството на живот, чрез управлението на различните типове ресурси: природни, екологични, социални иновации, социално
сближаване. Настоящият доклад разглежда тази концепция, но през един по-различен ъгъл, а именно през призмата на
комуникациите в корпоративния банков сектор и тяхната устойчивост. Анализите по темата сочат, че подобен подход на
изследване е по-слабо застъпен, но в същото време може да даде добавена стойност към концепцията за устойчиво
развитие. Целта на настоящия доклад е през погледа на потребителите да бъдат изведени основни критерии и показатели за оценка на устойчивите корпоративни брандинг комуникации. Извеждането на съдържанието на това какво са
устойчивите корпоративни комуникации също е част от предоставената информация. Хипотеза е, че критериите за
устойчивост в различните медийни канали следва да се интегрират, както и да се комуникират с целевата аудитория. В
допълнение към изведените метрики в настоящия доклад се използва като основа и понятийният апарат, свързан с
устойчивото развитие, така че практически и теоретично да бъде засечена изследваната тема. Проведено е проучване,
посредством онлайн анкета сред активни потребители на банкови услуги. Крайната цел е да се анализират показателите за оценка на устойчивите комуникации в контекста на корпоративния брандинг в банковия сектор, давайки поле за
бъдещо изследване по темата.
Ключови думи: устойчиво развитие, комуникации, PR, медии.
JEL: M31, M14, D83.
УСТОЙЧИВ МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМА: ПОДХОДИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПОТЕНЦИАЛ
Цветелина Симеонова-Заркин
Лесотехнически университет, София
Маркетингът има важна роля за изграждането на устойчиви туристически услуги и дестинации, които да допринасят
към икономическото развитие и растеж без да застрашават качеството на околната среда. Днес маркетингът в туризма
търпи сериозни критики за комерсиализиране и разрушаване на природните богатства. Инструментите и техниките на
устойчивия маркетинг могат да се използват за разбиране на пазарните нужди и създаване на по-устойчиви туристически продукти, както и правилното им комуникиране за предизвикване на поведенчески промени и насърчаване на
устойчиви практики. Тази статия има за цел да обобщи най-новите изследвания в областта на маркетинга, подходи и
добри практики за подобряване на туристическите дестинации и ефективни комуникации. Анализирани са движещите
фактори и бариери, които отчитат туристическите дружества при промяна на потребителското поведение и преследване на цели за устойчиво развитие. Резултатите от изследването са приложими за българската туристическа индустрия.
Ключови думи: устойчив маркетинг, устойчив туризъм, социална отговорност, етика, потребителско поведени.
JEL: M14, M31, Q56.
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ПРИНЦИПИ НА КАДРОВАТА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРСКОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ ОТ ТОТАЛИТРАНИЯ ПЕРИОД
Цветомира Венкова
Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София
Обликът на българското езикознание в дадено време се определя в голяма степен от постиженията, дейностите и
принципите на самите езиковеди. Една от специфичните особености на този облик през тоталитарния период (19441989) е свързана с установяването на т. нар. кадрова политика, следствие от класово-партийния подход при подбора
и управлението на езиковедския персонал. Терминът кадрова политика (заемка от руски език, наложена по Сталиново
време) се коментира в статията с оглед на неговата силна идеологическа окраска. Като цяло се разглеждат две основни страни на езиковедската кадрова политика, които са илюстрирани и с конкретни примери. На първо място, принципите на политическо уволнение и натиск, известни като чистка, се описват по отношение на техните основни дискриминативни критерии. На второ място се разглеждат насоките за политическо назначение на нови кадри, както и опитите за известен баланс между тяхната политическа ориентация и професионалните им умения. Друг ключов аспект на
тоталитарната политика, откроен в статията, е непрекъснатото наблюдение на политическата благонадеждност на
езиковедите. Статията се спира и на мащабното усилие за тяхната задължителна идеологическа подготовка чрез
курсове, беседи, събрания, и др., в които политически агитатори обучават висококвалифицирани езиковеди или пък
езиковедите партийни функционери трябва да обучават останалите. Освен това, в текста се обяснява и промяната в
кадровата политика след 1956 г., видна в съгласувани специализации на Запад на български езиковеди, с цел за се
преодолее официално признатия застой в езикознанието на Източния блок. Заключителните бележки очертават тоталитарната кадрова политика като механизъм за превантивен идеологически контрол над крайния интелектуален продукт в езикознанието.
Ключови думи: кадрова политика в езикознанието, чистка, политическа благонадеждност.
JEL: Z10.
БАРИЕРИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ПАСИВНА КЪЩА В КОНТЕКСТА НА УСТОЙЧИВОСТТА
Явор Стоянов
Университет за национално и световно стопанство, София
Множество изследвания анализират негативите и бариерите, както от изграждането и експлоатацията на пасивни
къщи, така и споделят определени опасения, несъответствия и липси по отношение на стандарта „Пасивна къща”.
Целта на доклада е да се оценят проекти на пасивни къщи, които описват проблеми при изграждането и експлоатацията на сгради, изградени по стандарта „Пасивна къща”, като на тази база се направят обобщени изводи и препоръки за
преодоляването им в България. В доклада се прави литературен обзор на бариерите при изграждането и експлоатацията на пасивни къщи и се оценяват примери за реализирани проекти на пасивни сгради, при които са възникнали проблеми от социален, икономически или екологичен аспект. В разработката са направени обобщени изводи за бариерите,
свързани с изграждането и експлоатацията на пасивна сграда в контекста на устойчивостта и предложения за преодоляването им в България.
Ключови думи: пасивна къща, бариери.
JEL: L74, Q01, Q55.
ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕРИТОРИЯТА
Яна Балашова-Костадинова
Икономически университет, Варна
Териториите са определени област или райони, които разполагат със собствени ресурси като: природни ресурси;
исторически и културни забележителности; забележителности, представляващи интерес за определени групи хора;
специални продукти, изработени там; човешки ресурси, притежаващи определени умения; специфични традиции и
ритуали; традиционни или характерни храни и напитки и др. Бурното развитие на процеси като глобализацията, развитието на комуникационните технологии, лесното придвижване на хора, стоки и капитали, както и достъпът до информация, за която и да е част на света, почти мигновено, са довели до засилване на конкуренцията не само в бизнес средите, но и сред всички субекти по света, включително и сред териториите. Понастоящем териториите се борят във все посилна конкурентна среда не само като туристически дестинации както и в свързаните с тях дейности, но и като места за
живеене, работа и/или започване и развитие на бизнес. При тези обстоятелства за териториите става необходимо да
се промотират, за да могат да оцеляват използвайки предимно бизнес техники. Да бъдеш видим в световен мащаб е
същността на успешната комуникация с всички заинтересовани лица на всяка организация, включително териториите.
За да се постигне глобална видимост, днес териториите трябва да използват различни методи за разпространение на
различна по вид информация. Достигането до стейкхолдърите по цял света с правилната информация и когато имат
нужда от нея, е най-важният инструмент за постигане на целите за видимост и познаваемост. В тази статия ще разгледаме и обсъдим иновативните подходи за разпространение на информация за териториите и как те се използват днес,
за да се очертаят нови успешни инструменти, които могат да бъдат използвани за улесняване и поддържане на тяхното бъдещо развитие.
Ключови думи: маркетинг на територии, предимства, конкурентоспособност.
JEL: M31.
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СЪВРЕМЕННИ СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ АГРАРНИЯ СЕКТОР
Янислав Андреев
Тракийски университет, Стара Загора
Развитието на пазарните отношения и икономиката като цяло в аграрния сектор на националната икономика предопределя необходимостта от формиране на ефективна система за управление на дейността на селскостопанските
организации. Основната информационна база на управлението на селскостопанските организации е счетоводството. Тя
трябва да осигурява всички необходими информационни нужди на вътрешното управление на организациите и външни
потребители на финансови отчети, за изготвяне и изпълване на обективни икономически решения. Следователно счетоводната информация в съвременните условия трябва да има определени свойства (надеждност, ефективност, приложимост, гъвкавост и т.н.) и качествени характеристики (същественост, надеждност, полезност) за управление на
бизнес процесите и собствеността на организацията. Това изисква по-активни стъпки за реформиране на счетоводството в аграрния сектор в съответствие с общоприетите принципи и изисквания на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО). В същото време е необходимо да се основава на принципа на приемственост, за да се запазят
постиженията на методологията на местната наука и счетоводната практика.
Ключови думи: счетоводство, аграрен сектор, съвременни счетоводни аспекти, счетоводна информация.
JEL: M41.
СЪВРЕМЕННИ ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ АГРАРНИЯ СЕКТОР
Янислав Андреев
Тракийски университет, Стара Загора
В момента има много проблеми пред българския аграрен сектор, но предоставянето на финансови ресурси на стопанските субекти в индустрията заслужава първостепенно внимание. Неблагоприятната икономическа ситуация като
цяло в страната не може да повлияе на финансовата подкрепа на аграрния сектор. Това е отразено в намаление на
държавните средства, значително несъответствие в цените на средствата за производство и продадените селскостопански продукти, намаление на кредитите, отпуснати на промишлеността, и в резултат на това невъзможността да се
осигури самостоятелност на производството. В тази връзка, в условията на пазара е необходим принципно нов подход
за организиране на финансова подкрепа за аграрния сектор, за неговото подобряване чрез предприемане на активни
мерки на ниво земеделски предприятия, държавна и местна власт и създаване на нови финансови и кредитни структури. Всичко това налага да се проучат съществуващите теоретични и методологически въпроси на финансовата подкрепа за възпроизводствения процес в селското стопанство и да се предложат нови подходи за тяхното решаване в съвременни условия. Целта на публикацията е да се разработят методологични подходи и практически препоръки за подобряване на финансовата подкрепа на възпроизводствения процес в аграрния сектор на регионално ниво. За да се
постигнат тези цели е необходимо да се решат следните задачи: проучване на теоретичните и методологическите
аспекти на финансовата подкрепа за процеса на възпроизводство в аграрния сектор;проучване на съвременните тенденции във финансова подкрепа за аграрния сектор в страни с развита пазарна икономика; определяне на посоката за
подобряване на кредитната сигурност на аграрния сектор в България. Предмет на изследването са съвременните тенденции на финансова подкрепа за селскостопанското производство в България.
Ключови думи: финансови аспекти, аграрен сектор, финансиране на аграрни производители, селскостопански
производители, съвременни тенденции при финансиране на аграрния сектор.
JEL: Q14, F36.
ТАПИЦИРАНИТЕ МЕБЕЛИ – ТЕХНИКА И ФОРМА
Янчо Генчев
Лесотехнически университет, София
В производството на тапицираните мебели се предявяват разнообразни и на пръв поглед противоречиви изисквания. Преди всичко те трябва да са удобни, дори и за хора с физически увреждания. Освен това основните им параметри да са съобразени с интериора в съвременното масово жилище. В момента, в който започне обсъждането на производството на масови мебели възникват въпроси, които могат да върнат процеса по създаването на нови мебели в
първия етап. В работата се разглеждат стратегии за производството и свързаните с това технологични, функционални и
не по-малко важни формоизграждащи проблеми на тапицираните мебели за почивка и седене
Ключови думи: тапицирани мебели, техника, форма, дизайн.
JEL: L15, L74.
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PROGMAMME

Friday (22.03.2019)
10:00 – 11:30 Opening Ceremony (University of Forestry, Academic Mako Dakov Hall)
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 – 18:00 Plenary Session
18:00 – 19:00 Round table on The contribution of civil science to the sustainable management of
biological resources (Project BG05M2OP001-2.009-0034)
19:30 – Diner

Saturday (23.03.2019)
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 – 18:30 Work in section and discussion
19:30 – Diner

Sunday (24.03.2019)
08:00 – 09:00 Breakfast
09:00 – 10:30 Closing session
11:00 – Departure from Yundola to Sofia
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Sunday

Saturday

Friday

Day

09:0010:30

16:0018:30

15:4016:00

13:3015:40

11:0012:30

10:4011:00

*

Contemporary information
technologies in sustainable
development management

Education, training and curricula

Coffee break

Contemporary information
technologies in sustainable
development management

Main areas for implementing the
principles of sustainable
development
Landscape Management
Agriculture
Ecology
Education, training and curricula

Coffee break

09:0010:40

Closing session

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
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

*

Sustainable development concept

Sustainable development
management – criteria,
characteristics and policies

Coffee break

Sustainable development concept

Sustainable development
management – criteria,
characteristics and policies

Sustainable development concept

Sustainable development
management – criteria,
characteristics and policies

Coffee break

Sustainable development concept

Sustainable development
management – criteria,
characteristics and policies

*

Round table on The contribution of
civil science to the sustainable
management of biological resources

*

*

Plenary Session

*

*

Hall 3

Coffee break

Plenary Session

Hall 2

*

Hall 1

18:0019:00

Hour
15:0016:30
16:3017:00
17:0018:00

PROGRAMME BY SESSIONS AND HALLS

*

Main areas for implementing the
principles of sustainable development
Management
Sustainable Development of
Alternative Tourism

Coffee break

Main areas for implementing the
principles of sustainable development
Management
Sustainable Development of
Alternative Tourism

Main areas for implementing the
principles of sustainable development
Management
Sustainable Development of
Alternative Tourism

Coffee break

Main areas for implementing the
principles of sustainable development
Management
Sustainable Development of
Alternative Tourism

*

*

*

Hall 4

PLENARY SESSION
22.03.2019 (Friday)
Hall 2
15:00-18:00
Chairman: Prof. Ivan Paligorov
Secretary: Assist. Prof. Ivaylo Ivanov
1.

YUNDOLA ‘99 CLUB – 20 YEARS DEDICATED ТО THE CHALENGES OF MANAGEMENT AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
Ivan Paligorov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria

2.

THE UNITY AND THE STRUGGLE OF POLAR CONTRADICTIONS IN THE MODELS FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF ECONOMIC SYSTEMS (ON THE EXAMPLE OF THE BULGARIAN ECONOMY AND ITS
FOREST SECTOR)
Ivan Yovkov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria

3.

THE IDEAS AND PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN 21ST CENTURY AND THEIR IMPACT
ON ORGANIZATIONAL MANAGEMENT
Diana Ivanova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria

4.

HIGHLIGHTS OF THE MODEL FOR SUSTAINABLE MARKET DEVELOPMENT OF BULGARIAN TOURISM ON
THE BASIS OF STIMULATING THE DEVELOPMENT OF THE ALTERNATIVE REGIONAL TOURIST
ASSORTMENT THROUGH SHARED RESOURCE, PRODUCT AND MARKET POLICY
Jordan Jordanov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria

5.

SOCIAL POLICY AS FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF LATVIA AND WAY OF ITS
IMPROVEMENT
Zhanna Tsaurkubule
Baltic International Academy, Riga, Latvia

6.

THE ROLE OF MAIN FOREST POLICIES IN INTEGRATION OF ECOSYSTEM SERVICES IN MACEDONIA
Vladimir Stojanovski1, Makedonka Stojanovska2
1
University of Natural Resources and Life Sciences, BOKU, Vienna, Austria
2
University Ss Cyril and Methodius, Skopje, Makedonia

7.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AND THEIR IMPLEMENTATION
1
2
Vasyl Gerasymchuk , Svitlana Andros
1
National Technical University of Ukraine „Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine
2
National Science Centre „Institute of Agrarian Economics”, Kyiv, Ukraine

8.

E-COMMERCE – USE IN BUSINESS AND MAIN BENEFITS
Svetlana Stale, Laura Ogorceva
Riga Technical University, Latvia

9.

ANALYSIS OF THE FACTORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORMATION OF SOCIETY AT THE
MACRO AND MICROLEVEL
Natalia Skorobogatova
National Technical University of Ukraine „Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine

10.

MANAGEMENT OF PROTECTED AREAS IN SERBIA FROM SYSTEM PERSPECTIVE
Ilija Đorđević
Institute of forestry, Belgrade, Serbia

11.

SEAT SPECIFICATIONS AND POSITIONS IN A SYMPHONY ORCHESTRA
Katerina Despot, Petar Namicev, Vaska Sandeva, Ekaterina Namiceva
Goce Delcev University, Stip, R. Macedonia

12.

THE ART IN THE DEVELOPMENT OF MODERN PARK COMPOSITION
Vaska Sandeva, Katerina Despot
Goce Delcev University, Stip, R. Macedonia

13.

BALKANS SUSTAINABLE DEVELOPMENT INSTITUTE – SECTORS AND ACTIVITIES
Tsvetelina Tsvetanova, Simeon Stoilov
Balkans Sustainable Development Institute, Sofia, Bulgaria
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14.

NATIONAL-CORPORATE, REGIONAL AND THEMATIC ASPECT OF TOURISM (CORPORATE STANDARD)
1
2
Sasho Draganov , Veselin Bankovski
1
Technical University, Sofia, Bulgaria
2
National Association of Small and Medium-sized Business in Tourism, Sofia, Bulgaria

15.

ASSESSMENT OF THE WATER ECOSYSTEM SERVICE PROVIDED BY FOREST AREAS WITH WATER
PROTECTION FUNCTIONS IN BULGARIA
1
1
1
2
1
Nevena Shuleva , Radoslav Milchev , Elena Dragozova , Adelina Aleksieva-Petrova , Neno Alexandrov , Kristiyan
1
1
1
1
1
Kolev , Fotina Yordanova , Paula Malkovska , Ralitsa Peycheva , Neda Chehlarova
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Technical University, Sofia, Bulgaria

16.

REGIONAL SOCIO-ECONOMIC INEQUALITIES IN BULGARIA
Ivaylo Ivanov, Adriana Strekalovska-Garkova, Radostina Sotirova, Spasimira Geranova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
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Main areas for implementing the principles of sustainable development
Landscape Management
Agriculture
Ecology
23.03.2019 (Saturday)
Hall 1
9:00-12:30
Chairman: Assoc. Prof. Katinka Mihova/Assoc. Prof. Elena Dragozova
Secretary: Fotina Yordanova/Paula Malkovska
1.

COMMON AGRICULTURAL POLICY OF THE EUROPEAN UNION AND SUSTAINABLE AGRICULTURAL
SECTOR IN THE PERIOD 2021-2027
Violeta Blazheva
Dimitar A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria

2.

RISK MANAGEMENT AND CONTROL MECHANISMS
AGRICULTURAL POLICY
Ivelina Petkova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

3.

CHALLENGES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SECTOR IN BULGARIA AND EU
Fotina Yordanova, Adriana Strekalovska-Garkova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria

4.

LEVEL AND DYNAMICS IN THE SUPPORT FOR AGRICULTURE
Teodorina Turlakova
University of Economics, Varna, Bulgaria

5.

SPECIFIC FACTORS OF IMPACT IN MANAGING AGRARIAN BUSINESS IN RURAL AREAS IN
CONSIDERATION OF CURRENT DEVELOPMENT TRENDS
Gergana Slavova
University of Economics, Varna, Bulgaria

6.

THE ROLE OF THE AGRICULTURE FOR SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT
Zornitsa Stoyanova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

7.

SMALL AGRICULTURAL FARMS IN BULGARIA – REALITIES AND PERSPECTIVES
Todorka Atanassova-Kalaydjieva
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria

8.

MODELS OF SMALL FARMS IN BULGARIA
Hristina Harizanova-Bartos, Ralitsa Terziyska
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

9.

MODERN ACCOUNTING ASPECTS OF BUSINESS ACTIVITY AT AGRICULTURAL ENTERPRISES
Yanislav Andreev
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria

10.

MODERN FINANCIAL ASPECTS OF BUSINESS ACTIVITY IN AGRICULTURAL SECTOR ENTERPRISES
Yanislav Andreev
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria

11.

IMPACT OF CONSUMER MARKETS ON THE SUITABILITY OF THE FOOD CHAIN
Nadezhda Petrova, Iskra Nencheva-Ivanova
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria

12.

REALIZATION OF BIOPRODUCTS AND SUSTAINABLE FOOD CHAIN IN BULGARIA
Nadka Kostadinova, Georgi Aleksiev
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria

13.

GRAIN PRODUCTION IN BULGARIA IN THE CONDITIONS OF THE CAP
Hristo Tsvetanov
Dimitar A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
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IN

THE APPLICATION

OF THE COMMON

14.

REALIZATION OF BULGARIAN HONEY AND SUSTAINABILITY OF THE VALUE CHAIN
Georgi Aleksiev
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria

15.

ECONOMIC ANALYSIS AND SOCIAL ASPECTS OF SALES (THE EXAMPLE OF WINE PRODUCERS)
Iliyan Georgiev
Dimitar A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria

16.

APPLICATION OF CU AND CA IN LEAF TREATMENT ON VARIETIES OF VARIETIES MAVRUD GRAFTED ON
THE COBBER 5BB SUBSTRATE AS A MEANS OF LIMITING GROWTH AND SHORTENING THE RIPENING
TIME OF THE VINE RODS
Boyan Stalev, Alexander Peltekov
Agricultural University, Plovdiv, Bulgaria

17.

IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON AREAS OF APPLES ON SOUTHEASTERN REGION OF BULGARIA
Petia Branzova
Economic Research Institute, Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria

18.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF CIRCULAR ECONOMY IN SMART CITIES
Balin Balinov, Miglena Panicharova, Neziha Madjirova
Technical University, Sofia, Bulgaria

19.

THEORETICAL-METHODOLOGICAL BASES FOR THE ASSESSMENT OF CORPORATE ENVIRONMENTAL
RESPONSIBILITY IN BULGARIA
Albena Miteva, Ivan Kanchev
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

20.

CAUSAL RELATION BETWEEN COMPETITIVENESS AND ENVIRONMENTAL TAXES IN TRADE AND
LOGISTICS
Ventsislav Perkov
Dimitar A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria

21.

PERSPECTIVES OF REALIZATION OF CONVENTIONAL MOTOR CARS IN ECOLOGICAL CONTEXT
Dobrin Dobrev
University of Economics, Varna, Bulgaria

22.

REPORTING BETWEEN THE BUDGET OF SALES AND THE BUDGET FOR THE PROTECTION AND
RECOVERY OF THE ENVIRONMENT
Petranka Midova
Dimitar A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria

23.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE WATER RESOURCES SECURITY
Nadka Ignatova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria

24.

CHALCONES – SYNTHESIS AND BIOLOGICAL ACTIVITY
Yordanka Ivanova1, Antoniya Todorova1, Ognyan Petrov2
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Sofia University „St. Kliment Ohridski”, Sofia, Bulgaria

25.

SPECIFIC FEATURES FOR THE PRICING OF BUILDING ACTIVITIES IN LANDSCAPE ARCHITECTURE
Elena Dragozova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria

26.

NATURAL, EDUCATIONAL AND TOURIST POTENTIAL OF THE TERRITORY FOR THE OPERATION OF AN
INVESTMENT PROJECT
Paula Malkovska
University of Forestry, Sofia, Bulgaria

27.

BARRIERS IN FRONT OF THE PASSIVE HOUSE CONSTRUCTION AND EXPLOITATION IN SUSTAINABILITY
CONTEXT
Yavor Stoyanov
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

28.

VISUAL AND FUNCTIONAL COMPARISONS OF CERTAIN DISTINCTIVE RIPARIAN LANDSCAPES IN
BULGARIA AND LEBANON
Emil Galev, Anna Hourani, Maria Gurkova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
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29.

SOCIAL FUNCTIONS AND SIGNIFICANCE OF THE HISTORICAL PARKS IN SOFIA
Emil Galev 1, Maria Gurkova 1, Milena Vaseva2, Fedir Markov3
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Municipal Enterprise „Parks and urban gardens", Sofia, Bulgaria
3
Zhytomyr National Agroecological University, Ukraine

30.

VERTICAL PARKS
Veselin Rangelov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
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Education, training and curricula
Contemporary information technologies in sustainable development management
23.03.2019 (Saturday)
Hall 1
13:30-18:30
Chairman: Assoc. Prof. Vladislav Todorov
Secretary: Assist. Prof. Adelina Ivanova
1.

EXAMPLE OF AN INNOVATIVE MODEL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT TRAINING
Mariya Gyulemetova
New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria

2.

PRINCIPLES OF CADRES POLICY IN BULGARIAN LINGUISTICS FROM THE TOTALITARIAN PERIOD
Tzvetomira Venkova
Sofia University „St. Kliment Ohridski”, Sofia, Bulgaria

3.

SOME TRANSLATION ISSUE WITH PREMODIFIERS OF NOUN PHRASES IN SCIENTIFIC TEXTS IN ENGLISH
Bilyana Ovcharova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria

4.

CURRENT PROBLEMS OF THE TRAINING IN FINANCIAL BUSINESS ANALYSIS
Marco Timchev
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

5.

ANALYSIS OF THE DYNAMICS IN THE DEVELOPMENT OF THE ENGINE QUALITIES OF STUDENTS FROM
THE UNIVERSITY OF FORESTRY AFTER APPLIED MODEL TO INCREASE PHYSICAL ABILITY
Zhelyazko Georgiev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria

6.

ASSESSMENT OF STUDENTS' LEVEL OF AWARENESS IN RESPECT OF INVASIVE ALIEN SPECIES IN
BULGARIA
Rumen Tomov, Elena Tsvetkova, Galin Milchev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria

7.

STUDY PROBLEMS OF THE METHODOLOGY OF MATHEMATICS TRAINING AND INTRODUCTION OF
INNOVATIVE APPROACHES IN MATHEMATICS TRAINING IN HIGHER EDUCATION SCHOOLS
Vladislav Todorov, Adelina Ivanova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria

8.

TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND THEIR IMPLEMENTATION IN COMMUNICATIONS IN THE AREA OF
NON-FORMAL EDUCATION
Milena Georgieva
University of Economics, Varna, Bulgaria

9.

DIGITAL INSTRUMENTS FOR COMMUNICATION PROCESS AUTOMATION FOR EDUCATION PURPOSES
Plamena Palamarova, Andrey Kostov
University of Economics, Varna, Bulgaria

10.

COMPUTER MODELING - INNOVATION IN CHILDREN TRAINING IN ELEMENTARY SCHOOL
Vanya Petrova
I Primary School „Hristo Botev”, Targoviste, Bulgaria

11.

INNOVATIVE APPROACHES FOR DISSEMINATING TERRITORY INFORMATION
Yana Balashova-Kostadinova
University of Economics, Varna, Bulgaria

12.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE ERA OF DIGITAL ECONOMY - CONCEPTUAL CHANGES AND
TRANSFORMATION OF MANAGING PARADIGMES
Kiril Radev
New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria

13.

THE SINGLE EUROPEAN INFORMATION SOCIETY THROUGH SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Elitsa Dimova
Neofit Rilski South-West University, Blagoevgrad, Bulgaria
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14.

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES TO
INCREASE THE COMPETITIVENESS OF THE ORGANIZATIONS
Melina Neykova, Radoslav Miltchev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria

15.

BANKING ON BLOCKCHAIN: POTENTIAL APPLICATION IN THE SYNDICATED LOAN MARKET
Dancho Petrov
University of Economics, Varna, Bulgaria

16.

CROWDSOURCING APPLICATIONS IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT RESEARCH
Todor Branzov, Krassimira Ivanova
Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
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Main areas for implementing the principles of sustainable development
Forestry
Forest industry
23.03.2019 (Saturday)
Hall 2
9:00-15:40
Chairman: Lubcho Trichkov/Prof. Nencho Deliiski
Secretary: Zlatina Todorova/Assist. Prof. Petar Nikolov
1.

INTEGRATED FOREST MANAGEMENT APPROACHES IN JENDA STATE FORESTRY AND HUNTING
ENTERPRISE IN KARDZHALI MUNICIPALITY, BULGARIA
Zlatina Todorova, Ivan Paligorov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria

2.

FEATURES IN THE MARKET OF ROUND WOOD, HARVESTED AND REALIZED BY STATE COMPANIES FOR
THE PERIOD 2016–2018
Lubcho Trichkov
Executive Forest Agency, Sofia, Bulgaria

3.

OPPORTUNITIES FOR ECO ENTREPRENEURSHIP IN FOREST TERRITORIES
Emil Kitchoukov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria

4.

INNOVATION GOALS AND BARRIERS IN THE FOREST SECTOR
Radostina Popova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria

5.

DEVELOPMENT AND CHARACTERISTCS OF FOREST COOPERATIVES, PRIVATE
ASSOCIATIONS IN BULGARIA AND MACEDONIA
Todor Stoyanov1, Makedonka Stojanovska2
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Skopje, Macedonia

6.

INSURABLE RISKS IN THE FORESTRY SECTOR OF BULGARIA IN 2017
1
2
Diana Ivanova , Ivan Lazarov
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Financial Supervision Commission, Sofia, Bulgaria

7.

TRENDS AND MAIN CHARACTERISTICS OF THE TROPICAL TIMBER IMPORT IN BULGARIA
Nikolay Bardarov, Petar Antov, Nikolay Neykov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria

8.

EVALUATION OF CONCESSION RIGHTS AS A BASIS FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT SOLUTIONS
Kalina Kavaldzhieva
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

9.

APPLICATIONS OF LIDAR TECHNOLOGY IN FORESTRY
Maria Asenova, Georgi Donchev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria

10.

FOREST FIRES – CONSEQUENCES AND RISK ASSESSMENT
Hristo Tsakov1, Alexander Alexandrov1, Alexander Delkov1, Olimpia Roeva2, Vassia Atanassova2, Dafina Zoteva2
1
Forest Research Institute, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bugaria
2
Institute of Biophysics and Biomedicinal Engineering, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria

11.

ECONOMIC BENEFITS FROM THE FAST GROWING WOOD
1
2
3
3
1
Panayot Panayotov , Kancho Kalmukov , Ivo Valchev , Nikolai Yavorov , Momchil Panayotov
1
Forestry University, Sofia, Bulgaria
2
Experimental Station for fast growing wood, Svishtov, Bulgaria
3
Chemical-Technological University, Sofia, Bulgaria

12.

RELATIONSHIP BETWEEN THE STAND-QUALITY LEVEL AND HEIGHT STRUCTURE OF SCOTS-PINE,
NORWAY-SPRUCE AND SILVER-FIR DENDROCOENOSES
Roumen Petrin
Forest Research Institute, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
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AND

FOREST

13.

ARGUMENTATION ON THE SUSTAINABLE FORESTRY MEASURES, CONTRIBUTING TO THE
CONSERVATION OF PRIORITY BIRD SPECIES AND PROVIDING ADDED FOREST VALUE: ESTABLISHING
CONNECTION BETWEEN THE CONSERVATION OF THE BREEDING HABITAT OF THE LESSER SPOTTED
EAGLE (CLANGA POMARINA) AND THE FORESTRY PRACTICES
1
1
1
1,2
1
Veronica Ferdinandova , Stoyan Nikolov , Vanya Ratarova , Georgi Popgeorgiev , Dimitar Plachiyski
1
Bulgarian Society for the Protection of Birds/BirdLife Bulgaria, Sofia, Bulgaria
2
National Museum of Natural History, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria

14.

IN VITRO PROPAGATION OF SYCAMORE MAPLE (ACER PSEUDOPLATANUS L.)
Lyubka Varbeva, Nasko Iliev, Vladimir Tomov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria

15.

POSSIBILITIES FOR MANUFACTURING INSULATION BOARDS WITH PARTICIPATION OF RECYCLED
LIGNOCELLULOSIC FIBRES
Petar Antov, Viktor Savov, Nikolay Neykov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria

16.

STUDY ABOUT THE STRUCTURE OF THE ANNUAL RING IN RESONANT SPRUCE WOOD
Nikolai Bardarov, Sonia Kuncheva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria

17.

STUDY OF DESIRABLE DEFECTS OF WOOD
Nikolai Bardarov, Mihaela Marinova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria

18.

MECHANICAL METHODS FOR AGING OF WOOD
Aleksandаr Doychinov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria

19.

MODIFICATION IN THE BENDING STRENGTH OF THE PLATE OSB, LINED WITH NATURAL VENEER
Vasil Merdzhanov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria

20.

UPHOLSTERED FURNITURE – TECHNIQUE AND FORM
Yancho Genchev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria

21.

TECHNOLOGICAL CAPABILITIES OF MILLING MACHINES FOR SOIL PREPARATION IN THE STATE
FORESTRY DOBRICH REGION
Konstantin Kostov
State Forestry Dobrich, Dobrich, Bulgaria

22.

TECHNICAL AND ECONOMIC INDICATORS OF THE FOREST MILLS FOR SOIL PREPARATION OF POPLAR
PLANTATIONS ESTABLISHMENT
Konstantin Marinov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria

23.

ANALYSIS OF THE KINEMATICS AND DYNAMIC PARAMETERS ON THE PADDLE DEWINGERS FOR SEED
EXTRACTION
Konstantin Marinov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria

24.

COMPUTING THE SPECIFIC HEAT CAPACITIY OF THE FROZEN FREE WATER IN POPLAR LOGS
SUBJECTED TO DEFROSTING
Nencho Deliiski, Natalia Tumbarkova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria

25.

CHANGE IN THE THERMAL CONDUCTIVITY OF FLAT OAK DETAILS DURING THEIR ONE SIDED HEATING
BEFORE BENDING
Nencho Deliiski, Neno Trichkov, Zhivko Gochev, Dimitar Angelski
University of Forestry, Sofia, Bulgaria

26.

DYNAMIC ANALYSIS OF A WIND TURBINE’S DRIVE TRAIN WITH TEETH DEFECTS
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2
Georgi Vukov , Michael Todorov
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Technical University, Sofia, Bulgaria

27.

PROBLEMS AT CUTTING OF THIN LOGS IN THE MANUFACTURE OF DEFECT-FREE PRODUCTS
Daniel Koynov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
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28.

REQUIREMENTS FOR MEASUREMENTS OF VIBRARIONS GENERATED BY WOODWORKING MACHINES
WITH ROTATING CUTTING TOOLS
Pavlin Vitchev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria

29.

CRITERIA FOR THE SELECTION OF TRANSPORTATION MACHINES IN THE WOOD AND FURNITURE
INDUSTRY
Petar Nikolov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria

30.

CREATION AND RESEARCH OPPORTUNITIES ТО PNEUMATIC-CYLINDER-PISTON-SYSTEM FOR QUALITY
FINGER JOINT SPLICE WOOD
Todor Petkov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria

31.

STUDY OF LIGHTWEIGHT BEAMS MADE FROM WOOD WITH DOUBLE T SECTION – I BEAMS
Todor Petkov, Vladimir Mihailov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
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Sustainable development management – criteria, characteristics and policies
Sustainable development concept
23.03.2019 (Saturday)
Hall 3
9:00-18:30
Chairman: Prof. Nikolay Stoenchev/Assoc. Prof. Radostina Popova
Secretary: Assist. Prof. Tsvetelina Simeonova-Zarkin/Elena Stefanova
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OPPORTUNITIES FOR IMPLEMENTING
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Boryana Serbezova
University of Economics, Varna, Bulgaria
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2.

MAIN ACTORS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT – EXPECTATIONS AND PERCEPTIONS OF
EFFECTIVENESS
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ISSUES WITH THE BALANCING OF DIRECT FOREIGN INVESTMENTS IN BULGARIA
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EXPORT-ORIENTED MODELS OF ECONOMIC GROWTH AND THEIR DIFFERENT STAINABILITY IN
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Hari Nikolov
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COMPETITIVE PERFORMANCE OF BULGARIAN ENTERPRISES ON INTERNATIONAL MARKETS – THE
ROLE OF OWNERSHIP
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6.

CONTEMPORARY ASPECTS OF POVERTY IN BULGARIA
Anton Marinov
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7.

MONITORING AND CONTROL OF ANTI-CORRUPTION PROCESSES IN BULGARIA
Ivelina Petkova
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8.

CHANGES IN INTERNAL CONTROL IN THE PUBLIC SECTOR
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University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

9.

THE FINANCIAL CONTROLLER IN THE PUBLIC SECTOR THROUGH THE THREE LINE OF PROTECTION
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University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

10.
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Vanya Kraleva, Svilen Ivanov
University of Economics, Varna, Bulgaria
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ASPECTS)
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ROLE OF BUSINESS PARTNERSHIPS IN THE INTERNATIONAL ACTIVITIES OF SMALL AND MEDIUM SIZED
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Maria Vasilska
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

13.

COMPETITION IN BULGARIAN HOSPITAL SECTOR – STATE AND TRENDS
Boncho Mitev
University of Economics, Varna, Bulgaria
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14.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT: PREREQUISITE FOR THE EMERGENCE OF SUSTAINABLE SHIPPING AND
ITS IMPACT ON B2B SEGMENTАTION IN MARITIME TRANSPORT
Selvet Niyazieva
University of Economics, Varna, Bulgaria

15.

KEY ELEMENTS OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS LEADING TO IMPROVE COMPETITIVENESS
Georgi Kondev, Irena Mihaylova
University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria

16.

PRICE POLICY OF CONTEMPORARY COMPANIES
Boycho Boychev
St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, Veliko Tarnovo, Bulgaria

17.

COMPARATIVE ANALISYS OF PRICING METHODS, ADEQUATE TO MANIFACTURING COMPANIES
Anton Kostadinov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria

18.

BUSINESS ACCOUNTING ANALYSIS AND THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE
Marco Timchev
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19.

ROLE AND IMPORTANCE OF ACCOUNTING INFORMATION MANAGEMENT OF FOREIGN TRADE ACTIVITY
Nikolay Penev
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20.

GEO-ECONOMIC IMPERATIVES OF GEOPOLITICAL TURMOIL AT THE VANGUARD MANAGEMENT
Kamen Petrov
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

21.

INFLUENCE OF REGIONAL DEVELOPMENT ON THE REGIONAL ECONOMY IN BULGARIA
Kamen Petrov, Nikola Tanakov
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

22.

COOPERATION AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN THE CROSS-BORDER REGIONS
Silviya Georgieva
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

23.

CHALLENGES FACING THE FURNITURE PRODUCTION ENTERPRISES IN BULGARIA IN THE CONTEXT OF
MARKET GLOBALIZATION
Nikolay Stoenchev, Radostina Popova, Elena Stefanova
University of Forestry, Sofia

24.

INCREASING COMPETITIVENESS THROUGH
DEVELOPMENT
Mariya Ivanova
New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria

25.

FORMS OF FINANCING THE CLUSTERS IN BULGARIA
Christo Ivanov
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
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Main areas for implementing the principles of sustainable development
Management
Sustainable Development of Alternative Tourism
23.03.2019 (Saturday)
Hall 4
9:00-18:30
Chairman: Prof. Diana Ivanova/Assoc. Prof. Stanislava Kovacheva
Secretary: Gergana Koleva/Adriana Strekalovska
1.

DESIGN THINKING – A CREATIVE APPROACH TO SOLVING ORGANIZATIONAL PROBLEMS
Diana Ivanova, Pavlina Vodenova, Gergana Koleva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria

2.

THE MEANING OF THE MARKETING CONCEPT IN THE CONTEXT OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS
Elena Kostadinova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

3.

APPLICATION OF THE MARKETING COMMUNICATIONS IN THE CONTEXT OF THE SUSTAINABLE
BUSINESS DEVELOPMENT
Darina Pavlova
University of Economics, Varna, Bulgaria

4.

CRITERIA FOR SUSTAINABILITY IN THE CORPORATE BRANDING IN THE BANKING SECTOR
Tsvetelina Dimitrova
University of Economics, Varna, Bulgaria

5.

APPLIED STYLE OF COMMUNICATION OR SUBJECTIVE ORIENTATION OF DOCTOR − PATIENT
COMMUNICATION
Dimitriya Zhelyazkova
Medical University, Plovdiv, Bulgaria

6.

EXTRACTING INDUSTRY MNCs' ETHICAL ISSUES
Silviya Dimitrova
University of Economics, Varna, Bulgaria

7.

NEW TECHNOLOGIES IN PRODUCT DISTRIBUTION AND CHANGES IN TRADITIONAL MODELS
Evgeniya Tonkova
University of Economics, Varna, Bulgaria

8.

STUDY ON THE IMPACT OF RETAIL STRATEGIES ON ASSORTMENT SUPPLY
Simeonka Petrova
Dimitar A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria

9.

PACKAGES IN THE MODERN RETAIL – REVIEW OF THE BULGARIAN FMCG CHAINS
Adriana Strekalovska-Garkova, Stanislava Kovacheva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria

10.

THE ENTREPRENEURS IN BULGARIA – HOW DO THEY LEARN TO BE SUCCESSFUL MANAGERS?
Kostadin Kolarov
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

11.

CONTEMPORARY LEADERSHIP MODELS
Iya Petkova-Gourbalova
Sofia University „St. Kliment Ohridski”, Sofia, Bulgaria

12.

ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH GLOBAL LEADERSHIP
Plamena Pencheva
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13.

POLICE AS A SOCIAL MANAGED SYSTEM
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14.

RECOMMENDATIONS FOR OVERCOMING PROBLEM AREAS RELATED TO THE APPLICATION OF
BUSINESS PLANNING IN INDUSTRIAL COMPANIES IN BULGARIA
Radko Radev
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
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PROBLEM AREAS IN THE APPLICATION OF BUSINESS PLANNING IN INDUSTRIAL COMPANIES IN
BULGARIA
Radko Radev
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16.

INNOVATIONS AND THEIR ROLE IN THE ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS
Radka Ivanova
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17.

RISK MANAGEMENT IN THE COMPANY – MAJOR FACTORS OF SUCCESS
Daniela Yordanova
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18.

SUSTAINABLE MARKETING IN TOURISM: APPROACHES, CHALLENGES AND POTENTIAL
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19.

THE IDENTITY AS A VEHICLE OF COMPETITIVENESS IN WINE CELLARS
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20.

RESTAURANT INDUSTRY AND RESTAURANT PRODUCT
Dimcho Todorov
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21.

OPPORTUNITIES FOR THE MICROFINANCING OF TOURISM BUSINESS IN BULGARIA
Maya Tsoklinova, Konstantin Kolev
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22.

IMPACT OF BANK LOANS ON THE SIZE OF THE GROSS ADDED VALUE OF THE TOURISM SECTOR
Konstantin Kolev, Maya Tsoklinova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria

23.

RESORTING AND MINING - PROBLEMS AND COMPATIBILITY
Valentin Velev
University of Mining and Geology „St. Ivan Rilski”, Sofia, Bulgaria

24.

CONTEMPORARY THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PROBLEMS FACING THE ACCOUNTING OF
THE COMPANIES IN THE TOURISM INDUSTRY
Nikolay Penev
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
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PACKAGES IN THE MODERN RETAIL – REVIEW OF THE BULGARIAN FMCG CHAINS
Adriana Strekalovska-Garkova, Stanislava Kovacheva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Packaging is used to increase the turnover of the goods in the retail stores. The retail packaging should be attractive with
complete information printed on it and everything the customer needs to know about the brand and the product, it all should be
on the packaging. Packaging in the modern retail has a key role as it can bring more turnover and more customers to the retailers. However, there is another thing very important for the packaging – recycling. Nowadays the retail business promise to
reduce the plastic, but it is the main for manufacturing the packages. The big company are step ahead by making new recyclable packages. Retailers who promote product quality, transparency, and sustainability will flourish. Kaufland Bulgaria has been
the main beneficiary of the withdrawal of Piccadilly and Carrefour, which helped it to maintain a trend of year-on-year share
growth that persisted throughout the review period and increase its dominance of the hypermarkets channel. Piccadilly and
Carrefour suffered from issues with store location, as their outlets were placed within urban shopping centres in cities such as
Sofia, Plovdiv, Varna and Burgas that attracted consumers with intentions other than large-scale grocery shopping. The FMCG
market in Bulgaria in 2017 increased by 2% and reached 10.5 billion BGN by ICAP data. The largest 10 companies hold a total
of about 39% of the market. Here are their market shares according to ICAP: Kaufland Bulgaria – 13.8% (58 store); Lidl Bulgaria
– 7.9% (86 stores); Billa Bulgaria – 6.8% (118 stores); Fantastico – 3.9% (41 store); T-market – 2% (65 store); Metro Cash
&amp; carry Bulgaria – 1.4% * (11 stores). Retail chains make major steps towards reducing the use of plastic. All around the
world they take action against disposable products as well as plastic packaging, including the various products of their own
brands. From July 2018 German retailer Rewe, who manages chain stores under the brands Billa, Rewe, Penny and Toom,
stops disposable plastic products at its 6,000 sites and offers reusable alternatives made from materials such as paper, wheat
and stainless steel. The trend as in world trade, and in our country is to seek and apply an ecological approach to packaging.
Key words: packaging, FMCG, retail.
JEL: M29, Q27, Q50.
THEORETICAL-METHODOLOGICAL BASES FOR THE ASSESSMENT OF CORPORATE ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY IN BULGARIA
Albena Miteva, Ivan Kanchev
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
The report notes that, in today's dynamic conditions, enhancing the environmental responsibility of companies has a direct
positive impact on the efficiency and competitiveness of their business. Corporate environmental responsibility is defined and its
main features are addressed. The aim of the paper is to present the methodological approaches and tools for analyzing and
assessing the ecological responsibility of the companies and building a methodological framework for its research. An attempt
was made to formulate criteria for the selection of objects as well as indicators to serve as measures of corporate environmental
responsibility at different levels of research. A sample survey questionnaire was also presented to examine the attitudes of endusers (individual level) regarding corporate environmental and social responsibility. The presented methodological framework of
the study gives clarity about the nature of the methods, levels and measures to be clarified, and also indicates which method at
which stage of the study is appropriate to apply.
Key words: corporate environmental responsibility, competitiveness, environmental policy, evaluation.
JEL: Q01.
MECHANICAL METHODS FOR AGING OF WOOD
Aleksandаr Doychinov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
They are one of the most effective and fastest the mechanical aging methods of wood. In them, by more or less damage to
the surfaces, an antique effect of the structures and the articles is obtained. These methods are many times cheaper than real
old products. Some of them may experience repeatability, which is a prerequisite for serial production. The article presents
results from various methods of mechanical treatment of wood surfaces. Examples of processing with various types of brushes
(hand and machine), imitation of the cavity, surface profiling, etc. are discussed. Also presented are models aged by some of
the methods.
Key words: wood, aging, rubbing, worm-holes, profiling.
JEL: C91.
COMPARATIVE ANALISYS OF PRICING METHODS, ADEQUATE TO MANIFACTURING COMPANIES
Anton Kostadinov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Pricing in every manufacturing entity is a key problem. Pricing is the tool, allowing to extract the value added to a customer.
Choosing the right pricing methodology is vital decision for every company. Cost plus methods or cost plus delusion are easy to
use but potentially harmful, but look easy and stable to use. Using cost plus methods is dangerous because our pricing decisions are based on prognostic data, which could go far from real market conditions. The problem here is fundamental. We have
clear opportunity to underprice our strong products or overprice our weak products. In both cases we are leaving money on the
table. Value based methods allow us to capture the real value we are delivering to our customers. First of all, that value has to
be measured. Extracting informative and precise data from our business clients is not so easy, because this is not win-win
situation. Furthermore, we have to audit entire value creation process in the company in order to get estimation of our value
added. Price should reflect the results from estimation process. Competition-driven methods look also very safe to use, even
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lucrative. It seems, that company will never set wrong prices this way. Using these methods means accepting market conditions
fully to direct our pricing decisions. It means unnecessary risks should be borne. We have to be able to find the best ratio profit –
market share. Finally, characteristics of pricing methods require entirely new approach to pricing. Such approach is developing
new pricing models allowing us to offer prices entirely inline with our customer’s costs and value added. Using new or diversified
methods of prising is not the easiest path, but offers huge competitive advantages. This research paper uses comparative
analysis methods to reveal pricing methods advantages and disadvantages. We are aiming at fully reveal of pros and cons of
these three groups of pricing methods.
Key words: prices, pricing, pricing methods, cost plus, value methods.
JEL: D40, L11.
CONTEMPORARY ASPECTS OF POVERTY IN BULGARIA
Anton Marinov
Academy of the Ministry of Interior, Sofia, Bulgaria
In present research are considered different aspects of poverty and problems that it provokes in our society and economics
and also possible decisions to limit it. The problem with poverty has more than two hundred years history. There isn’t a simple
definition of poverty and unconditional measure in this area. In the research will be exposed facts connected with poverty in our
country. In the research will be used data from statistic and scientific studies connected with poverty in Bulgaria from 2013 to
2017. Realistically presenting of data connected with level of poverty in Bulgaria is one of preconditions for correct conduction of
social politics in our country. Independently of her economic development, problems connected with poverty are exceptionally
current today in every country.
Key words: poverty, incomes, social inequality, social policy, Bulgaria.
JEL: I32, E64, D63, I38.
SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF CIRCULAR ECONOMY IN SMART CITIES
Balin Balinov, Miglena Panicharova, Neziha Madjirova
Technical University, Sofia, Bulgaria
The urban population in the world today is about 56%, according to projections to 2050 this rate is expected to reach 70%.
The increase in urban populations and urbanization processes in cities have invariably led to many problems and challenges
related to urban development. Overcrowding in urban areas leads to a shortage of living space, pollution of the environment,
depletion of available natural resources and accumulation of huge amounts of waste. These and many other problems indicate
that it is high time that modern cities to begin their transformation into smart cities, the cities that use advanced technology to
develop a circular economy as a prerequisite for sustainable development. The purpose of this paper is to outline the prerequisites for sustainable development in the context of a circular economy for cities and some of the ways in which this can be
achieved. For achieving the purpose following tasks are put: definition and brief description of the concepts – smart city, sustainable development and circular economy; proposing a model for the development of a circular economy in the Smart City;
compilation of a Circular Economy Development Index and ranking of the surveyed cities based on the index used. The methods that we use are quantitative, qualitative and analytical. The main sources of information are official statistics sites for the
development of various indicators related to the circular economy for the respective cities as well as research literature. As a
result of the research, in the article we present a model for the development of a circular economy in the smart city, an index
and a ranking based on the smart cities index. Conclusions were made on the degree of sustainable development and circular
economy in the reviewed cities, as well as recommendations for further development.
Key words: smart city, sustainable development, circular economy, indicator, index, model.
JEL: O10, O21, Q50, E70.
SOME TRANSLATION ISSUE WITH PREMODIFIERS OF NOUN PHRASES IN SCIENTIFIC TEXTS IN ENGLISH
Bilyana Ovcharova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The paper focus on the „reversed order” of English regarding the modifiers of noun phrases (NPs) from the viewpoint of
Bulgarian users of English. In English nouns may, much more freely than on Bulgarian, appear as pre-modifiers in NPs. Thus
the translation of the book title Plant Disturbance Ecology is rendered in Bulgarian as Екология на нарушенията при
растенията /Ecology of Disturbances in Plants/, which shows complete rearrangement of the order of nouns: the premodifiers become post-modifiers. Attention is paid to the inherent ambiguity of the NP. For example, in the phrase natural regeneration techniques the adjective natural modifies the noun regeneration, and the phrase natural regeneration, in turn, modifies the noun techniques, i.e. the structure is [[natural regeneration] techniques]; whereas in the phrase natural forest regeneration, the head regeneration has two modifiers natural and forest, i.e. the structure is [[natural] [forest] regeneration]. The paper
presents similar examples from scientific texts in forestry and landscape architecture.
Key words: noun phrase modifiers, scientific style, English, Bulgarian.
JEL: J29.
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COMPETITION IN BULGARIAN HOSPITAL SECTOR – STATE AND TRENDS
Boncho Mitev
University of Economics, Varna, Bulgaria
The analysis of the state of the hospital sector in Bulgaria shows that an extensive development of the hospital healthcare
exists, which has led to the presence of too many medical establishments, unequally distributed regardless of the health needs
of the population by region. The rapid development of the private sector in hospital care in recent years is a prerequisite for an
increase in the intensity of competition, which has not, however, led to an increase in the quality of hospital services and hence
the improvement of the health status of the population. To some extent, this is due to the existence of market health defects that
affect the performance of the competition mechanism in this area. The purpose of this article is to investigate the state of competition among hospitals in Bulgaria and to outline the trends in its development. To analyze the competitive environment in the
hospital sector, Porter's five competitive forces model toolbox is used. It expands the scope of the analysis by assessing the
cumulative impact of existing hospital competition, the threat of new competitors entering the hospital sector, the power of consumers (patients), the power of suppliers and the threat of substitutes for health services. The survey's summary results indicate
the existence of serious threats in the hospital sector in our country - from new competitors, from consumers, and from increasing the intensity of competition in it. Secondary data was used in the form of statistical information from NSI, NCPHA to the
Ministry of Health, reports and papers of the Ministry of Health and the National Health Insurance Fund.
Key words: competition, hospitals, healthcare, Porter’s Five Forces model.
JEL: I11, I18, M00.
OPPORTUNITIES FOR IMPLEMENTING THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN CONTEMPORARY
BUSINESS
Boryana Serbezova
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract: Resource conservation, improving people's well-being and global economy has been a matter of concern for the
scientific community for decades. Many of the measures proposed to improve the situation in this direction, however, still remain
good intentions. It is necessary to change the culture of thinking and behaviour of business, consumers and society altogether
in order to undertake concrete steps leading to definite results in the domain of sustainable development. The three parties can
mutually benefit from sharing and exchanging information, values and experience in the nature of sustainable development. The
Business being one of the largest consumers of natural, human and financial resources can be at the base for initiating such a
fruitful cooperation. The main objective of this research paper is to formulate ideas for enhancing the impact of business activities on achieving sustainable development goals. To achieve this objective, the current formulations of the principles of sustainable development in various UN and other international organizations and forums have been collected and studied. Ways of
applying sustainable development principles have been studied and disclosed in some modern business practices.
Key words: principles of sustainable development; contemporary business practices for sustainable development.
JEL: M31.
APPLICATION OF CU AND CA IN LEAF TREATMENT ON VARIETIES OF VARIETIES MAVRUD GRAFTED ON THE COBBER 5BB SUBSTRATE AS A MEANS OF LIMITING GROWTH AND SHORTENING THE RIPENING TIME OF THE VINE
RODS
Boyan Stalev, Alexander Peltekov
Agricultural University, Plovdiv, Bulgaria
The growth duration of all variants using Ca - Cu as growth inhibiting agents has led to the maturation of maturates in July.
For practice, it is very important to know when the linear growth of the fetuses continues. The growth period covers the months
of May, June and the third ten days of July. Data from the experience shows that when using Ca – Cu in 2016 and 2017, the
process of maturation has gone smoothly in different variants and occurs only for about 44 days, indicating that only the control
requires more time. When Ca – Cu is used, the maturation period may be reduced from August to 15 - 20 September (figures 1
and 4). This allows the vine plants to be prepared for a period of time and an earlier grape harvest, especially in the late ripening
varieties, as it is in the experience.
Key words: vine growing, leaf fertilization, variety Mavrud, micro elements.
JEL: Q10, Q50.
PRICE POLICY OF CONTEMPORARY COMPANIES
Boycho Boychev
St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, Veliko Tarnovo, Bulgaria
Although price is no longer a key factor for companies when they carry out their marketing policies, it still has considerable
importance in the process of deciding on making a purchase. From point of view of marketing, price is closely related to the
evaluation of products with reference to the market, i.e. to the demand and supply ration. In the marketing approach to pricing,
the market is the main price regulator. Without underestimating the creative nature of any price policy, it should meet several
basic requirements, namely: any price strategy has to be flexible and has to provide options depending on the changes in the
economic conditions; the best price is the one that makes customers feel that they will benefit from the deal; pricy policy is an
element of the marketing mix and has to comply with the global goals of the company. An important aspect of price policy is that
it involves offering discounts which modify the price levels and ratios. With reference to this, the purpose of this study is to discuss price and pricing as main economic concepts and marketing tools. In addition, the author supports the idea that the implementation of successful new price strategies can facilitate the improvement of pricing. The tasks, connected with the achieve-
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ment of this goal, are as follows: outlining the process of price policy implementation; presenting the different types of price
strategies.
Key words: marketing, marketing strategies, pricing policy, pricing, price strategies.
JEL: M30, M31, E64.
FORMS OF FINANCING THE CLUSTERS IN BULGARIA
Christo Ivanov
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Clusters are a striking feature of almost every contemporary national and regional economy. They are important factor for
achieving the goals of European Union – to create competitive economy, to create economy based on knowledge and innovation, sustainable and inclusive growth. Clusters take key position in the industrial policy of EU as well as in the regional policy
and scientific research. This paper attempts to investigate the forms of financing of clusters in Bulgaria and to point out the most
significant revenue sources. In order to draw the necessary conclusions about the financing of clusters is analyzed data for 82
clusters on the basis of information published on their internet sites, papers, administrative documents, European structural and
investment funds information portal. The main conclusions are related to the fact that there are many sources of financing the
clusters in Bulgaria. In most cases the membership fee is a small amount and is not sufficient for maintenance of the cluster - to
carry out the cluster`s activities and initiatives. One of the most significant sources of revenues for clusters in Bulgaria are the
receipts from the implementation of European union operational programmes projects. The most significant part of these receipts are from operational programme „Development of the competitiveness of the Bulgarian economy” 2007–2013 and operational programme „Innovation and competitiveness” 2014–2020. Another conclusion is that clusters in Bulgaria do not use in
enough degree the possibilities of the remaining operational programmes and other instruments of European union for financing
of projects.
Key words: clusters, financing of clusters.
JEL: M20.
BANKING ON BLOCKCHAIN: POTENTIAL APPLICATION IN THE SYNDICATED LOAN MARKET
Dancho Petrov
University of Economics, Varna, Bulgaria
Blockchain is an innovative technology that is expected to cause dramatic changes in banking. The syndicated loan market
is among the segments in which the new technology has the potential to find a favourable ground for application. The aim of the
paper is to clarify the expected degree of penetration and the intensity of impact of blockchain technology on syndicated loans.
The research methodology is based on specialized literature review and analysis of secondary data from Thomson Reuters'
data base on the dynamics, regional structure and industrial profile of global syndicated loans. The most important issues to be
addressed in the analysis concern the nature and the depth of the expected changes brought about by the application of a
blockchain in some „neuralgic” areas of syndicated lending, such as the formation of the bank syndicate, pricing, servicing and
trading of syndicated loans. The comparative analysis performed on the key components „security”, „validity”, „traceability”,
„immutability” and „operational effectiveness” outlines the differences between the current status quo and the expected benefits
of using a blockchain, distributed ledger, and smart contracts. The results of the analysis provide the opportunity to design
possible positive changes in the negotiation, servicing and trading of syndicated loans. The systematized challenges and barriers the new technology has to overcome serve as a basis for formulating conclusions and recommendations on the application
of blockchain technology and its „contribution” to acceleration the syndicated loan market development.
Key words: blockchain, distributed ledger, banking, syndicated loans, smart contract.
JEL: G21, G15, D80.
PROBLEMS AT CUTTING OF THIN LOGS IN THE MANUFACTURE OF DEFECT-FREE PRODUCTS
Daniel Koynov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The thin logs are not particularly preferred by costumers because of the expressed disadvantages in the shape and structure of the wood. As a result, the obtained production is characterized by a relatively low value. In recent study are shown results established by experimental investigations at cutting of thin round assortments from Scots pine (Pinus sylvestris L.) in the
manufacture of defect-free production. The analysis of the obtained quantitative and qualitative results presents the dependence
between the method of cutting, the width and the length of the details. The resulting information provides a significant conception in order to the efficient processing of the wood, as well as more objective assessment of the using technology in the production of solid wood materials derived from thin logs.
Key words: thin logs, Scots pine (Pinus sylvestris L.), size-qualitative characteristics, solid wood materials, defect-free details.
JEL: Q23.
RISK MANAGEMENT IN THE COMPANY – MAJOR FACTORS OF SUCCESS
Daniela Yordanova
St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, Veliko Tarnovo, Bulgaria
The main objective of each organization's management is to succeed. Success factors are the resources, competence and
qualifications of staff that create a competitive edge in a given market. In order to achieve stable governance, it is necessary to
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identify these factors. Companies must have a systematic way of identifying key areas. This requires constant management
attention to achieve higher results. The aim of this study is to present the theoretical aspects of the key success factors influencing risk management in organizations. In order to give an adequate assessment of the risk management success factors, a
survey was conducted among the companies in the field of trade operating in Veliko Tarnovo.
Key words: risk management, success factors.
JEL: М10.
APPLICATION OF THE MARKETING COMMUNICATIONS IN THE CONTEXT OF THE SUSTAINABLE BUSINESS DEVELOPMENT
Darina Pavlova
University of Economics, Varna, Bulgaria
Sustainability is among the main objectives of the business, following the contemporary run of the market. Its achievement
replaces the quick profit and success in short term plan. Well – recognized economists and business leaders around the globe
repeat the „sustainable development” mantra as a new approach towards measurement of the results. Of utmost significance to
the business is the question related not to the volume of the profit but to the prolonged period of keeping this profit, including the
mechanisms for doing so. The current paper aims to describe the relation between the marketing communications and the
sustainable development of the business. The thesis is that putting into practice and synchronization of various communication
instruments enhance the social and economic effect being in demand. Different communication tools have been extensively
examined, strengths and weaknesses of their application for achievement of sustainability are analyzed. Outlined are guidelines
for selection and implementation of appropriate communication mix in the context of the sustainable development of the business. As a result a focus has also been placed on integrating the sustainability strategy into the corporate communication strategy as a factor setting up positive corporate reputation.
Key words: marketing communications, communication strategy, sustainable development, sustainability, business organizations.
JEL: M31, M37, Q01, Q56.
THE IDEAS AND PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN 21ST CENTURY AND THEIR IMPACT ON ORGANIZATIONAL MANAGEMENT
Diana Ivanova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
In this paper we present a brief overview of the ideas and principles of sustainable development from the beginning of the
21st century to the present moment, emphasizing the Sustainable Development Program until 2030 and the corporate social
responsibility standard. Key points in the development of the concept and their reflection in the management of modern organizations are discussed. As a result of changes in the business environment, new models are needed, such as project management, organizational networks, outsourcing, digital marketing and advertising, design thinking and more. Unconditionally, the
concept of sustainable development corresponds directly to business and its social responsibility to protect the interests of
stakeholders and the environment, sustainable production and consumption. Very important in managing organizations is the
role of the human factor, education in all its forms, in which the spirit, ideas and principles of sustainable development must
implicitly be included.
Key words: ideas and principles of sustainable development, corporate social responsibility, project management, outsourcing, digital marketing, business–education relationship.
JEL: Q01, D23.
INSURABLE RISKS IN THE FORESTRY SECTOR OF BULGARIA IN 2017
1

2

Diana Ivanova , Ivan Lazarov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Financial Supervision Commission, Sofia, Bulgaria
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According to insurance theory critical catastrophic risks are earthquakes floods storms landslides and fires. As a rule such
events affect many objects and damages are enormous. For this reason in many countries are created „catastrophic pools”
whith the participation of the state insurers owners and other participants. Such events in forest sector my be intensified
becoming a major factors for the health and productivity of forests. In some European contries traditional tools to deal with such
damages are helping forest owners and provide them compensation for losses caused by extreme events. European statistics
show increased forest fires and their affected areas as well as damage in contries such as the United States, Brazil, Portugal,
Chile, Congo and others. Catastrophic nature also has the loss of biodiversity to levels of mass extinction of some animlas
plants and insects in the world. The subjective factors is one of the main causes of the fires. In Bulgaria the biggest fire in 2017
is registered in the Blagoevgrad region. As a result of an established organization and thanks to an immediate and adequate
response in most cases fire is not allowed in forest areas. Still in Bulgaria the possibilities of insurance for transfer of risks in the
Forest and the improvement of risk management in the sector are not actively used.
Key words: risk management, fires such as catastrophic risk, forestry, insurance options, good practices.
JEL: G22.

83

DESIGN THINKING – A CREATIVE APPROACH TO SOLVING ORGANIZATIONAL PROBLEMS
Diana Ivanova, Pavlina Vodenova, Gergana Koleva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
„Design thinking” is becoming increasingly popular as a business methodology and as way of thinking. It has been used
successfully in the management of modern organizations. There are discussions about its nature and scope, with different views
of different professions. Generally, design thinking is a set of methods and attitudes for work, making it a powerful weapon in
business. The methods used in deign thinking are borrowed from other subjecs such as design, marketing, innovation, etc. that
develop intuition, creativity, confidence and motivation for change. Design thinking is a creative process for solving complex,
seemingly unsolvable problems, and finding innovative and non-standard solutions such as: new market decisions that generate
revenue, new ways of customer service and increasing loyalty, etc. The design thinking problematics is extensive - from the
creation of new products, services and experiences, through the practical cases solving of daily work in marketing, human
resources, innovation, etc. Examples of design-thinking managed companies are: Apple, Coca-Cola, IBM, Nike, Procter &
Gamble, Whirlpool, IKEA and many others.
Key words: design thinking, business methodology, areas of application in the organization, good practices.
JEL: D47.
RESTAURANT INDUSTRY AND RESTAURANT PRODUCT
Dimcho Todorov
Burgas Free University, Burgas, Bulgaria
The article analyzes the restaurant product as the basis for the commercial supply of food and drinks, outside the household, associated with catering for the tourists and guests in the hospitality industry and public dining and entertainment. Its
essence and characteristics are represented. The organization and technology of culinary production, its structure, process and
planning, are addressed. Parameters of the quality of the culinary production and the restaurant product are set.
Key words: tourism industry, restaurant product, culinary production, quality of the culinary production.
JEL: L83, M13, J63.
INNOVATION AND GROWTH AT MICRO AND MACRO-ECONOMIC LEVEL (THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS)
Dimitar Blagoev
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Innovations are considered by a number of scientists, researchers, politicians and analysts of the most powerful lever, influencing and managing the development of human and economic activity. They have been identified as a factor for fast and highspeed generated economic growth and achieving the priority for humanity and the global economy: moving towards the socalled green economy, limiting the use of exhaustible resources, reducing poverty and social exclusion, orienting high-tech
society and production, raising the level and quality of education, sustainable development of regional economies, etc. Over the
past decade, innovation has been central to the strategic goals of developing countries and, most importantly, developed nations, and is a key criterion for identifying and evaluating a successful country's ongoing policy to generate Economic growth,
attracting foreign investment, stability of the economy and overcoming regional disparities. Innovation is considered to be the
strongest and most significant means of achieving growth and employment. The importance of innovative growth-generating
firms is essential to define policies and strategies to stimulate innovation. The purpose of this article is to present basic theoretical and applied aspects regarding the relationship: company growth of innovative companies - economic growth of the national
economy and to highlight the main characteristics of innovative companies contribute to the country's economic growth. The
analysis concludes with specific conclusions and recommendations.
Key words: innovation, growth, intensive factors, extensive factors, enterprise.
JEL: P18, M21, O31, Q20.
APPLIED STYLE OF COMMUNICATION OR SUBJECTIVE ORIENTATION OF DOCTOR − PATIENT COMMUNICATION
Dimitriya Zhelyazkova
Medical University, Plovdiv, Bulgaria
The studies, oriented to the interaction between doctor and patient, show a number of distinctive elements which contribute
to explanation of the interpersonal-oriented style. The informal nature of the exchange of information involves the use of mitigating elements, such as the modal verb „may”, for example, but also direct formulations aimed at patients with a particular ethnic
origin. Sometimes conflicting results arise because the reactions of patients to a certain style of communication are yo a great
extent subjective and variable. Some patients perceived eyesight as comforting, while another type of patients would rather
appreciate the smile, touch, or a certain posture of the body. Analysis of the educational level of patients shows that low linguistic competence increases the risk of negative interactions between the doctor and the patient. The article examines the communication that is essential for the patient-centered consultation. The medical consultation is conditioned by social differences. For
the successful interaction between a doctor and a patient, the language level is also important. The ability of a physician to
identify with the patient's problems and feelings has shown that it promotes empathy and facilitates treatment. However, neither
patients nor doctors believe it is easy to cope with emotions during the consultation. There is a general tendency to avoid their
expression and to stick to verbal communication. Potential misunderstandings and conflicts between physician-patient interactions can be resolved through the adoption of specific verbal and non-verbal strategies systematically used by the physician
that, on the one hand, facilitate the understanding of medical information and, on the other hand, promote compliance with
patient requirements.

84

Key words: style of communication, doctor–patient, non-verbal communication, ethnic and educational level.
JEL: Z19, Z90, A12, A13, A14, Y80.
PERSPECTIVES OF REALIZATION OF CONVENTIONAL MOTOR CARS IN ECOLOGICAL CONTEXT
Dobrin Dobrev
University of Economics, Varna, Bulgaria
The proven abuses with manipulation of emissions from some European producers have caused major disruptions in the
automotive industry. In order to overcome the strict environmental requirements in certain countries, some of the world's automotive manufacturers have developed and deployed software that virtually limits the amount of exhaust emissions into the
atmosphere. For a relatively short time, the famous „dieselgate” has plunged public confidence in diesel-powered cars. In countries with a huge auto fleet (e.g. the United States) lawsuits have been brought. Quick court decisions have led to convictions
and huge financial penalties (over 1 billion USD) for some of the most powerful companies. Similar issues, like the increased
demands on eco-friendly transport and new Eurostandards pose serious challenges to car manufacturers and car dealers.
Consumer behavior requires adequate responses and acceptable solutions from car companies.
Key words: concepts, cars, ecology.
JEL: O10, M10, M20.
SPECIFIC FEATURES FOR THE PRICING OF BUILDING ACTIVITIES IN LANDSCAPE ARCHITECTURE
Elena Dragozova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The process of determining the price in landscaping practice occupies an important within the construction investment process. Knowing the normative basis and pricing methods are an element of the work of public and private organizations involved
in the activity. Compliance with the technological characteristics of the construction process in landscaping is a structure within
the price formation and development of price for different objects. The paper presents the pricing methodology, which is the
basis for price formation in construction activities in landscaping. And also presents opportunities for its application in practice in
the private and public sectors. Its proper implementation can ensure the transparency of the process in the implementation of
public-private partnerships and provide equal opportunities for the participation of different organizations.
Key words: landscaping, pricing, value, cost, public-private partnership.
JEL: L74.
THE MEANING OF THE MARKETING CONCEPT IN THE CONTEXT OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS
Elena Kostadinova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Non-profit organizations perform a variety of functions that cannot be covered by state institutions and commercial organizations: they represent the interests of different social groups – minorities, disadvantaged people, local communities, businesses,
etc., provide jobs and support the development of civil society. Over the last 15 years, the number of registered non-profit organizations has increased significantly in Bulgaria – currently they are over 38,000. Lester Salomon calls this process a „global
associational revolution” which is the rise of organized, personal, voluntary and non-governmental activity throughout the world
during the last thirty years. This paper presents the results of the first phase of a research study on the degree, characteristics
and trends in the application of marketing in the practice of Bulgarian non-profit organizations. The conclusions are based on
semi-structured in-depth interviews with 12 representatives of non-profit organizations in various fields – social work, minorities,
ecology, sports, education, legal reform, etc. The results of the qualitative research shed light on issues such as the importance
of the concept of marketing in the non-profit context, the main differences between commercial and non-profit organizations in
terms of marketing application, the „market” in the context of non-profit organizations, contradictions between the concept of
marketing and the ideal goals of non-profit organizations, etc.
Key words: Non-profit marketing, NGOs, in-depth interviews, qualitative research.
JEL: M31.
THE SINGLE EUROPEAN INFORMATION SOCIETY THROUGH SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Elitsa Dimova
Neofit Rilski South-West University, Blagoevgrad, Bulgaria
The term „information society” is generally used in a very broad sense, but mostly as a term that reflects the technological
development of the media and channels of communication with different audiences in society. This is somewhat justified because, for convenience, the researchers have accepted that the term includes the effects of the accelerated economic, political
and social transformation of the world that is a consequence of the information society. From today's point of view and in the
scientific sense of the word, information is perceived as a key resource for the development of society. For this reason, it is an
important factor for sustainable development. This means that sustainability is not just a concept related to ecology and social
stability, as is its primary definition. It is seen as an opportunity for the EU to consolidate itself internally despite centrifugal
trends with the help of information policy and adequate use of the resources of the information society. Since 1993, globalization
has forced the EU to take a number of policy actions to prevent the Community from lagging behind in scientific and technological progress and the synchronization of standards in the information society infrastructure. It implies, in addition to common
technical standardization and alignment of levels of communication strategies in the member states. Apart from the focus of the
information industry, ranging from telecommunications, the Internet and e-services, the problem of information policy and the
global information society is linked to macro, micro and meso-economic levels. The information society is a term that encom-
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passes the various above-mentioned sets, but the institutional framework of the new reality that emerges is covered by the EU
policy that guides it.
Key words: European Union, information society, sustainable development, information policy, technology.
JEL: O10, O19, O21, O32.
VISUAL AND FUNCTIONAL COMPARISONS OF CERTAIN DISTINCTIVE RIPARIAN LANDSCAPES IN BULGARIA AND
LEBANON
Emil Galev, Anna Hourani, Maria Gurkova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
This article compares and comments on some typical riparian landscapes in Bulgaria and Lebanon. There are discussed the
various opportunities that they offer in terms of recreation of residents and guests of the relevant regions. The study is based on
the one hand on specific research in а dissertation entitled „A Socio-spatial Critical Analysis of River Landscapes in Lebanon”,
and from another side of riparian landscapes studies in Bulgaria. The most typical examples selected, are the objects of study in
the above PhD research and some objects in Bulgaria, having a similar landscape features. The main objective of this study
was to establish whether there is a connection between the "external appearance" of landscapes and their operability in one or
other recreational activity. The conclusion reached the authors is that the similar in landscape terms riparian landscapes have
similar social characteristics and functions. Here is noted a very interesting similarity of the names of Bulgarian analogues of the
objects, which of course is completely random. The scientific approach gives grounds this specific study to be perceived as
applied one. According to the methodology of landscape studies such applied research has empirical and experimental nature.
The choice of research approaches was prompted by the peculiarities of the theoretical and practical activities involving the
study of landscapes. The results of this contrastive research can help to enrich the landscape organizing and forming practices
regarding riparian landscapes.
Key words: landscape features, riparian landscapes, functionality, recreation.
JEL: K32, Q00, Z32.
SOCIAL FUNCTIONS AND SIGNIFICANCE OF THE HISTORICAL PARKS IN SOFIA
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Emil Galev , Maria Gurkova , Milena Vaseva , Fedir Markov
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Municipal Enterprise „Parks and urban gardens", Sofia, Bulgaria
3
Zhytomyr National Agroecological University, Ukraine
As historical parks of Sofia in this article are accepted only those green areas of the urban structure, which have protected
status under the Law of the Cultural Heritage. They are included in the List of objects with the status of a real cultural values
(cultural monuments) in the category „of national importance” in the territory of the Sofia region. The most significant of these
are the reserve „Borisova garden”, park-museum „Vrana”, and Sofia City Garden (in front of the Palace and the National Theatre). In Bulgaria since the beginning of the 20th century, the parks at universal acknowledgment become one of the most important places for social networking in today's society. Since the recreational use is in the first place in the hierarchy of the social
functions of the parks, here are addressed as a priority, those factors and landscape components which define recreational
comfort of the people and exert the strongest influence on living conditions of the vegetation. Here are listed the main highlights
of the historical development of the parks mentioned above. Their condition is described and existing elements were analysed,
such as planned and volumetric-spatial composition and types of recreational activities that are carried out on their territory too.
Some analyses were carried out of the development of the alley network and vegetation cover in the objects by matching the
archive and actual photos in their key areas. As a result of the analyses carried out and the conclusions drawn in this development, it can be argued that the historic parks of Sofia are not in a condition that allows them to meet successfully their important
social functions.
Key words: social functions, historical parks, cultural values, recreational use.
JEL: K32, Q00, Z32.
OPPORTUNITIES FOR ECO ENTREPRENEURSHIP IN FOREST TERRITORIES
Emil Kitchoukov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The article examines the opportunities for ECO entrepreneurship by organizing different forms of alternative tourism and extraction of non-timber products in the forest territories of the Republic of Bulgaria. Tourism and herbs and mushroom production
as a whole is one of the strengths of the Bulgarian economy and has been developing intensively in recent years. These activities are targeted at the interests of many investors looking for opportunities to support European programs. This article presents
the more significant opportunities for eco-entrepreneurship in the forest territories of the Republic of Bulgaria through alternative
forms of tourist supply and organized mushroom and herb extraction.
Key words: eco-entrepreneurship, alternative tourism, forest tourism, non-timber forest products.
JEL: Q01.
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NEW TECHNOLOGIES IN PRODUCT DISTRIBUTION AND CHANGES IN TRADITIONAL MODELS
Evgeniya Tonkova
University of Economics, Varna, Bulgaria
In recent years there has been a boom in innovation in marketing. A significant part of the innovation is in B2C distribution,
which is strongly influenced by new technologies. These include automation, 3D distribution, real-time distribution and others.
The wide range of distribution channels that companies use separately or in combination raises the question of their effectiveness and sustainability. Upgrading distribution at the company level is a problem that is on the agenda of businesses in search
of better results. There are many features of distribution that are crucial to market success, but the most prominent are speed,
consistency with capacities, adequacy to consumer demand and efficiency. The interest in the subject of the paper stems from
several important issues that have arisen over the last decade in B2C distribution, namely the mismatch in terms of capacities,
assortment and circumstances. The aim of the paper is to present a literary review of new technologies in distribution and the
effects they have on traditional models. The tasks are to study and systematize new technologies in distribution, the benefits of
their application in different industries and the expectations for their future development. The research is based on secondary
sources of information and the study of concrete examples. The literary review covers the period of publications from the year
2000 to the present moment. As a result of the study, three major groups of new distribution technologies have been presented,
with a review of their key features and the benefits they provide for companies. The paper presents examples of the successful
implementation of new technologies in B2C distribution. Changes in traditional distribution models under the impact of new
technologies have been discussed and conclusions have been drawn on the future of B2C distribution and forthcoming transformations.
Key words: new technologies, distribution, automation, 3D distribution.
JEL: M31.
ISSUES WITH THE BALANCING OF DIRECT FOREIGN INVESTMENTS IN BULGARIA
Evgeniya Tonkova, Dancho Petrov, Sevdalina Hristova
University of Economics, Varna, Bulgaria
The issue of investment balancing in Bulgaria has been partially studied and analysed. The increased investor interest in
Bulgaria over the last few years raises important questions about the investment balance by economic sectors and regions. A
universal assessment of the comparative advantages of the country poses the risk of attracting the same type of investors and
concentrating investment interests into a single sector. The aim of the paper is to analyse the structure of investments at the
country level, to outline the problems related to investment balancing and to present possible solutions to the problems that
arise from the lack of balance. These issues have been examined in terms of investors, territorial units and population. For
investor companies, the various forms of investment imbalance may prove crucial to the return and cost-effectiveness of the
investments made. Furthermore, the concentration of foreign investments into a single sector hides risks associated with their
acceptance by the local population. Investment imbalance constitutes a problem for the future socio-economic development of
Bulgaria in various aspects. The research is based on secondary sources of information and the study of specific investor practices. The literary review covers scientific literature and information published since 2000. The analysis of direct foreign investments shows that there is an imbalance in their distribution by regions and sectors. The concentration of investment activity in
southern Bulgaria and especially in the capital region is a factor for the significant lagging behind in economic and social development of the regions in northern Bulgaria. The problems related to lack of investments in less developed regions are within the
competence of the state policy in the sphere of regional development. Private investors are primarily interested in the effectiveness of their investments and their rate of return. In this respect, it is necessary to clarify the specific comparative advantages of
the individual regions, and the public administration needs to focus its activities on promoting investments in those sectors
where such advantages exist, which would result in the overcoming of the existing imbalance.
Key words: direct foreign investments, socio-economic development, investment balancing.
JEL: R58, O10.
CHALLENGES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SECTOR IN BULGARIA AND EU
Fotina Yordanova, Adriana Strekalovska-Garkova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
This paper presents the main achievements and most important challenges of sustainable development in agricultural sector in Bulgaria at current stage. There are factors that influence to the development of the sector such as cultural and historical
development in Bulgaria and different socio-economic conditions as well as diversity in natural resources. That is the reason
agricultural development in both Bulgaria and EU to be characterized with a number of similar socio-economic and ecological
challenges. The low productivity level and competitiveness of a great portion of agricultural production are the main reasons for
diversity in the sustainable development. In Bulgarian agricultural sector there is unequal public support to different type of
farms and subsectors of production and to different regions of the country. And one of the most dangerous processes is increasing discrepancies in income and living standards of population in the country. In 2016, over 12 million hectares of organic crops
are cultivated in the EU, with the increase in all Member States in the UK, according to data from the so-called Contextual Indicators of the Common Agricultural Policy by 2020 Bulgaria has achieved the largest growth of organic farming in the EU Member States according to official data of the European Commission. The EC data show that Bulgaria is the country with the highest growth in bio-production. From 2010 to 2016 the increase in the country's area is 35%. Crop production is a major branch of
agriculture. The relative share of plant production accounts for half the production of the whole industry and its importance is
constantly increasing. This is distinct from the purpose of plant production and its importance as a food and raw material. At
present, it also becomes particularly important as a source of export products.
Key words: ariculture, sustainability, ecosystem, agrarian sector.
JEL: D23, L22, M13.
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REALIZATION OF BULGARIAN HONEY AND SUSTAINABILITY OF THE VALUE CHAIN
Georgi Aleksiev
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
The production potential of Bulgarian beekeeping is dynamically changing over the past ten years. The transformation of the
sector leads to its sustainable development, but at the same time creates several problems for the realization of Bulgarian apiculture products at a fair price. The purpose of the study is to explore the realization of Bulgarian natural honey and the sustainability of the value chain for this product. In order to achieve this objective, it is necessary to solve the following tasks: to analyze
the marketability of Bulgarian apiculture products, analysis focuses as well on the sustainability of the value chain in the distribution of these products. The methods used are analysis and synthesis, induction and deduction, statistical processing of information, etc.
Key words: sustainability, apiculture, competitiveness, market, consumption.
JEL: Q01, Q10, Q13.
KEY ELEMENTS OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS LEADING TO IMPROVE COMPETITIVENESS
Georgi Kondev, Irena Mihaylova
University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria
This research article covers a set of critical elements leading to improved competitiveness in the introduction of total quality
management systems. The elements described and explored will generate new knowledge about well-known quality management approaches and their outcomes that will be of particular benefit to small and medium-sized industrial organizations and
higher education institutions. The article discusses some of the scientific publications that describe key elements leading to
TQM-based improvements and its implementation in various sectors of the economy. The theoretical overview focuses on
implementation, impacts on the organization's activity, and key indicators related to competitiveness in applying the principles
described in management by total quality. It is done a brief analysis of the key elements of management through total quality
leading to success in the modern turbulent environment. In this competitive environment, there is still no clear and precise reason why organizations do not apply or find it difficult to adopt the management approach through total quality. Despite various
obstacles, some organizations and associations share experience of their identified benefits of implementing TQM on key performance indicators. They believe and are strongly committed to the principles outlined in this approach, which leads to a rapid
achievement of the goals set and an increased motivation of employees. The main elements of the article are related to the
creation of a conceptual model that can help achieve high and sustainable competitiveness in the dynamically changing environment.
Key words: total quality management, competitiveness, leadership, continuous improvement.
JEL: A11, L21, M21.
DYNAMIC ANALYSIS OF A WIND TURBINE’S DRIVE TRAIN WITH TEETH DEFECTS
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Technical University, Sofia, Bulgaria
This work presents the application of a developed multi-body model of wind turbine with complex drive train. The model is
adapted for studytng the drive train dynamics in the presence of the most common defects of its elements – a tooth cracking
and tooth pitting. These defects are modeled by theoretically justified reduction of the amplitude of the respective stiffness of the
planetary gear mechanism. As a result of the studies of the gear and available defects, time series of torsional vibrations of the
wind drive train hull are obtained and graphically presented. The vibration signal from the wind drive train hull can be measured
and detected in its development relatively easily. Therefore, an immediate opportunity for conducting of justified vibration analysis of the drive train of wind turbines appears. The obtained information is very useful for monitoring and vibration analysis of the
state of the elements of the wind turbine gear and it can be used to detect defects at an early (and as it turns out the most important) stage of their development.
Key words: drive train, wind turbine, dynamic analysis.
JEL: L70.
SPECIFIC FACTORS OF IMPACT IN MANAGING AGRARIAN BUSINESS IN RURAL AREAS IN CONSIDERATION OF
CURRENT DEVELOPMENT TRENDS
Gergana Slavova
University of Economics, Varna, Bulgaria
Agrarian business management is an activity related to all specific and concrete aspects of agriculture both in our country
and all over the world. As a process-oriented and integrated approach, successful solutions related to the management of agrarian activity assist in increasing the value created in business organizations through the processes of diversification, integration
and reinvesting in the manufacturing process. From this point of view, efficient realization of the management process is viewed
as a source of competitive advantage of each agricultural holding.The objective of this article is to disclose specific factors
providing strong effect over the management of agrarian business in rural areas in the country, and to reflect the specifics of this
process, which distinguishes it from all other types of business. On the basis of the study conducted, the following conclusions
have been made – that agrarian business is distinguished from other types of business due to a series of specific characteristics, such as impact factors and production of biological living organisms. Economics of agriculture has a crucial impact on the
economic development of any country, community and region. The main reasons for this statement are related to the fact that
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the necessary food products and resources for the consumer goods industry of plant, animal or mixed origin are produced
through the agrarian business.
Key words: agrarian business, management, factors, rural areas, diversification.
JEL: Q10, O10, O30, Q13.
EXPORT-ORIENTED MODELS OF ECONOMIC GROWTH AND THEIR DIFFERENT STAINABILITY IN REGARDS TO EXTERNAL SHOCKS
Hari Nikolov
Technical University, Sofia, Bulgaria
The topic of the research paper is current enough. The aim of the study is to make a comparative analysis of the important
trends in the development of some of the most open economies within the EU over the last decade. These are the so-called
„Baltic Tigers” (Lithuania, Latvia and Estonia) and Bulgaria. A particular emphasis is placed on the differences in their average
annual growth in the years before and after the last World Crisis, and the extent to which they were affected by it. The author
uses statistical methods, taking into account the impact of major exogenous and endogenous factors on these national economies. The main task of the research is to determine which of these influences have been beneficial or adversely affected. The
export-oriented economies along with their advantages have some shortcomings, which are characterized by certain instability
towards the impact of external shocks. They are relatively vulnerable, both on account of structural crises as well as cyclical
crises occurring on a global scale. That is why the paper has attempted to be identified which of the factors have played a role in
regards to the crisis and the revival following it, a stabilizing or destabilizing. Particular attention is paid to the structure of exports, the different aspects of economic policy, the foreign policy factor, the availability of some natural resources, and the impact of domestic demand on some of them. Recommendations are given on account of economic policy in the near future.
Key words: export-oriented model, degree of openness, export, cumulative costs, accession funds.
JEL: E01, E12, E13, E32, F13, F15, F62.
MODELS OF SMALL FARMS IN BULGARIA
Hristina Harizanova-Bartos, Ralitsa Terziyska
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
In Bulgarian agriculture has changed, but despite its progress in development it is characterized by a strong dualistic character. The predominant farms are small by cultivated land and number of livestock animals. In these farms are produced a part
of the production of fruits and vegetables, milk, pork, etc. but the biggest larger share of this production is consumed directly by
the household. Small farms as a model of production and management have always existed in Bulgaria. The importance of
these farms is with a rather social than an economic role. There is often intertwining household goals with the objectives of the
farm. The agricultural activity mostly is taken by the farmer as a way of life than a successful agrarian business. Different types
of small farms have different perspectives of development and restructuring. The publication reveals the importance and role of
small farms in Bulgaria based on theoretical models based on external and internal functional environment. The main objective
of the study is to propose a models small farms in Bulgaria through their social, economic and agrarian characteristics. To
achieve the goal, the following tasks are set out: 1) a literary review of agricultural models that are applicable to small farms; 2)
the place and role of small farms in the development of the agrarian sector; 3) Main findings and conclusions. The results presented in the publication are part of the project „Sustainable multifunctional rural areas: rethinking agricultural models and systems with increased requirements and limited resources”.
Key words: small farms, agricultural models, subsistent, semi-subsistent farms.
JEL: Q10, Q12.
FOREST FIRES – CONSEQUENCES AND RISK ASSESSMENT
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According to the statistics of the fire department statistics, there were 2317 forest fires during the last five years. From them,
73.9% were caused out of neglect and only 3% were caused by lightnings. With highest degree of fire danger were forest territories in the regions of Stara Zagora and Lovech. Least forest stands were damaged by fires in the forests around Ruse, Veliko
Tarnovo, BLagoevgrad and Pazardzhik. Besides ecological and economic losses, fires limit the means of livelihood of local
population and lead to demographic problems.
Key words: forest fires, risk of fire, natural regeneration, afforestation, fire statistics.
JEL: Q20.
GRAIN PRODUCTION IN BULGARIA IN THE CONDITIONS OF THE CAP
Hristo Tsvetanov
Dimitar A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Grain production is the main sub-sector of Bulgarian agriculture. It has a strategic and historical significance for Bulgaria.
Through it we meet the food needs of our population, responsible for the growth of the national economy, as well as for the
foreign trade of our country. Over the last ten years there has been an increase in Bulgarian agricultural exports, investment and
labor productivity. An important factor for achieving a higher competitiveness of Bulgarian producers towards their European
counterparts is the agrarian policy that our country operates and the schemes and support measures that reach the farmers.
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The object of the survey is grain production under the conditions of the CAP. Subject of the survey is the impact of direct payments on cereals during 2007–2017. The purpose of the survey is to analyze the state of the impact of direct payments on grain
production in Bulgaria. Research tasks are: to make a retrospective of direct payments in the two CAP programs; to analyze and
draw on the effects of direct payments; to analyze the harvested areas of cereals; to analyze the yields of daca in cereals; to
analyze the dynamics of cereal prices; to analyze the dynamics of the prices for the lease / lease of agricultural land. Farmers in
the EU receive direct payments, provided they adhere to strict rules on human and animal health, animal welfare, plant health
and the environment. The period we analyze shows a steady increase in average wheat yields, with the impression that the first
year we can characterize as typical of the pre-accession period of Bulgaria.
Key words: grain production, direct payments, CAP, analysis.
JEL: Q1, Q10, Q13, Q14, Q18.
MANAGEMENT OF PROTECTED AREAS IN SERBIA FROM SYSTEM PERSPECTIVE
Ilija Đorđević
Institute of Forestry, Belgrade, Serbia
Protected areas (PA) contribute to the environmental, social and economic goals of sustainable development through support of ecosystem functioning, promotion of sustainable use of renewable resources and provision of space for tourism and
recreation. The importance of PA is especially expressed through direct and indirect „benefits” that PA provides, as ecosystem
services, and which are bound by the protection of cultural heritage. This role of the PA is confirmed in political processes at the
level of the European Union, but also globally, through numerous conventions of binding or non-binding character. The organization of PA management system encompasses the interaction of different frameworks, the structural characteristics of PA
management and mechanisms of financing of PA management system. This interaction is carried out at different levels and
involves the involvement of various stakeholders in the decision-making process. Considering the fact that in the following period it is necessary to establish double larger areas, the question of the existing organization is raised, as well as the need to
improve the existing organization of PA management system. The results of research indicate that the existing organizational
structure of PA management in Serbia includes both the organizational structure of the managers, as well as its components
(management and protection, visitor management and monitoring of PA). Observing the management and protection of PA, the
area by PA ranger is the highest for public enterprise (PE) national parks (NP), and the smallest for other managers from public
sector, while the management plan is not present in all PA managed by PE „Srbijašume”, which is also the case with the management program. Regarding visitors management, it was determined that with PENP and PE „Vojvodinašume”, the management of visitors is fully organized, unlike other groups of managers. Regarding the monitoring of protected species, it has been
determined that monitoring by a competent person only exists in PENP in half of the cases, while the professional institutions
involved in monitoring are mostly with PENP, and at least with PE „Srbijašume”. Observing the mechanisms of financing PA
management system, within group of managers, it has been determined that average number of financing sources is lowest
within PE „Srbijašume”, unlike PE „Vojvodinašume”. The largest differences in the amount of funding are present in the financing of OPE, which recorded significantly higher support by the local community, unlike other groups of managers.
Key words: organization, management system, PA managers, structural characteristics of management, financing.
JEL: Q23, Q50.
ECONOMIC ANALYSIS AND SOCIAL ASPECTS OF SALES (THE EXAMPLE OF WINE PRODUCERS)
Iliyan Georgiev
Dimitar A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Viticulture is one of the priorities of European agrarian policy. The realization of wine is successful when the proposed product is competitive on the relevant market. The quality of the wine as a specific product is determined by the following factors –
grape variety, wine taste, ecology of the region, wine-making technology, etc. In this sense, in Bulgaria there are all the prerequisites to be among the leading winemakers in Europe and in the world. Our country has traditions in the wine sector, in which
we continue to invest funds. This is the leading reason for the current study to be directed to the wine market in Bulgaria. The
main objective of this work is to examine the basic aspects of sales of wine – economic, legal and social. In this respect the
characteristics of the wine as a product on the market are presented and the sales of three winemakers in Bulgaria are analysed. In conclusion, some problems in the wine market have been outlined, and its social aspects have been identified.
Key words: Characteristics of wine sales, characteristics of wine as a product, analysis of wine sales, social aspects of
wine sales.
JEL: Q17, Q18, Q23.
CHANGES IN INTERNAL CONTROL IN THE PUBLIC SECTOR
Ina Lecheva
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
The organization of internal control in the public sector is an essential and pressing issue that undergoes day-to-day
changes. Putting certain requirements on managers as part of their management responsibility is an aspect on the basis of
which some reorganization is to be made in structuring internal control in public sector organizations. Substantial emphasis is
put on setting targets, setting indicators to achieve them, identifying significant threats to the targets, and introducing preventative, ongoing and follow-up controls. Changes in the organization of internal control are a challenge aimed at sustaining the
sustainable development of public sector organizations.
Key words: internal control, management responsibility, control activities, internal audit, audit trail.
JEL: H11, H50, H53, H59.
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THE FINANCIAL CONTROLLER IN THE PUBLIC SECTOR THROUGH THE THREE LINE OF PROTECTION
Ina Lecheva
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
The role and importance of the financial controller in public sector organizations is not a new function and activity. The inherent responsibility for ex-ante control of legality is to a certain extent carried out by a financial controller, but only in respect of
activities and decisions leading to financial consequences in the organization. The control model for the 3 lines of protection has
certain functions and activities that partly overlap with the requirements set by the financial controller for the ex-ante control of
legality. The vision of internal control development for the period 2018–2020 at national level implies achieving synchronization
and compliance of the control model with national regulation.
Key words: internal control, management responsibility, control activities, financial controller, ex-ante control.
JEL: H11, H50, H53, H59.
YUNDOLA ‘99 CLUB – 20 YEARS DEDICATED ТО THE CHALENGES OF MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Ivan Paligorov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The short summary of the main results of investigations in the field of management and sustainable development during the
last 20 years is presented.
Key words: management, sustainable development.
JEL: Q01, M00, M10.
THE UNITY AND THE STRUGGLE OF POLAR CONTRADICTIONS IN THE MODELS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF ECONOMIC SYSTEMS (ON THE EXAMPLE OF THE BULGARIAN ECONOMY AND ITS FOREST SECTOR)
Ivan Yovkov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The following scientific thesis is defended: sustainable development is a value in modern societies. As a social value, it is
related to the view to meet the current needs of natural resources without compromising the future generations to meet their
needs. As an economic value, it is a point of view that obliges every generation to leave the property in all its forms, improved to
the future generations. As a managerial value the sustainable development should provide tools and mechanisms to overcome
the contradictions between polar opposites in models for management of natural and social systems. It is pointed out that at
present moment the emphasis is placed on the social and economic side of sustainable development, leaving aside the problems caused by its management nature. Due to this the dictionaries of political scientists, sociologists, economists, politicians,
journalists, etc. are full with banal phrases for changes in the system (without specifying which one), changes in the model
(without defining which one), as well as to embrace European values, and so on. It is pointed out our understanding that the
economic, political and cultural systems are structural elements of modern societies and that their organizational models are
built on totally different principles. On the example of the economic system of Bulgarian society and the Bulgarian forest sector
are pointed out the polar opposites in them. The last ones are the driving forces for sustainable development. The basic characteristics of the different economic models are defined. The specific tasks of opposite sides in these models are outlined as well
as the critical points in which they are in unity. Indicators and parameters for evaluation of the distribution mechanism between
the polar sides in the economic models are suggested.
Key words: management models, sustainable development, polar contradictions, distribution mechanism.
JEL: G10, G30, L83.
REGIONAL SOCIO-ECONOMIC INEQUALITIES IN BULGARIA
Ivaylo Ivanov, Adriana Strekalovska-Garkova, Radostina Sotirova, Spasimira Geranova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The article presents results for socio-economic inequalities in Bulgaria for the period 2004-2017, which is a stage of project
implementation, supported and financed by the National Science Fund of Bulgaria, which goal is to develop and test a methodology and tools to enable the socio-economic assessment and ranking of territorial units (regional and local) in Bulgaria on the
basis of quantitative indicators and thus to support the process of decision making (including financial and investment) in conducting regional policy in the country.
Key words: regional development, regional inequalities, competitiveness, Regional Competitiveness Index (RCI), regional
sustainable development.
JEL: O18, P25, P48, R58.
MONITORING AND CONTROL OF ANTI-CORRUPTION PROCESSES IN BULGARIA
Ivelina Petkova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
The policy of Bulgaria in recent years with regard to anti-corruption processes tends to refine measures and actions aimed
at identifying separate systems of normative acts and anti-corruption bodies.The aim of the study is to present a critical analysis
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and evaluation of the anti-corruption processes in Bulgaria, presenting an overview of the undertaken actions and policies at
national level. Special attention is paid to the place and the assessment of our country in the international rating charts.
Key words: monitoring, control, anti-corruption processes.
JEL: H83, М48.
RISK MANAGEMENT AND CONTROL MECHANISMS IN THE APPLICATION OF THE COMMON AGRICULTURAL POLICY
Ivelina Petkova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
In recent years, the integrated approach to risk management that is being used by the European Commission and the European Parliament to develop and coordinate regulations in the agrarian sector and policies in this regard provides wider opportunities for limiting the impact of risk factors. The aim of the study is to present an analysis and evaluation of the management and
control mechanisms, identifying the risk factors and the actions and policies taken at European level.
Key words: risk, control, Common Agricultural Policy.
JEL: H83, М48, Q18.
CONTEMPORARY LEADERSHIP MODELS
Iya Petkova-Gourbalova
Sofia University „St. Kliment Ohridski”, Sofia, Bulgaria
Leadership is in the eye of researchers from ancient times. Practice, as well as theoretical models, are constantly evolving
and require redefinition of already established paradigms and a new reading of the factors and effects of the leadership. The
paper presents contemporary models describing modern leadership practices. The debate on one of the new management
paradigms, focusing on authentic leadership, is deeper. Leading scientific works of well-established authors are used in the
theoretical review. For the purpose of the analysis, an empirical tool has been used to measure the authentic leadership described by four characteristics: self-knowledge, transparency in relations, balanced processing and internal moral perspective.
The questionnaire contains 16 items that measure the four characteristics. The survey was conducted through an on-line panel,
with 348 questionnaires being processed and analyzed. Respondents are grouped into four categories, respectively representatives of the services, manufacturing, commerce and central and local administration sectors. The results of the survey give
information for the description of the Bulgarian managers according to the criteria described. The paradigm describing the authenticity of the leaders is still at an early stage of its development and the presented study is one of the few similar in Europe,
which provides guidance for further studies and analyses; comparisons and comments.
Key words: leadership, contemporary leadership models, authentic leadership, leadership style.
JEL: M54.
HIGHLIGHTS OF THE MODEL FOR SUSTAINABLE MARKET DEVELOPMENT OF BULGARIAN TOURISM ON THE BASIS
OF STIMULATING THE DEVELOPMENT OF THE ALTERNATIVE REGIONAL TOURIST ASSORTMENT THROUGH
SHARED RESOURCE, PRODUCT AND MARKET POLICY
Jordan Jordanov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Multifactorial analysis and assessment of objective market trends and processes by mid-2019 require a serious reconsideration of the so-called strategic priorities related to increasing innovation, efficiency and complexity of unused resources and
market potential for combined and alternative tourism supplies in different regions of the country. The long-term market orientation, which, as a synergy of local, regional and national sectoral policies, could permanently ensure a lasting market presence of
the Bulgarian tourist assortment should focus on: participation through advertising and advertising companies of more solvent
target user groups ready for trips during the four seasons of the year from traditional and new countries or regions that broadcast tourists in the country; reorientation towards alternative combined forms of integrated tourism supply all the year; transfer
and application of good practices and experience in product cooperation based on the combined use of different groups of
tourism resources in different regions of the country. In this line of thought, three main points of this report can be summarized.
First emphasis: combined or all the year use of the diverse local resources – a promising model of sustainable long-term forms
of cooperation in tourism supply. Second emphasis: orientation of a product-technology mix aimed at more solvent target groups
of tourists such as: „Travelling to SPA with tinge of wine and history”, „Health and Longevity in Bulgaria – Common Routes and
Experience for 55–60+”, „Mom, Dad and Us”. Third emphasis: sustainability in Bulgarian tourism through reorientation towards
planning and implementation of shared investment policies for strategic development of municipalities and regions through
cooperative, combined forms and alternative tourism supply in Bulgaria until 2025–2030?
Key words: sustainable market development, alternative regional tourist assortment, resource, product and market policy.
JEL: Z32, Z38.
EVALUATION OF CONCESSION RIGHTS AS A BASIS FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT SOLUTIONS
Kalina Kavaldzhieva
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
It is necessary to take into account the fact that there is a lack of sustainable economic interest in fragmented and small private forests due to the low incomes and profitability of these forest properties, the poor road infrastructure, the insufficient support from the state institutions and the increasing requirements for their sustainable management. Because of the significance of
this problem, the study analyzes the management of wood from forests in the state forestry fund – when granting a concession
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for sanitary/logging and afforestation service. The subject of the survey is the forests of the state forest fund, which are granted
to a concession for sanitary/logging and afforestation service. The choice is laid down in the Forest Law Enforcement Rules – to
grant for consideration the wood from forests in the State Forestry Fund. The subject of the survey is the sanitary felling of wood
from the forests in the state forest fund, which are subject to the provision of service concession. The aim of the study is to
analyze the tendencies of service concessions – sanitation of wood in forests falling under the state forestry fund. We'll focus on
the metrics: current value of the service, concession value, investment value and social balance. In order to achieve the stated
goal, the following tasks are solved: apply a service concession methodology; establish what will be the revenues and costs of
using wood from forests in the state forest fund (if there is a concession); make recommendations on the management and
organization of forests owned by the State Forestry Fund. The study does not claim to present all aspects of wood management
in forests. A comparative assessment of the use of wood from forests is made. The study complies with the legal basis as of
January 30, 2019.
Key words: evaluation, appraisal, intellectual capital, sustainable, social efficiency.
JEL: C54, D04, G12, G31, M42.
GEO-ECONOMIC IMPERATIVES OF GEOPOLITICAL TURMOIL AT THE VANGUARD MANAGEMENT
Kamen Petrov
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
The report is an attempt to analyze current trends in geo-economic science in the light of advanced management and
mapping of new economic realities. Outlines the postulates of spatial distribution of the productive forces and the development
of the operation of the regional systems were done. In geo-economic order the author has brought certain trends and
assumptions, which are important for the development of modern national economy and development of the processes of
globalization. Outlined are some views of the author, in contrast to other researchers and analysts, which is a significant
contribution to the development of geo-economic ideas and postulates.
Key words: geo-economics, regional, developmet, space, territory, vision, system.
JEL: F00.
INFLUENCE OF REGIONAL DEVELOPMENT ON THE REGIONAL ECONOMY IN BULGARIA
Kamen Petrov, Nikola Tanakov
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
This report is devoted to the problems of regional development in Bulgaria and its impact on the regional economy. The report focuses on the scope and functional features of regional development, assesses the regional economic policy and the
peculiarities of its functioning within the Bulgarian economic space. The different aspects of using and preserving living resources as a basis for sustainable development, development of the urbanization process in the light of the functional characteristics of regional development and the emerging outlines of the new regional economy are considered. It emphasizes the impact
of economic processes on achieving the objectives and will contribute to the formation of modern economic thinking by applying
methods for development of the regional economic policy through the instruments of the regional development.
Key words: regional development, modeling, systems, management, administration, power.
JEL: R10.
SEAT SPECIFICATIONS AND POSITIONS IN A SYMPHONY ORCHESTRA
Katerina Despot, Petar Namicev, Vaska Sandeva, Ekaterina Namiceva
Goce Delcev University, Stip, R. Macedonia
We can only assume how many types of seating specifics and positions exist, approximately as much as the number of different people. The chair as an object is available to all, exists in various forms that are transformed depending on the material, it
can be simple in its concept or with a different meaning, and this depends primarily on its purpose and which is the target group
of users and the duration of use. The base form consists of a horizontal surface at a standard distance from the floor intended to
support the body while sitting, the vertical surface is set to support the back. Besides the basic elements, the chair consists of
many more elements. The psychological connection with the user, which is stronger than with any other furniture, can be a
symbol of status and belief. But when sitting, it enters a strict category of workplace, before the functional factors determine it.
Factors of consideration are the specific seating positions in the synth orchestra and the problems that arise in a long-term
sitting-room. Musculoskeletal disorders related to musical performance are a problem for professional musicians. Given the
numerous consequences that musicians have in using musical instruments, these consequences can be considered a threat to
their professional activity.
Key words: chair, symphony orchestra, sitting position, ergonomics.
JEL: D24.
SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE ERA OF DIGITAL ECONOMY - CONCEPTUAL CHANGES AND TRANSFORMATION OF MANAGING PARADIGMES
Kiril Radev
New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria
The study has as its subject and object the concepts and aims of the Fourth Industrial Revolution „Industry 4.0”, which imply
changes in each of the areas of the world economy, and therefore in the paradigms, methods and approaches for sustainable
development management. Therefore, the research is up-to-date and its main objective is to: outline and formulate the content
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of the current critical factors for achieving sustainability in the transition to the digital economy. The main scientific tasks to
achieve the main goal are: an analysis of the relevance of concepts and indicators for sustainable development to the goals of
„Industry 4.0”; analysis of the feasibility of modern management paradigms for sustainable development and the need for their
adaptation to the conditions of the digital economy; creation recommendations for adaptation of management methods for
change management in „Industry 4.0”. To achieve the main goal and scientific tasks is used: relevant scientific literature, periodicals, data from the European Commission, global business organizations and national institutions, results of author interviews. The scientific methodology includes: comparative analysis, document analysis, statistical methods, SWOT and PEST
analysis, methods of interviewing, methods of strategic analysis and forecasting, methods of economic analysis. As a result of
the implementation of the main goal and the scientific tasks in the article are made conclusions and recommendations for conceptual changes and transformation of management paradigms for sustainable development in the conditions of transition to
digitization of business processes and administrative activities.
Key words: sustainable development, Industry 4.0, entrepreneurship, change management, strategic forecasting, innovation management.
JEL: М21, М16, О10, О30, F20.
IMPACT OF BANK LOANS ON THE SIZE OF THE GROSS ADDED VALUE OF THE TOURISM SECTOR
Konstantin Kolev, Maya Tsoklinova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
According to Keynesian economic theory when in national economy there are unemployed production factors, expansionary
monetary policy leads to a real increase in Gross Added Value (GVA). In relation to the latter, the purpose of this study is to
check the validity of this thesis for the tourism sector by measuring the dependence between bank credits (factor variable) and
GVA in the tourism sector (dependent variable). For the above mentioned variables, quarterly data from the BNB and the NSI
for the period 2009–2017 are used.
Key words: Keynesian economic theory, tourism sector, Gross Added Value (GVA), bank loans.
JEL: G10, G30, L83.
TECHNOLOGICAL CAPABILITIES OF MILLING MACHINES FOR SOIL PREPARATION IN THE STATE FORESTRY DOBRICH REGION
Konstantin Kostov
State Forestry Dobrich, Dobrich, Bulgaria
The milling machines are more and more widely used for site-preparation of reforestation in the state forestry from the region of the North-Еastern State Enterprise – Shumen. The first machines of this type, the forest cutters for stumps shredding –
model AHWI SF100 and the milling tiller – model FAE SSH 200, were used for site preparation for afforestation in nonrenewable forest lands. In this work were studied technological capabilities of FAE-250/SSH multi-purpose forest milling machine, aggregated to FEND VARIO 925 tractor and FAE-UML/SL forest cutter, driven by front loader „Bobcat Т870”. The operating performance of the machines in the soil preparation for reforestation of non-renewable clearings on the low stony soils and
sloping terrains are established.
Key words: brush cutter, forest tiller, operating performance, clearings.
JEL: Q16, Q23.
ANALYSIS OF THE KINEMATICS AND DYNAMIC PARAMETERS ON THE PADDLE DEWINGERS FOR SEED EXTRACTION
Konstantin Marinov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Paddle unceasing dewingers, using the dry method, are supplied with screw mechanism. Theses mechanisms realize process of the seeds moving. They ensure needed pressure and conditions for rupture and separation the wings of the seeds. In the
present time kinematics of dewinging process with this type of machines is insufficient investigated. It is known that the speed of
motion to the seeds in great degree influences on the qualitative and quantitative indexes of the process. Determining to main
kinematics parameters, in correspond with the character and the conditions of the process, consisted in determined sake with
scientifically and practically character. In the present study some of the basic kinematics and technological parameters at the
seed mowing on the screw mechanisms are determined. The ascertained parameters are able to purpose in a scientific and
technological research area of seed extraction.
Key words: seed dewinging, speed, pressure, theoretical productivity.
JEL: Q16, Q23.
TECHNICAL AND ECONOMIC INDICATORS OF THE FOREST MILLS FOR SOIL PREPARATION OF POPLAR PLANTATIONS ESTABLISHMENT
Konstantin Marinov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Modern technologies and systems machines for poplar plantations establishment are based on the increasingly widespread
using of the forest milling machines. Compared with the currently used traditional technologies and machinery in our country,
forest milling machines are more environmentally friendly and have higher technological qualities. Over the past 5 years in the
forest land of Vratsa Northwest State Forestry apply new technological scheme for soil preparation poplar clearings, which uses
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self-propelled milling unit – model PT-400, and for one year already a second such unit – PT-300. Both machines are equipped
with FAE-300/S multipurpose forest cutters. These machines can be used to perform all technological operations in the soil
preparation process – from poplar clearings cleaning of left slash, and standing tree, and shrub vegetation, to soil tilling before
the sapling planting. The production indicators of the machines аre largely dependent on the working conditions and the forest
sites characteristics. In this study were researched the technical and economic indicators of forest mills in carrying out different
technological operations in the process of complete site and soil preparation of poplar clearings. As a result, under different
operating conditions, the operating performance and the costs of machines and fuel of the forest mills were established. The
results obtained are suitable for compiling cost norms for working with forest milling machines and for elaboration of technical
and economic specifications for forestry activities on the poplar plantations establishment.
Key words: poplar clearings, forest mills, site preparation, performance, cost of machines and fuels.
JEL: Q16, Q23.
THE ENTREPRENEURS IN BULGARIA – HOW DO THEY LEARN TO BE SUCCESSFUL MANAGERS?
Kostadin Kolarov
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
The education and experience of business founders and those who manage own businesses in Bulgaria prior to their appearance as entrepreneurs make up a wide palette, from which it is difficult to summarize a typical way of their development as
managers. The aim of the paper is to present the results of a study of the ways entrepreneurs in Bulgaria acquire and develop
managerial knowledge and skills, and in order to achieve this aim, the following research tasks are solved: defining a range of
managerial knowledge and skills that are critical for the efficiency of the enterprise's activities, drawing out typical and atypical
approaches to acquiring and developing these knowledge and skills, analysing and synthesizing the effective approaches and
methods of managerial learning and development. The study was conducted using the methods of analysis of previous studies,
surveys and case studies, analysis and synthesis. The sources of information are the surveyed entrepreneurs themselves, and
in some cases also the persons occupying managerial positions in the surveyed enterprises. The extremely empirical way of
managerial learning, poor knowledge and the use of training opportunities provided by different educational and training institutions and organizations and the low level of use in the management of professionally trained managers can be mentioned
among the main results. More important conclusions that can be made are: 1. entrepreneurs in Bulgaria do not yet consider a
critical factor for the success in the management and overall activity of the enterprise to assimilate managerial knowledge and
skills from sources beyond their personal practice; 2. there is a relatively low comfort zone and corresponding high selfassessment of entrepreneurs as managers, which ultimately constitutes a barrier to learning and improving entrepreneurs as
managers. Finally, recommendations are made to partially improve the situation.
Key words: entrepreneurs, managerial learning, managerial knowledge and skills.
JEL: L26, M12, M13.
FEATURES IN THE MARKET OF ROUND WOOD, HARVESTED AND REALIZED BY STATE COMPANIES FOR THE PERIOD 2016–2018
Lubcho Trichkov
Executive Forest Agency, Sofia, Bulgaria
With the entry into force of the Forest Act in 2011, a structural and functional reform of the state forestry sector was carried
out, 6 state forest enterprises were established, whose territories almost entirely overlaps with the so called 6 economic areas of
planning in Bulgaria (NUTS 2 Nomenclature des unités territoriales statistiques). Considering that about 72.9% of the forest
territories in the country are owned by the state and 68.5% of them are managed by the State companies established under Art.
163 of the Forest Act, it can be said that they determine the market for round wood in the country. On the other hand, the main
share of revenues in the state forest sector is formed by the sale of timber, which determines the topic as extremely important.
The companies themselves and their territorial units – state forest and hunting enterprises (SFEs and SHEs), taking into account the legal framework and the natural resources, i.e. the available resources and the foreseen use in the Forest management plans and programs as well as the respective wood demands, are trying to find the most appropriate ways and times for
using and selling wood. In general, although state companies and SFEs/SHEs are becoming more business-oriented forest
management entities, for them and other forest owners in Bulgaria, market surveys are rare. Therefore, the purpose of the
present development is to analyze the changes in the traded quantities of timber in the different regulatory regimes over the last
three years as well as the respective price levels achieved. The tasks of the development are to assess the presence or absence of tendencies in the increase of the quantities of round wood sold by the state companies, respectively at stumpage and
by price list, compared to the quantities sold at auction – at pre-sale or from storage, as well as the respective price fluctuations
and others. For the purpose of the study to determine the peculiarities of the market of wood, harvested by the state forest
companies for the period 2016–2018, analyzes and comparative analyzes of the harvest and trade with round wood have been
prepared. The quantities and sales prices of stumpage round wood and assortments as well as the harvesting service were
analyzed. On the basis of the conducted analyzes, relevant trends, conclusions and recommendations are presented.
Key words: analysis, types of procedures, harvesting, state companies, round wood, timber sales, prices.
JEL: Q23, M21.
IN VITRO PROPAGATION OF SYCAMORE MAPLE (ACER PSEUDOPLATANUS L.)
Lyubka Varbeva, Nasko Iliev, Vladimir Tomov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Acer pseudoplatanus L. is an economically important species. Vegetative propagation of its favorite genotypes and forms
has big economic and conservation value, but at the same time is very difficult. The purpose of this investigation is to compere
the different factors that influence the stages of in vitro propagation and to find basic dependencies for establishing protocol for
in vitro propagation in the future. Epicotyls, hypocotyls from in vitro germinated embryos; buds and micro cuttings in different
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phonologic stages were used as initial explants for in vitro propagation of Acer pseudoplatanus L. Treatments with 70% ethanol
and 0.1% and 0.2% HgCl2 were used for disinfection of micro cuttings and buds. The effect of kinetin, BAP, TDZ and GA3 in
different concentrations and combinations were investigated as a supplement to MS and WPM mediums in multiplication phase.
The embryos proved to be good initial explants for culture establishing from juvenile material. Disinfection of the seeds for 2 min
with 70% ethanol followed by 16 min with 0.2% HgCl2 and removal of the seed coat in laminar flow hood followed by disinfection
of the embryo in 0.2% HgCl2 for 2 min provide a good percentage of aseptic embryos. After treatment with 70% ethanol for 4
min and 12 min with 0.1% HgCl2 the micro cuttings, isolated from juvenile saplings in height growth phonological stage, were
suitable explants for culture establishment. The donor plants needed to be in dormant stage when the vegetative buds were
taken. The best disinfection for these explants was 70% ethanol for 2 min followed by 0.2% HgCl2 for 16 min. Strong influence of
the genotype on differentiation was revealed. The differentiation of callus was infrequent on MS medium supplemented with
-1
-1
0.01 mg l TDZ and 0.2 mg l /l BAP. The micro cuttings from juvenile donor plants showed good rooting on MS medium sup-1
plemented with 3 mg l IBA for 24- h inductive phase.
Key words: culture establishment, explants, disinfection, multiplication, rooting.
JEL: Q23.
BUSINESS ACCOUNTING ANALYSIS AND THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE
Marco Timchev
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
In the report looks at guidelines for improving the methodology of Business Accounting Analysis. Guidance and models for
aligning an enterprise's business accounting analysis with leading standards were argued. The report presents a model for
integrating Business Accounting Analysis into a Balanced scorecard analysis system (BSc). There is a need to integrate BSc
with SWOT and security analysis methodologies. The modulation of business and accounting analysis in a balanced analysis of
enterprise system is argued.
Key words: sistenable developement analysis, financial, business, analysis, „Balanced Scorecard Analysis”, „SWOT –
Method of Analysis”, scientometrics, econometrics, insolvency, microeconomics, methods, business metrics.
JEL: C01, С15, В21.
CURRENT PROBLEMS OF THE TRAINING IN FINANCIAL BUSINESS ANALYSIS
Marco Timchev
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
The report makes a critical review of the research-lecturer’s work on the „Financial-Business Analysis” in the higher educational establishments. Review has been made on the status of the educational documentation: curricula and syllabuses intended both for Bachelor’ Degrees and for Master’s Degrees. An attempt is made for a review of the educational contents by
forms and degrees of education. Conclusions are drawn concerning the degree of flexibility of the educational documentation. It
analyzes the degree of flexibility, adaptability and compliance of the curriculum in Financial and Economic Analysis according to
the leading methodologies and the needs of the real business in conditions of information technologies, competitiveness and
sustainable development.
Key words: problem training, practice, duality, curricula, programs, information technologies, electronics, competitiveness,
sustainable development.
JEL: А22, А23, А29.
APPLICATIONS OF LIDAR TECHNOLOGY IN FORESTRY
Maria Asenova, Georgi Donchev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Over the past 20 years LiDAR (Light Detection and Ranging) technology for aerial (ALS) and terrestrial laser scanning (TLS)
has expanded its field of application. LiDAR technology coupled with digital photogrammetry and remote sensing has great
potential for widespread use in forest inventorying. These methods provide objective data on strategic and operational planning
for the forestry. LiDAR applications used for studying natural sites in forest areas range from obtaining spatial data of individual
trees and forest stands to interpreting data for managerial and operational forestry decision making on various levels. The aim of
the paper is to present the capability of LiDAR technology through ALS and TLS applications to study forest stands. We create a
technical plan for terrestrial laser scanning and measurement of the forest stands and then we process the obtained data with
open source software. The processed end results are three-dimensional digital object models of the sites and extracted qualitative and quantitative parameters of the surveyed forest stands.
Key words: LiDAR, ALS, TLS, forest inventory, tree parameters.
JEL: C83, C88, Q23, Q55.
ROLE OF BUSINESS PARTNERSHIPS IN THE INTERNATIONAL ACTIVITIES OF SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES
Maria Vasilska
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
The role and importance of the small and medium-sized enterprises (SMEs) for the development of the national, regional
and world economies is indisputable because they solve important social and economic tasks. At the same time, SMEs face
many difficulties and they have shortcomings that do not allow them to put into effect their potential to the full extent. Generally,
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SMEs use the strategic management methods limitedly but the entrepreneurs almost always strive to form sustainable partnerships with different market players in order to achieve certain strategic priorities. The nowadays dynamics of the business environment and the technological development are connected with intensifying global competition and speeding up the process of
business internationalization. SMEs have an important role in this process, although the internationalization of the business is a
task that SMEs perform more difficultly than large enterprises. SMEs that have international activities can benefit from the many
advantages of the foreign markets, but they also have to face many challenges. Major tools for doing this are the business
partnerships with which these enterprises overcome a number of problems and strengthen their competitive advantages. The
aim of this paper is to analyse the role of business partnerships and to present the main partners of the Bulgarian SMEs in
support of their international activities. It is based on investigation of literature sources, results of an empirical study with representative sample of Bulgarian SMEs that have already internationalized their activities, as well as on the expert observations of
the paper’s author.
Key words: small and medium-sized enterprises, internationalisation, business partnerships, competitive advantages.
JEL: F23, L14, L25, L26.
EXAMPLE OF AN INNOVATIVE MODEL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT TRAINING
Mariya Gyulemetova
New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria
The actuality of the topic is determined by modern trends in higher education as a factor for the preparation of knowledgeable and capable young people. Knowledge, skills, competences and patterns of behavior are at the core of the transformation
of today's society and the building of a future sustainable world. The subject of examination is knowledge of the essence of the
sustainable development of the system: nature–society–economy and measures to achieve. The subject is the knowledge that
is needed to acquire a culture of sustainable development of global, regional and national processes, as well as its basic concepts, which can be used for independent work in the field of science. The aim of the project is to develop an innovative model
for the formation of a culture of sustainable development as part of the professional culture of the students and the tasks that
are solved for this purpose are related to: enriching knowledge and visions for a sustainable development concept; forming
skills, competences and patterns of sustainable development culture for application in a practical situation. The expected outcome of solving the stated tasks is to form a culture of sustainable development as part of their common culture of environmental protection and economic growth in response to the Europe 2020 Strategy and National Sustaina ble Development Strategy.
Key words: innovative model, sustainable development, training.
JEL: I20.
INCREASING COMPETITIVENESS THROUGH CLUSTERS – PRACTICES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Mariya Ivanova
New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria
The report presents the possibilities of clusters to influence the economic development of Bulgaria-Romania cross-border
regions. In the process of analysis, clusters are seen as an economic concept - a group of interconnected companies with the
same strategic goal, and their advantages and disadvantages are described. The conditions and factors that increase the competitiveness of the regions through the participation of Bulgarian and Romanian enterprises in clusters are studied. A concrete
case has been used to present cross-border economic trends and cooperation opportunities. The Green Energy Cluster for
Renewable Energy in the Trans-Border Region of Constanta-Dobrich is an example of good practice and an opportunity for cooperation. The study focuses on the long-term prospects for a green future through a cluster and the region's competitiveness
as a single territory without frontiers. The opportunities for creating an innovative environment for balanced and sustainable
development of small and medium enterprises for renewable energy production in the border regions in Bulgaria - Romania with
Constanta and Dobrich centers are explored. In conclusion, the role of the Green Cluster is promoted to stimulate joint action
among major renewable energy producers to increase the region's economic attractiveness and promote green production and
consumption of energy, which is the most sustainable way to use natural resources. The cluster serves as a proactive and
proactive stakeholder co-ordinator, contributing to clarifying the benefits of increasing the distribution of renewable energy in the
region.
Key words: cluster, cross-border regions, renewable energy, sustainable development of small and medium-sized enterprises.
JEL: L26, O13, Q01, Q20, Q42.
OPPORTUNITIES FOR THE MICROFINANCING OF TOURISM BUSINESS IN BULGARIA
Maya Tsoklinova, Konstantin Kolev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
In recent years, the transformation of the financial sector in some developing countries has involved the formation of socalled microfinance institutions (MFIs). Their main objective is to provide credit to micro and small enterprises, which achieves
concomitant goals such as poverty reduction by providing access to financial services and those economic agents with less
financial capacity. Unfortunately, till this moment in the tourism business in Bulgaria, these microfinance institutions have insufficient impact on the mismatch between demand and supply of funding options. Given the lack of access to credit, local tourism
micro and small businesses can not compete with large international tourism corporations. As a result of the latter, the benefits
of the favourable economic impact of the tourism sector on the national economy are not fully utilized. The problem of financing
the tourism business is further exacerbated by the specific conditions under which it is developed, reflecting the seasonal nature
of tourism demand and supply. In connection with the latter, the purpose of this study is to assess the impact of the seasonal
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component on the amount of credits granted in the tourism sector and to highlight the periods of the year in which the tourism
business is most in need of financial resources.
Key words: microfinance, tourist business, seasonal component, amount of credits provided.
JEL: G10, G30, L83.
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES TO INCREASE THE
COMPETITIVENESS OF THE ORGANIZATIONS
Melina Neykova, Radoslav Miltchev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The need to implement information and communication technologies and resources in the business activities of the various
organizations in recent years is considered as an important and important factor for their development and validation on a global
scale. The advantages of ICT are increasingly perceived and valued as essential and irreplaceable in enhancing the competitiveness and efficiency of the business processes. At the same time, ICT is also a determining factor in electronic data exchange and has a significant impact on the creation and development of a successful e-business and the closely related ecommerce and e-payments through which organizations integrate into the global network space. The presented paper seeks to
analyze and track the state and current trends associated with the introduction and implementation of new information and
communication technologies by organizations as part of their adaptation process through innovative, intelligent and rational
solutions to increase their prosperity and competitivenes.
Key words: information and communication technologies, e-business, innovations.
JEL: D80, L80, L84, L86, O10.
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND THEIR IMPLEMENTATION IN COMMUNICATIONS IN THE AREA OF NONFORMAL EDUCATION
Milena Georgieva
University of Economics, Varna, Bulgaria
In recent years, there has been a significant change in education and marketing, driven by rapidly evolving technologies and
globalization. Digital technologies, including Artificial Intelligence (AI), Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), Machine
Learning (ML), and Automation are growing at a rapid pace, being seen as a key mechanism for creating competitive tools on
the market of non-formal education. The specific nature of non-formal education is based on designing a plan of study that
emphasizes on interactivity in curriculum implementation and creates skills for transferring real experience in business and in
life. Like all other areas of marketing application, education marketing requires a thorough research of consumers to be able to
offer convincing messages that contain personalized product, communication, distribution, and pricing. Technological innovation
is seen as a strong driver for the development of non-formal education. Technological innovations regarding communications
and their application in the area of non-formal education are in this paper’s research focus. The paper contains an analysis of a
series of technological innovations in education and highlights opportunities for non-formal institutions to implement digital technologies in their learning and communication processes. Their application determines sustainable development and educational
progress. Recommendations have been made to integrate effective online communications by providing connectivity, engagement and maintaining learners' interests.
Key words: high-tech communication channels, technological and educational innovations, non-formal education, online
training, lifelong learning.
JEL: M31, M53, D83, P46, Q55.
IMPACT OF CONSUMER MARKETS ON THE SUITABILITY OF THE FOOD CHAIN
Nadezhda Petrova, Iskra Nencheva-Ivanova
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
In recent years a major priority of Bulgaria's agrarian policy was to create conditions for more efficient use of agricultural
production resources and to increase the competitiveness of agricultural production in international markets. Agriculture is a
significant sector of the Bulgarian economy and makes a significant contribution to the formation of the currency revenues of the
country. Among the priority issues of the EU's agricultural policy is the sustainable functioning of the food chain in the different
sub-sectors and sectors of agriculture. In Bulgaria, the functioning of the food chain in terms of European integration and globalization is determined by the ongoing processes of modernization and concentration in the different sectors, by the challenges in
the sphere of production, consumption, trade and the opportunities provided for access to the single European market. The
purpose of this paper is to investigate the impact of consumer markets on the sustainable functioning of the food chain. To
achieve the goal, the following tasks are solved: to analyze the state and development of consumer markets for agricultural and
food products; explore the factors that affect the sustainable functioning of the food chain; explain the prospects for developing
a sustainable food chain. The methods used to solve the tasks are: analysis and synthesis, systematic and structural approach,
statistical calculations.
Ключови думи: потребителски пазари, хранителна верига, аграрни продукти.
JEL: Q01, Q10, Q13.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE WATER RESOURCES SECURITY
Nadka Ignatova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Water security is discussed as a capacity of a population and human right to safeguard sustainable access to adequate
quantities of acceptable quality water for sustaining livelihoods, human well-being and socio-economic development, for ensuring protection against water-borne pollution and water-related disasters (floods, landslides, land subsidence), and for preserving
ecosystems in a climate of peace and political stability. The aim of this study is to show the water resources security as a key for
ensuring peace and sustainability of the planet by offering opportunities for cooperation, collaboration, and for addressing challenges in a multi-disciplinary and cross-sectoral way in order to reduce risks for potential conflicts and manage continued sustainable development and growth. Different indicators, indexes and elements are used for assessment of water security, risks
and ensuring that ecosystems receive enough water of a proper quality to provide natural services. Recommendations are given
for mobilizing international cooperation to Improve knowledge and innovation to address water security challenges, strengthening the science-policy interface to reach water security at local, national, regional, and global levels as well as developing institutional and human capacities for water security and sustainability and promoting thematic research in areas, monitoring systems
and methods for water management, increased water use efficiency in domestic appliances, industrial equipment and processes, agricultural water use, water reuse, economics, social, etc.
Key words: natural services, water, food and energy nexus, water scarcity, water security.
JEL: Q01, Q25, Q53, Q56.
REALIZATION OF BIOPRODUCTS AND SUSTAINABLE FOOD CHAIN IN BULGARIA
Nadka Kostadinova, Georgi Aleksiev
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
Consumption of organic products has grown steadily in recent years, their demand is increasing, and the organic market is
one of the world's fastest growing ones. The factors influencing the realization and competitiveness of bio-products, the sustainability of their supply and consumption have not only an economic but also a social and ecological importance. The aim of the
present study is to examine the realization of bioproducts in the conditions of sustainable functioning of the food supply chain in
Bulgaria. To achieve the goal, the following tasks are solved: to identify the specificities of the functioning of the market of organic products and their consumption; to reveal the relationships in separate phases of the bio-food chain and on this basis to
make recommendations for the development of organic farming in Bulgaria. The methods used are analysis and synthesis,
induction and deduction, systematic and synergistic approach, statistical calculations to solve the tasks and achieve the goal of
the study. Expectations from the survey are optimistic in view of the increase in production.
Key words: sustainability, organic farming, organic food, market, consumption.
JEL: Q01, Q10, Q13.
ANALYSIS OF THE FACTORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORMATION OF SOCIETY AT THE MACRO AND
MICROLEVEL
Natalia Skorobogatova
National Technical University of Ukraine „Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine
Sustainable development of society is determined by the balance of its development in economic, social and environmental
aspects. The essence of the concept of sustainable development is to meet modern human needs, while protecting the interests
of future generations. Many governmental and non-governmental organizations are involved in the development of a methodology for evaluating and shaping sustainable development strategies at the national and international levels. The actuality of the
research problem lies in the fact that the needs of people are constantly growing, and the necessary resources are disappearing. We need to find solutions to the problem - how to meet the needs of people with a limited amount of natural resources.
Industry 4.0 comes to the rescue of this problem, the essence of which allows optimal use of existing resources to meet the
needs of all macroeconomic entities. The aim of the work is the theoretical substantiation, the development of scientific and
methodological principles and practical proposals for the development of measures to ensure the sustainable development of
society in Industry 4.0. The following tasks were solved: to determine the development trends of the world economy and the
factors that affect it; explore the competitiveness of the economy of Ukraine; to propose measures to ensure the sustainable
development of the society of Ukraine in the Industry 4.0. The following research methods are used: logical method; systematization and synthesis, statistical and mathematical; approaches of systems and complexes. The theoretical and informative basis
of the study consists of the main provisions of economic theory, periodical and monographic publications, statistical materials of
the State Statistics Committee of Ukraine, international organizations and rating agencies. Analysis of the main macroeconomic
indicators of the development of the economy of different countries allowed us to highlight the problems of development.
Through correlation and regression analysis, a link was found between the volume of GDP and the following factors: gross
industrial output, agricultural output, services, ICT development, GINI index, and others. Proposals are made for the balanced
development of Ukrainian society based on the concept of sustainable development in Industry 4.0.
Key words: sustainable development, non-financial reporting, ecological efficiency, economic efficiency, social efficiency,
Industry 4.0.
JEL: F02, F43, F63.
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COMPUTING THE SPECIFIC HEAT CAPACITIY OF THE FROZEN FREE WATER IN POPLAR LOGS SUBJECTED TO
DEFROSTING
Nencho Deliiski, Natalia Tumbarkova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Mathematical description of the specific heat capacity of the frozen free water in the wood has been introduced in own nonlinear mathematical model of the logs’ defrosting process. For the numerical solution of the model a software program has been
prepared in the calculation environment of Visual Fortran Professional. With the help of the program, the 2D non-stationary
distribution of the temperature in the longitudinal section of poplar logs with a diameter of 240 mm, length of 480 mm and mois-1
-1
ture content of 1.44 kgꞏkg and 1.44 kgꞏkg during 70 h defrosting of the logs at air environment immediately after their 50 h
freezing in a freezer at approximately -30 ºС has been calculated. The change of the specific heat capacity of the frozen free
water in the center of the subjected to defrosting logs has been computed, visualized and analyzed.
Кey words: poplar logs, defrosting, frozen free water, specific heat capacity.
JEL: С63, О3, О14, Q23.
CHANGE IN THE THERMAL CONDUCTIVITY OF FLAT OAK DETAILS DURING THEIR ONE SIDED HEATING BEFORE
BENDING
Nencho Deliiski, Neno Trichkov, Zhivko Gochev, Dimitar Angelski
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
With the help of own 1D mathematical model, the change of the temperature fields along the thickness of flat oak details
-1
with an initial temperature of 20 ºС, moisture content of 0.15 kg.kg , and thickness of 16 mm during their 30 min one sided
heating at temperatures of 80 ºС, 100 ºС, and 120 ºС of the heating metal body before bending has been computed. Using the
temperature fields, the change of the average mass thermal conductivity of the details and also of the thermal conductivity on
their non-heated sides has been calculated. The obtained results are graphically presented and analyzed.
Key words: flat oak details, one sided heating, thermal conductivity, bending.
JEL: L68, O33.
ASSESSMENT OF THE WATER ECOSYSTEM SERVICE PROVIDED BY FOREST AREAS WITH WATER PROTECTION
FUNCTIONS IN BULGARIA
1
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Nevena Shuleva , Radoslav Milchev , Elena Dragozova , Adelina Aleksieva-Petrova , Neno Alexandrov , Kristiyan
1
1
1
1
1
Kolev , Fotina Yordanova , Paula Malkovska , Ralitsa Peycheva , Neda Chehlarova
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Technical University, Sofia, Bulgaria
85% of the water resources in Bulgaria are derived from mountain catchments where forests are the predominant type of
vegetation, and 60% of irrigable areas are irrigated by water coming from forest catchments. Forest areas provide water resources that account for 60% of the demand for drinking water. The forest areas with water protection functions in Bulgaria
cover an area of 248,943 hа, which equals 6.1% of the forest fund. 72.64% of these territories are state land, 11.41% – municipal land, 9.89% – private land, and 6.06% – other land. Forests with water protection functions accumulate between 1–1.5
3
billion m of water annually. These forests play the role of a multi-annual equalisation tower which provides an all-year-round
uniform flow of presumably clean water, which is brought to water consumers and water users through aquaculture facilities.
The EU Biodiversity Strategy to 2020 (2011) adopted by the European Commission recommends that Member States map and
assess the state of ecosystems and their services in their national territory, assess the economic value of such services, and
promote the integration of these values into accounting and reporting systems at EU and national level by 2020. This strategy is
reflected in Bulgarian legislation through the current Forestry Act (2011), which contains a separate Chapter 17 entitled „Public
ecosystem services provided by forest areas”. It defines 9 paid services provided by forest areas, provides guidelines for the
development of these territories in relation to ecosystem services conducive to doing business, as well as the possibility that
certain forest areas be designated in regional development plans as areas providing paid ecosystem services. The money
collected from these payments are going to be divided among the owners of the forest areas with approved forestry plans and
programmes – territorial units of forest and hunting holdings, municipalities, etc. The Ordinance on establishing the compensation due for paid public services provided by forest areas is also currently being drawn up. The project results further build on
these tasks by directing the attention to forest ecosystems with water protection functions and the users of the physical water
ecosystem service. The present scientific research presents for the first time the parameters of the model for production management and income distribution among economic entrepreneurs: forest owners – water users and water producers. The territorial distribution of forest ecosystems with water protection functions and the water ecosystem service they provide to main administrative regions in Bulgaria are both studied and assessed. The data will be recorded in an appropriately defined unified
structure (repository) so as to retrieve information and support the effective and timely decision-making of different stakeholder
groups, such as citizens, companies, non-governmental organizations, state and local authorities. Innovative methods for analytical solutions for turning raw data into information and knowledge are developed. Stakeholders’ attitudes and preferences in
relation to the use of ecosystem services provided by forests are studied. The present project provides the framework, installation, configuration and initiation of a modern, innovative and state-of-the-art information platform that provides 24/365 access for
all stakeholders and beneficiaries to the scientific and applied results obtained from the project, tools for creating and managing
different contact communities and the collaboration between them, tools facilitating the implementation, analysis and publication
of corresponding studies and activities, etc. A suitable information and communication infrastructure that meets digital society’s
modern requirements in relation to accessibility, integrity and entirety of information resources is to be built and maintained,
which is going to ensure the necessary sustainability of the project’s results. A real model for production management and
income distribution among economic entrepreneurs: forest owners – water users and water producers in Velingrad Municipality,
is going to be elaborated. The project is funded by the Bulgarian National Science Fund.
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Key words: ecosystem services, forest areas, geographic information systems.
JEL: Q23, Q25, Q55, Q57.
STUDY OF DESIRABLE DEFECTS OF WOOD
Nikolai Bardarov, Mihaela Marinova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Wood „defect” is any deviation from its normal structure. There are, however, wood defects that, in terms of wood application, become an advantage because of the decorative effect they give to the wood products. They are called „desirable”. To
discover some of them can be very difficult, while others are constantly around us. The article presents various conditional wood
defects and products that contain them. An attempt has been made to assess the impact of various wood defects on particular
products. The evaluations provided by different groups of respondents are analyzed.
Key words: wood, wood defects, wood products.
JEL: C91.
TRENDS AND MAIN CHARACTERISTICS OF THE TROPICAL TIMBER IMPORT IN BULGARIA
Nikolay Bardarov, Petar Antov, Nikolay Neykov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The wood of tropical tree species is a commodity possessing characteristics of a luxury in the Republic of Bulgaria. Imports
are the result of very long marketing chains, prices are relatively high, and its use is the result of specific needs. Tropical timber
is widely used due to its good strength and aesthetic properties. Import analyses of this type of wood show the consumer preferences. The increased import reveals increased solvency and evolving user habits ant culture of wood products consumption.
The decreased import of tropical timber is probably due to the predominant consumption of wood from traditional tree species
and can be attributed to conservatism in taste. These characteristics define the present study as a source of information, concealed by the common market analyses of the trade with other tree species, and helps build capacity in timber trade data collection and reporting. This study is aimed at identifying the main trends in the import of tropical timber and tropical timber products
and disseminating relevant data in order to determine its place in the forestry economy of the country. The study is complemented by an analysis of key economic factors that have a direct and indirect impact on the import of tropical wood species.
Key words: tropical timber; import; trade, analysis.
JEL: F14, L73, M21.
STUDY ABOUT THE STRUCTURE OF THE ANNUAL RING IN RESONANT SPRUCE WOOD
Nikolai Bardarov, Sonia Kuncheva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The analysis of the coniferous wood structure involves the obligatory identification of the early and late wood areas. There
are different methods for determining these areas and their values are similar in wood with sharp transition between early and
late wood. However, when there is gradual transition, certain differences are obtained. Resonance wood is chosen for this study
due to its similar properties of the anatomical characteristics. The various methods used to determine the transitional and late
wood areas are expected to have analogous values. The differences between these values have been analyzed.
Key words: early wood, late wood; transitional wood, cell wall thickness, wood density, area of cell walls, area of cell cavity.
JEL: Q23, Q29.
CONTEMPORARY THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PROBLEMS FACING THE ACCOUNTING OF THE COMPANIES IN THE TOURISM INDUSTRY
Nikolay Penev
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
In recent years, accounting improves in all areas of economic life – the public sector, banking, industry, agriculture, tourism,
etc. Its specific features characterize accounting of each sector. Accountability is developing theoretical and methodological
aspect. The changes are a result of socio-economic transformation in Bulgaria. The purpose of this paper is to explore current
theoretical and methodological problems of accountability in the tourism sector.
Key words: foreign trade transactions, accounting information, accounting of export operations, accounting payment transactions in foreign currency and credit transactions.
JEL: M41, Z32.
ROLE AND IMPORTANCE OF ACCOUNTING INFORMATION MANAGEMENT OF FOREIGN TRADE ACTIVITY
Nikolay Penev
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
Successful functioning of national economies is impossible without relations with businesses from other countries. Foreign
trade transaction is the sale of goods and services between partners from different countries. It includes all the activity in the
construction and operation of the various links between counterparties occurring as a seller (exporter) and buyer (importer).
Each foreign trade transaction is characterized by a number of specific features, knowledge of which contributes to the more
comprehensive features and the most effective realization. Foreign trade transactions in goods are specific reporting items from
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an accounting perspective. They are characterized by their great diversity, which in turn determines their complexity. The information generated by accounting helps managers on decision-making on the overall activities, and in particular performed and
foreign trade. In the process of the organization and implementation of foreign trade transactions, many situations arise that are
measured and analyzed by the accounting information. Modern economic reality creates prerequisites for active participation of
Bulgarian companies in the process of foreign trade.
Key words: foreign trade transactions, accounting information, accounting of export operations, accounting payment transactions in foreign currency and credit transactions.
JEL: M41, F10.
CHALLENGES FACING THE FURNITURE PRODUCTION ENTERPRISES IN BULGARIA IN THE CONTEXT OF MARKET
GLOBALIZATION
Nikolay Stoenchev, Radostina Popova, Elena Stefanova
University of Forestry, Sofia
The classic theories concerning the localization choice pay attention to the possibility of improvement of the economic points
of the enterprises through the decrease of the accumulative expenses for production and the manufacture realization as a result
of the optimal location choice. As leading factors usually are viewed the transport expenses, workforce expenses, the market
accumulative possibility and the competition power, the degree of development of the economy on the territory, the ecological
status of the area, etc. The present research is directed towards a clarification of the possibilities of the localization process in
the construction of furniture production enterprises and the specificity of appearance of basic localization factors. The construction and modernization of the transport infrastructure, of the technical means used for transport and the systems for electronic
trade have a slight influence on the role of the enterprise locality and the formation of its economic parameters and competitiveness. A basic role is played by the degree of labour consumption, material consumption and transportability of the production.
The serial production and the necessity of guarantee and post guarantee service from experts acquainted with the technology,
materials and instruments for support are of a significant role. The need of designer’s decisions and the furniture uniqueness
sometimes creates the necessity of a direct contact with the producer. The issue with what degree this is referred to the different
types of furniture could be answered only on the base of a definite research in the field.
Key words: localization, furniture, effectiveness, competitiveness.
JEL: R32.
ECONOMIC BENEFITS FROM THE FAST GROWING WOOD
1

2

3

3

1

Panayot Panayotov , Kancho Kalmukov , Ivo Valchev , Nikolai Yavorov , Momchil Panayotov
1
Forestry University, Sofia, Bulgaria
2
Experimental Station for fast growing wood, Svishtov, Bulgaria
3
Chemical-Technological University, Sofia, Bulgaria

The article discusses the economic benefits from the fast growing wood species in Bulgaria. These are the wood species
that in a comparatively short period of time accumulate a sufficient quantity of wood tissue and form a stem with a diameter of
more than 18 cm. In Bulgaria this group includes linden, acacia-locus tree, poplar, willow, paulownia. From these the fastest
growing is the paulownia with origin in China. The wood material from these species is used in the industry for the production of
different articles – beams, joists, boards, laths used in construction, wood processing, forest chemistry for obtaining bio- ethanol
and paper and also in the production of furniture. The linden wood is the softest and is therefore used for woodcarving. The
acacia-locus tree wood is the hardest and most lasting and is therefore used for poles and pillars. Some of these species have
melliferous blossoms with characteristics useful for the human body- linden, acacia-locus tree.
Key words: fast growing wood, poplar, linden, willow, acacia-locus tree, paulownia.
JEL: Q23.
NATURAL, EDUCATIONAL AND TOURIST POTENTIAL OF THE TERRITORY FOR THE OPERATION OF AN INVESTMENT PROJECT
Paula Malkovska
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Investments in real assets are crucial to the economic situation of each country. Their successful implementation depends
on a number of factors such as the economic environment and markets, access to capital, and knowledge and skills to find the
most appropriate funding ideas. Among these factors, with enormous weight, is the study of the potential of a given territory.
When it comes to creating a tourist object or product, the analysis is fundamental because it provides the clearest and most
accurate answer for the suitability of a given territory. The main components that influence the outcome of such studies are the
natural components and the determination of the possibilities for practicing different activities for education and tourism.
Ключови думи: потенциал, територия,фукциониране, инвестиции.
JEL: O18, O21.
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REQUIREMENTS FOR MEASUREMENTS OF VIBRARIONS GENERATED BY WOODWORKING MACHINES WITH ROTATING CUTTING TOOLS
Pavlin Vitchev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The current paper presents in a systematic way the main requirements and criteria need to be followed when assessing the
dynamic behaviour of the woodworking machines with rotating cutting tool. The vibration characteristics are discussed as one of
the main criteria in the assessment and diagnostic of the technical performance of the machine. Recommendations are made
for the selection of specific vibration parameter to be used in the assessment, based on the machine’s characteristics. The
methodology for performing the measurements is discussed and, as an example, the results of the conducted studies are presented.
Key words: noise, sound emission, equivalent level, noise during milling, dynamic behaviour.
JEL: Q23.
POSSIBILITIES FOR MANUFACTURING INSULATION BOARDS WITH PARTICIPATION OF RECYCLED LIGNOCELLULOSIC FIBRES
Petar Antov, Viktor Savov, Nikolay Neykov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The pulp and paper industry is characterized by a significant negative environmental impact. Even at the first recycling of
group II and III paper (medium and high quality), about 20% lignocellulosic material, unsuitable for paper production, is eliminated. These materials represent a compostable waste product that requires additional financial resources. The present research is aimed at studying the possibilities for utilization of low quality lignocellulosic material, which has undergone only mechanical recycling, in the composition of insulation boards using a technology, similar to the production of dry- process fibreboards. Several design variants of insulation boards with recycled lignocellulosic fibres were developed and manufactured in
laboratory conditions. The main mechanical properties were determined in order to analyze the possibilities of application of the
boards. The main water-repellent and sound insulation properties of the boards - water absorption, thickness swelling, sound
reduction index and sound transmission coefficient, were also determined. Analysis with conclusions and recommendations was
made on the basis of the obtained results.
Key words: recycled lignocellulosic fibres; insulation boards; sound reduction index; sound transmission coefficient.
JEL: Z00, O30, Q01, Q20.
CRITERIA FOR THE SELECTION OF TRANSPORTATION MACHINES IN THE WOOD AND FURNITURE INDUSTRY
Petar Nikolov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Contemporary woodworking and furniture enterprises are characterized by high productivity of technological processes resulting in a wide application of transportation machines. The present study focuses on the main criteria for assessment and
selection of the most suitable type of transportation machine in solving a given transportation task in such an enterprise. The
route characteristics and the type of transported material are taken into account for a specified productivity. Specific recommendations are made in terms of safety and operational reliability of this type of technological equipment.
Key words: transportation machines, productivity, conveyors, assessment criteria, in-plant transportation.
JEL: Q23.
IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON AREAS OF APPLES ON SOUTHEASTERN REGION OF BULGARIA
Petia Branzova
Economic Research Institute, Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria
Climate change is and will continue to have a major impact on the biophysical processes on which the agricultural sector is
based in the economy. This will have both positive and negative consequences for individual regions. The report examines the
impact of climate change on the average yields of apples in the southeastern region of Bulgaria for the period 2020-2050.
Based on the empirical links between the average apple yields and the climatic factors on which they depend, apple yields are
estimated in the south-eastern region by 2050. From the estimated average yields, the necessary areas are determined taking
into account the climate factor.
Key words: climate change, farming, southeastern region, areas.
JEL: Q10, R11.
REPORTING BETWEEN THE BUDGET OF SALES AND THE BUDGET FOR THE PROTECTION AND RECOVERY OF THE
ENVIRONMENT
Petranka Midova
Dimitar A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Business success, as a rule, is measured by the volume of products realized. In this connection, sales research is imperative for managing business processes in every business venture. The main measure of sales is the sales budget. The latter is in
direct dependence and interconnection from many other budgets related to the operation of the enterprise - budget of direct
material costs, budget of labor costs, budget of administrative expenses, cost of protection and restoration of the environment
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and many others. Achieving positive results requires detailed study of the other budgets, including structurally. The main purpose of the present study is to define a core of the sales budget, to consider the leading factors influencing it and its links with
other budgets in the enterprise, and in particular with the budget for environmental protection and restoration. In conclusion,
some problems have arisen in the formation and dependence between these two budgets.
Key words: sales budget, sales budget structure, budget for environmental protection and restoration, environmental protection and recovery costs.
JEL: Q57, Q58.
DIGITAL INSTRUMENTS FOR COMMUNICATION PROCESS AUTOMATION FOR EDUCATION PURPOSES
Plamena Palamarova, Andrey Kostov
University of Economics, Varna, Bulgaria
Within the last few years there has been a transition among consumer generations within educational services in Bulgaria,
with the so-called „millennials” gradually being replaced by the generation Z – the first generation, with easy access to modern
Internet technologies, that has developed habits for searching for information in a digital environment, highly dependent on
social networks for personal and professional communication. In the context of the rapid development of variety of digital tools
for the exchange of information between users, traditional educational methods are faced with major challenges and need to be
adapted to the modern environment. The purpose of this paper is to examine the possibilities of transferring communication
between students and educators in a digital environment that is well-known to the generation Z - social networks and Facebook
in particular. A means of automating this communication is explored through a pre-script dialogue simulation tool (chatbot) that
provides key learning information in a convenient and attractive way. For the purpose of the current paper an exemplary model
of automated communication (chatbot) has been developed for the needs of students currently in Marketing specialty, including
both information on the learning process and study materials. The functionality and perception of this new method has been
verified through qualitative research among bachelor students and professors with different academic positions and levels of
involvement in the teaching process. In addition, possible applications of the technology and potential for future research are
examined.
Key words: education, communications, digitization, automation.
JEL: D83, I20, L86.
ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH GLOBAL LEADERSHIP
Plamena Pencheva
„St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, Veliko Tarnovo, Bulgaria
The time in which we live and evolve is marked by the industrial revolution and the rapidly developing technologies that undoubtedly make life easier and better. But is their impact on the environment is the same?! Absolutely not! Studies have shown
that technology and industrialization violate the balance of nature and contribute to its pollution and depletion of most of its
resources. Unless measures are taken in time to manage and stop these devastating consequences, the result for mankind will
not be a good favor after 20-30 years. The method that can be used to react in time is the global leadership and attitude expressed by popular personalities and world leaders to convince the average person to begin to think about nature and to take
care of its preservation. This paper will present the view and position of part of the gobal leaders in terms of environmental
protection and resource spending.
Key words: global leadership, sustainable development, environment, natural resources.
JEL: Q01, Q56, F64.
INNOVATIONS AND THEIR ROLE IN THE ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS
Radka Ivanova
University of Economics, Varna, Bulgaria
The emergence of crises is an integral part of the development and functioning of all subjects. Crises are unexpected and
can cause devastating consequences. A number of studies have been conducted to describe the underlying causes and characteristics of crisis situations in organizations. They can hardly be systematized, as a result of which research continues. Crisis
management and pre-preparedness for them allows organizations to reduce their losses. Anti-crisis measures can successfully
use innovations as they require changes in organizational activity in line with market conditions. In this way, it is possible to
prevent organizations from being placed in extreme situations as a result of changes in the environment.
Key words: innovation, crises, anti-crisis management, organizations.
JEL: O3, O39, P41.
PROBLEM AREAS IN THE APPLICATION OF BUSINESS PLANNING IN INDUSTRIAL COMPANIES IN BULGARIA
Radko Radev
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
This publication is one of a series of articles and reports presenting the results of a survey of the application of business
planning in industrial companies in Bulgaria. The study was carried out through a pre-adopted methodological framework and a
metric system to study the selected problem area. The methodological framework consists of five divisions, allowing the individual aspects to be explored as well as a comprehensive business planning assessment to be done. The article presents problematic areas related to the application of business planning. In this connection, three groups of companies were identified and
fourteen problem areas. The output is a result of the analysis of the data collected through empirical research. The object of
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attention in this publication are industrial companies that carry out their production activities on the territory of Bulgaria. The
survey covers 52 companies including meat producers, dairy products, alcoholic and beverage drinks, household chemistry,
printing services, electrical appliances, clothing, footwear, and home furniture. The specific objective of this report is to present
the problem areas and group industrial firms in relation to the main research thesis that business planning, based on the principles of the marketing concept and strategic management, is a prerequisite for business success in conditions of dynamically
changing environment and intense competition.
Key words: business planning, marketing concept, strategic approach of management.
JEL: L51, M31, O21.
RECOMMENDATIONS FOR OVERCOMING PROBLEM AREAS RELATED TO THE APPLICATION OF BUSINESS PLANNING IN INDUSTRIAL COMPANIES IN BULGARIA
Radko Radev
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
The main guidelines and specific recommendations for improving business planning application in industrial companies in
Bulgaria are proposed in the current publication. They are the results of an empirical study among 52 industrial companies,
producers of consumer goods and the following analysis. The main and additional recommendations are addressed to overcome the weaknesses in the implementation of business planning which were identified. Problem areas identified include those
relating to the characteristics of the firms themselves in terms of their management approach and those directly related to the
application of business planning. The guidelines and recommendations are based on the understanding that overcoming identified gaps, apart from weakness, should also be seen as an opportunity to improve the business planning application as a key
management function based on the marketing concept and the strategic management approach.
Key words: business planning, marketing concept, strategic approach of management.
JEL: L51, M31, O21.
INNOVATION GOALS AND BARRIERS IN THE FOREST SECTOR
Radostina Popova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The report presents a study of 70 enterprises from the Forestry sector in the Southwestern planning region in Bulgaria logging, woodworking and furniture enterprises. This report introduces the results of study of the innovation goals and barriers to
increase of the innovation performance. It is commonly used in the EU definitions and indicators (European Commission,
OECD, Oslo Manual ), which allows comparability and comparability of results.
Key words: forestry, forest industry, innovation activity, technology innovation.
JEL: Q23, O31, О32, О39, L68.
RELATIONSHIP BETWEEN THE STAND-QUALITY LEVEL AND HEIGHT STRUCTURE OF SCOTS-PINE, NORWAYSPRUCE AND SILVER-FIR DENDROCOENOSES
Roumen Petrin
Forest Research Institute, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
The height structures of natural, relatively even-aged Scots-pine, Norway-spruce and silver-fir dendrocoenoses divided into
groups according to the levels of their stand qualities have been investigated in the present study. For this purpose, temporary
sample plots laid in different regions of our country have been used. In Scots-pine dendrocoenoses of different stand-quality
levels and ages from 50 to 130 years, 77 sample plots have been laid in the regions of the Rila Mountains, the Rhodopes and
Sakar Mountain. The respective sample plots, 44 under Norway-spruce and 27 under silver-fir dendrocoenoses, have been laid
in the regions of the Rhodopes (Velingrad, Devin, Belovo, Tsigov Chark, Chepelare, and Shiroka Luka) and the Rila Mountains
(Govedartsi and Kostenets). The height structures of the trees of the three species divided into groups according to their standquality levels have been analysed in terms of the steepness of the average, height curves. The second parallel purpose is to
compare the height structures with the growth structures for the particular stand-quality levels. For investigating the growth in
height, the average, stand-quality-level curves taken from the stand-quality-level tables have been used. For investigating the
steepness of the height-structure curves for the particular stand-quality levels, the natural indicators’ method (NIM) invented by
Y. Douhovnikov has been used, and this method has enabled us to also investigate the growth, stand-quality-level curves in the
models indicated. It has been found out for each of the tree species investigated that: 1. The height structures does not depend,
or depends very slightly, on the stand-quality level, and 2. As stand-quality level becomes lower, the growth tipe changes from
decreasing (early climax of the average increment) through moderate to increasing (late climax of the average increment). 3.
The height structures of the studied tree species is in the steep tipe - the curves of the Norway-spruce are the steepest, followed
by the Scots-pine and silver-fir dendrocoenoses.
Key words: dendrocoenoses, height structure, natural indicators, steepness of curves (curve steepness), type of growth
(growth type).
JEL: Q20.
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ASSESSMENT OF STUDENTS ' LEVEL OF AWARENESS IN RESPECT OF INVASIVE ALIEN SPECIES IN BULGARIA
Rumen Tomov, Elena Tsvetkova, Galin Milchev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Invasive alien species threaten or adversely affect biodiversity and ecosystem services and in addition cause significant
economic losses. It is widely accepted that the prevention of the introduction of alien species is considerably more cost-effective
than measures taken following their establishment in a new locations. The good awareness of future professionals about the
negative impact and the management options of invasive organisms is crucial for prevention of their introduction and spread.
The article presents an analysis of the level of awareness of students from different specialties, related to sustainable use and
conservation of biological resources in Bulgaria, about the problems posed by biological invasions and possible measures to
prevent or mitigate their negative impact. The level of awareness was assessed through a questionnaire containing questions
about the regulatory framework for the import and use of alien plant and animal species as well as the potential risk of invasive
organisms. The results of the questionnaire survey conducted show that the awareness of the risk of invasive alien species of
the majority of the students questioned, regardless of their specialty, is at an unsatisfactory level. The possible measures and
policies for changing the attitude of future specialists towards the problem of invasive species and their involvement in activities
related to the prevention of their introduction in Bulgaria are presented.
Key words: invasive alien species, level of awareness, questionnaire, students.
JEL: Q17, Q27, Q56, Q57, Q58.
SUSTAINABLE DEVELOPMENT: PREREQUISITE FOR THE EMERGENCE OF SUSTAINABLE SHIPPING AND ITS IMPACT ON B2B SEGMENTАTION IN MARITIME TRANSPORT
Selvet Niyazieva
University of Economics, Varna, Bulgaria
In the UN conference on trade and development (UNCTAD) „Review of Maritime Transport for 2018”, shipping and maritime
transport are defined as „the backbone” of international trade and the global economy. According to the same report 80 per cent
of global trade by volume and over 70 per cent of global trade by value are carried by sea and handled by different ports worldwide. Global seaborne trade is gaining speed and increases by 4 % compared to 2017, which represents the fastest growth
during the last five years. The facts listed above and the growing interest in sustainable development issues, highlight the relevance of the topic. This report aims to briefly review the concept of sustainable development and describe its impact on B2B
segmentation in maritime transport. The objectives set for achieving the aim are to: review and analyze scientific publications on
sustainable development issues, summarize the prerequisites for the emergence of sustainable shipping and to identify the
impact of sustainable development on sustainable maritime transport and B2B segmentation. Articles and reports published in
refereed and indexed academic databases of the past 10 years have been analyzed. Most important issues on sustainable
development and sustainable maritime transport have been summarized, a definition of sustainable maritime transport has been
identified and some of the main issues in B2B segmentation faced by maritime transport are identified. The methods used in the
present study are content analysis, analysis and synthesis.
Key words: sustainable development, sustainable maritime transport, B2B segmentation, sustainable shipping.
JEL: Q01, M31, D23, L91, N70, R40.
EXTRACTING INDUSTRY MNCs' ETHICAL ISSUES
Silviya Dimitrova
University of Economics, Varna, Bulgaria
Worldwide, the extractive industries are associated with oil, gas, diamond, copper, cobalt, gold, precious stones and silver
platinum extraction. Globalization draws attention to the MNCs, focusing on the positive and negative effects of their global
operations, calling for ethics in their business. Multinational companies must comply with social and environmental requirements
in all countries where they operate. A key point in the debate on ethical conduct of the MNC in the places where they operate is
that this extraction of natural resources takes place in or near local communities. This article explores the nature of emerging
ethical issues in the work of mining MNCs around the world, focusing in particular on the impact of the activities of these industries on stakeholders within the organization, local communities, and national and international levels. Consistently, emerging
ethical issues concerning labor issues within companies, discrimination in hiring outside workers, and indigenous people, occupational safety at work, and environmental friendliness of production are addressed. Later, at local level, issues such as environmental protection, deforestation, displacement of indigenous peoples are elaborated. On the national and international level,
issues such as corruption and lobbying, concessions permits, human rights violations and environmental catastrophes are
highlighted. Examples are represented from all parts of the world, incl. Bulgaria. At the final the main ethical issues that should
be solved in connection with the activity of MNC from the mining industry are presented.
Key words: MNCs, ethical issues, extracting industry.
JEL: F23, Q34, M16.
COOPERATION AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN THE CROSS-BORDER REGIONS
Silviya Georgieva
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Cross-border cooperation has been a subject of particular attention and interest from European countries over the past few
decades. The establishment and development of sustainable good-neighborly relations on different levels between institutions,
organizations, and enterprises is targeted at improving the standard and the quality of life by solving a number of problems
jointly defined in the border regions and the exploitation of all growth opportunities. Except economic and social prosperity,
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partnership on both sides of the border is a prerequisite for stability and harmonious development. Significant financial resources are also devoted by European funds to promote cooperation and entrepreneurial activities in cross-border regions.
Bulgaria also actively implements policies to support cross-border partnership, including through joint management of programs
with neighboring countries. The main objective of the paper is: to present and analyze the opportunities for cooperation and
entrepreneurship development in the cross-border regions, as well as the program support provided by the European funds. The
publication examines the perspectives and challenges for partnership within the border regions of Bulgaria and the neighboring
countries (Romania, Greece, Serbia, Macedonia, and Turkey), the results of the attracted grants from different actors such as
local authorities, non-governmental organizations, and educational institutions, business organizations and others. At the end of
the paper, summaries have been made on the explored topic.
Key words: cooperation, entrepreneurship, economics, finance, EU funds.
JEL: L26, L38, P25.
STUDY ON THE IMPACT OF RETAIL STRATEGIES ON ASSORTMENT SUPPLY
Simeonka Petrova
Dimitar A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
In the context of the dynamic market environment, the relevance of the study is predetermined by the importance of the use
by modern retailers of highly effective strategic instruments, including pricing solutions and the choice of commercial format.
From several strategically possible solutions, the trader can choose a corresponding combination, which with a certain force
affects the overall quantity of the assortment supply. The main objective of the present development is to put the research focus
on the joint study of the two types of strategic solutions that are specific to the retailers – for the choice of pricing and of the
commercial format, and on this basis are defined effects on the magnitude of the assortment supply. In order to achieve this
objective, the following research tasks shall be put in place: defining and classifying basic theoretical provisions for pricing
strategies and the choice of commercial format; clarification of the importance of the two types of strategic decisions for the
activities of retailers, related to the assortment of offerings; construction of a methodological basis, contributing to the examination of the effects of the pricing strategies and of the commercial format on the overall quantity of the assortment supply; formulation of conclusions and recommendations for improvement of the assortment of supply. A study in this direction is carried out
in the literature related to the presented results regarding the preferences of traders regarding the strategic choice of the applicable pricing and the accepted trade format. The use of a suitable set of data to cover food retailers makes it possible to explore
the determinants and impact of pricing, trade format and the combination of trader strategies. Regardless of the fact that there is
a relative similarity in one part of the combinations compared to others, the examination of the pricing and trade format strategies makes it possible to establish to a certain extent their effects on the assortment of retailers.
Key words: retail assortment, pricing strategy, format strategy.
JEL: F13, F14.
E-COMMERCE – USE IN BUSINESS AND MAIN BENEFITS
Svetlana Stale, Laura Ogorceva
Riga Technical University, Latvia
The aim of the research is to analyse the importance of e-commerce in business environment in Latvia. The focus of this research is on benefits – what e-commerce can give to companies in Latvia. The research methods include analysis, synthesis,
descriptive method and analysis of statistical data – time rows. For the study, different sources of literature were used to define
and analyse content, meaning, tools and development of e-commerce. List of literature includes official statistics, books, articles
and scientific studies about internet and communication technologies (ICT), e-commerce and e-marketing. To understand current situation, we analysed statistical data to see how the urban population and businesses are using the Internet and different
social platforms. Internet technologies and e-commerce can be used to analyse market situation, company performance, as well
as to promote products in the market. One of the most important benefits of e-commerce tools is time and cost saving. We can
conclude that e-commerce is becoming a very important part of business and its importance and impact continues to grow and
to bring more value to businesses. The businesses of Latvia should take an advantage of the opportunities that e-commerce
offers and include it more in to their practices.
Key words: e-commerce, Latvia, business, social platforms.
JEL: L81, L86, M31.
THE IDENTITY AS A VEHICLE OF COMPETITIVENESS IN WINE CELLARS
Svetlana Staneva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Successfully developing modern wine cellars are guided by the branding approach that requires market orientation and strategic planning. A challenge for most modern wine cellars looking for lasting and successful development is the introduction of
innovations in management. To improve efficiency, continuous improvement of the organization in the wine cellar and the production processes is necessary. Achieving goals requires continuous monitoring and ensuring the quality of processes and
services. Alternative forms of tourism do not replace mass tourism but add value to the tourist product by enriching, expanding
and differentiating it. Forms of alternative tourism are rural, agrarian, farmer, ecological, green, mountain, thematic, cultural and
historical heritage, tourism related to esoteric, religion, wine, traditional cuisine, ethnography and traditional music and crafts.
The introduction of combined alternative tourism packages with the initiation of trainings and specializations in the field of wine
tourism leads to the development of the wine cellar as a year-round tourist attraction. On the basis of the good practices, a
„Model for the development of alternative tourism in the wine cellar” can be prepared to improve the quality of the tourist attractions offered. The need to improve the quality of the tourist services and preserve the cultural and historical sites with the inclusion of the local population in the alternative forms of tourism on the territory of each municipality to organize organized tourism
The staff potential of the wine cellar is a basic condition for the development of an alternative tourist attraction The organization
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of wine making, storage and sale of wine includes a specialized team of agronomists, wine-makers, wine-makers, technicians,
wine animators, etc. An essential part of the good commercial practices during the visit of tourists in the wine cellar have the
wine animators who capture the visitors with exciting wine legends, personal stories about the cellar and, most importantly,
present the Bulgarian wine.
Key words: alternative tourism, management, innovation, tourist packages, entrepreneur, wine animator.
JEL: Q18, R15, P40, M21, Z32.
MAIN ACTORS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT – EXPECTATIONS AND PERCEPTIONS OF EFFECTIVENESS
Svilen Ivanov, Vanya Kraleva
University of Economics, Varna, Bulgaria
With the adoption of the Agenda 2030 and the 17 objectives set out therein, the European Commission stresses the value of
the interaction between different institutions for the achievement of sustainable development. Regarding this current issue, the
main objective of this study is to analyse the role and importance of the State, Business, Society and the Individual for achieving
sustainability. There are examined the relationships between (1) consumer assessments of the importance of the main players
for achieving sustainability opposed to the effectiveness of their actions, and (2) the demographic and behavioural characteristics of the respondents and their assessments. The study is based on empirical data gathered through an online survey among
193 adult citizens of the Republic of Bulgaria, some of whom have accumulated experience related to solving social and environmental problems. Statistical methods such as one-dimensional and two-dimensional distributions, hypothesis testing, and
correlation analysis are used to analyse the collected data. The results of the analysis show that demographic and behavioural
characteristics have little effect on sustainability assessments and that the actions of the State, Business, Society and the Individual are regarded as ineffective in achieving a balance between economic and social interests. The actions of the four players
are considered to be poorly effective in achieving sustainability in the other two areas – economic development / environmental
protection and environmental protection / social interests.
Key words: sustainable development, sustainability zones, sustainability and demographics, sustainability and behavioural
characteristics.
JEL: М31, Q01, Q56.
LEVEL AND DYNAMICS IN THE SUPPORT FOR AGRICULTURE
Teodorina Turlakova
University of Economics, Varna, Bulgaria
The aim of the article is to analyze the level and dynamics of support for agriculture, as well as to take into account its impact on the development of agricultural holdings. By presenting the various forms of global subsidising, the article focuses on
supporting global agriculture. The focus is on the research of EU and US countries. A comparative analysis of the level of support in the different countries is applied by using the OECD „Assistance Level” and „Subsidy Structure” indicators. The state of
support for agriculture for the period 2000–2016 is presented, the degree of absorption of funds is also analysed and conclusions about the economic effects of subsidisation through a correlation analysis between the level of support and the production
of wheat for a period of 17 years.
Key words: subsidies, CAP, support, state interference.
JEL: Q14.
CROWDSOURCING APPLICATIONS IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT RESEARCH
Todor Branzov, Krassimira Ivanova
Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
The term „crowdsourcing” encompasses a family of business models describing the transition of a function or a certain activity beyond the organization's boundaries through an open public call. Every recipient can be involved in the activity and a welldefined call can significantly improve the return on inputs. This report presents the results of an analysis of the potential applicability of the crowdsourcing model for research and other activities in the field of sustainable development, aiming at outlining the
possible benefits of model application and presenting technology to select the most appropriate of the dozens of available variations of the model for research and management tasks. The technology is based on analysing variance definitions along with
visual models compiled with the Business Process Model and Notation v.2.0. Apart from specific areas of application such as
education and raw data collection for research purposes, the technology itself is presented in detail so it can be applied to other
areas of sustainable development research at the discretion of readers. The analysis is supported by the results achieved in
practice, both on some of the most used global platforms implementing the model, as well as in systems developed by the
authors.
Key words: crowdsourcing, virtual community, business process modeling.
JEL: D26, L86, D85.
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CREATION AND RESEARCH OPPORTUNITIES ТО PNEUMATIC-CYLINDER-PISTON-SYSTEM FOR QUALITY FINGER
JOINT SPLICE WOOD
Todor Petkov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Traceability the advantages and disadvantages of finger-joint wood in length. Established are the most important parameters of pneumatic piston system for finger-joint, affecting the quality of glued details. On this basis it is designed and developed
pneumatic piston system for finger-joint wood lengthwise. Manufactured finger jointed elements of spruce and beech, which are
established flexural strength and modulus of elasticity in static bending. It has been shown that the most significant factor influencing the quality of glued elements is applied pressure.
Key words: finger-joint; pressure; solid wood.
JEL: Q23.
STUDY OF LIGHTWEIGHT BEAMS MADE FROM WOOD WITH DOUBLE T SECTION – I BEAMS
Todor Petkov, Vladimir Mihailov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Manufactured and tested lightweight wooden beams with double T section of solid wood. Beams and ribs are joined by finger assembly glued with PVA glue. The resulting beams are certain strength and modulus of elasticity in static bending and
have been established correlations between them. It was found that with increasing the bending strength and increased the
values of the modulus of elasticity in bending of the beams with a double T section.
Key words: lightweight beams with double T section; physical-mechanical properties.
JEL: Q23.
DEVELOPMENT AND CHARACTERISTCS OF FOREST COOPERATIVES, PRIVATE AND FOREST ASSOCIATIONS IN
BULGARIA AND MACEDONIA
1

2

Todor Stoyanov , Makedonka Stojanovska
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Skopje, Macedonia
During the transition from planned to market economy and to democracy, many countries of Central and Eastern Europe
have begun a process of land restitution and privatization. Forests are also part of this process. The main problem with the
results of this process is that more people appear as owners of a one plot as heirs. In some areas, an increasing number of socalled „new” forest owners own small plots, have no knowledge of agriculture and forestry, and have no capacity or interest to
manage their forests, while in other new private owners they are interested and apply new ways of managing forests. This is the
result of various social and political events, including structural changes in agriculture and forestry, changes in lifestyles, and
restitution, privatization and decentralization policies. Interactions between ownership, actual or appropriate forest management
and policy approaches are essential to the understanding and shaping of forestry but are often a neglected research area. The
present study examines the forms of private property management in the forests of Bulgaria and Macedonia. The pros and cons
of different forms of forest management are shown. Also, recommendations are given for good management of small, fragmented plots of forests. There are also recommendations for improving the work of forest associations and cooperatives. Forest
Owners Associations (FOAs) and Forest Owners Cooperatives (FOCs) are potentially effective tools to tackle the constraints
and challenges faced by small forest owners in Eastern European countries.
Key words: private, forest, ownership, cooperatives, associations.
JEL: G32, J54, P13, Q13.
SMALL AGRICULTURAL FARMS IN BULGARIA – REALITIES AND PERSPECTIVES
Todorka Atanassova-Kalaydjieva
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
Small size family farms (2 hectares) produce approximately a third of the plant and animal food on a global scale. They also
have an impact on agricultural development, act as an additional source of employment and guarantee social stability in rural
areas in many European countries. Small agricultural farms contribute to the protection of the environment, biodiversity and
landscape. The aim of the present article is to study and analyze the present state of small (family) agricultural farms in Bulgaria, and to provide directions for their development. The following tasks have been set in order to accomplish this goal: to
establish the main difficulties in farm functioning; to discover the factors with an impact on their development; to offer adequate
measures for sustainable growth. The study encompasses the period from the beginning of the transition to market economy in
the 1990s to the end of the first programme period after Bulgaria’s accession to the EU. The sources of information used in the
analysis include data from national statistics, agrarian reports from the Ministry of Healthcare and Food, literature by other
authors, as well as our own research. Main conclusions: the agricultural reform in Bulgaria in the 1990s led to establishing a
production structure of private agriculture farms; the latter is strongly polarized – with a large number of small size and few large
size farms. Part of the small farms is maintained by people who have no other employment opportunities. Many of them start
working with limited production resources and knowledge, they have an insufficient access to loans and professional training.
These and several other factors obstruct successful farm functioning and decrease production results. Bulgaria’s accession to
the EU deepened the polarization between small and big agricultural farms. This process was also affected by the EU Common
Agriculture Policy, and most of all - the single payment scheme per unit of used land area. To stimulate the growth and development of family agriculture business in Bulgaria, the state needs to provide special conditions: young people will require professional entrepreneurship culture, they must acquire experience in developing successful agricultural farms at home and
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abroad; cooperation with research institutions is needed, as well as preferential crediting, introduction of “green” production
technologies, certification of biological plant and animal products, etc.
Key words: agricultural farms, study, analysis, development.
JEL: Q12, Q18.
CRITERIA FOR SUSTAINABILITY IN THE CORPORATE BRANDING IN THE BANKING SECTOR
Tsvetelina Dimitrova
University of Economics, Varna, Bulgaria
The competitve environment puts new challenges and rules for the brands’behaviour in the modern corporate world. It is of
crucial importance the communications and the messages, which companies manage, to be sustainable during the time, integrated, with great variety. The concept for sustainability aims better way of life for people, using and managing different types of
resources: natural, ecological, social innovations, social closure.The present report represents that concept, but putting different
focus, namely on the area of communications in the corporate branding sector. The analysis for that topic shows, that similar
approach is not so widely spread, but at the same time it could give added value as a whole to the sustainability concept. Using
consumer research, the present report will derive main criteria and indicators for the sustainable corporate brand communications. The concept for sustainability and its content for the customers is also part of the presented information. The main hypotesis which is laid down is that the criteria for sustainability within the different communication channels should be integrated,
they should be communicated to the target audiences. In addition to the derived metrics, as a basis the main theoritical concepts for the sustainability are also included, in order to be persented practical as well as theoretical aspects for the researched
area.Online quantitave research is conducted among active bank users. The final purpose is the derived criteria for sustainabilityof the communication to be laid down and used in future research in that area.
Key words: Sustainability, Communication, PR, media.
JEL: M31, M14, D83.
SUSTAINABLE MARKETING IN TOURISM: APPROACHES, CHALLENGES AND POTENTIAL
Tsvetelina Simeonova-Zarkin
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The effective marketing plays an important function for creating sustainable tourist services and destinations, which contribute to economic growth and development without compromising the environment quality. Currently the tourist marketing is
criticized for commercialism and destruction of natural heritage. Sustainable marketing instruments and techniques could be
used for understanding market needs and develop better destinations as well as effective communication to promote behavioral
change and sustainability. This article aims to summarize the latest research on sustainable marketing in tourism with its approaches and best practices. It analysed drivers and barriers that businesses encounter while persuading behavioral change
and sustainability. The results of the research are applicable for the Bulgarian tourist industry.
Key words: sustainable marketing, sustainable tourism, social responsibility, ethics, consumer behaviour.
JEL: M14, M31, Q56.
PRINCIPLES OF CADRES POLICY IN BULGARIAN LINGUISTICS FROM THE TOTALITARIAN PERIOD
Tzvetomira Venkova
Sofia University „St. Kliment Ohridski”, Sofia, Bulgaria
The image of Bulgarian linguistics at a certain time is determined to a great extent by the achievements, activities and principles of the linguists themselves. In the totalitarian period (1944-1989), а specific aspect of this image is related to the establishment of the so called cadres policy, resulting from a class-party approach to linguistic personnel selection and management.
The basic principles of such policy in Bulgarian linguistics are focused in this paper. The loan term cadres policy (coined in
Russian in Stalinist times) is commented in the paper as strongly ideologically biased. In general, two basic sides of linguistic
cadres policy are discussed and illustrated by particular examples. Firstly, political purge, known as chistka, is described in
regard to its main discriminative criteria. Secondly, the principles for political recruitment of new staff, as well as the efforts to
keep some balance between and political responsiveness and professional expertise, are traced. Another key feature of the
totalitarian policy highlighted in the paper is the constant monitoring of personnel’s political credibility. A further point of discussion is the enormous effort of obligatory ideological training of linguists by means of courses, lectures, meetings, etc., in which
highly-educated linguists were instructed by political agitators or linguists who wereparty functionaries were expected to instruct
the rest. A final point of the analysis concerns a change of direction in cadres policy, taken after 1956, seen in the monitored
specializations of Bulgarian linguists in the West in order to overcome the officially admitted stagnation in Eastern-bloc linguistics. The concluding remarks determine totalitarian cadres policy as a mechanism for preventive ideological control over the final
intellectual product in linguistics.
Key words: cadres policy in linguistics, chistka, political credibility.
JEL: Z10.
RESORTING AND MINING - PROBLEMS AND COMPATIBILITY
Valentin Velev
University of Mining and Geology „St. Ivan Rilski”, Sofia, Bulgaria
The development of modern society is very often accompanied by decision-making on issues where contradictions due to
objective natural assets arise. A typical example for this is the situation that arises in cases when, in the borders of a small
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territory, there are natural prerequisites for the development of business activities which, for various reasons, differ significantly,
have a negative influence on each other and even exclude each other. Classic situation are the business activities of „resorting”
and „mining”, for the first of which the public assessment is that it donates health, while the second damages the environment
and generates conditions, directly reducing the quality and duration of human life. This absolute contradiction in public attitudes,
which in many cases is justified, forms the necessity for carrying out deep scientific studies with subsequent concretisation to
seek and find answers about possible compatibility, restrictive time and technological conditions, potential synergy effects at
local and national level. In our country, problems of this nature can be found on the territory of many municipalities, among
which the municipality of Velingrad is an alphabetical example with its longlasting and continuously increasing position of a
resort center with enormous national and international importance and the growing investment interests towards „Grancharitsa”
field for extraction of wolfram. Some of the problems mentioned above are reviewed in the present study.
Key words: resorting, mining, health, environmental damage.
JEL: L83, L70.
THE RELATION ACTIVISM-SUSTAINABLE CONSUMPTION – DESIGNING THE MEASUREMENT INSTRUMENT
Vanya Kraleva, Svilen Ivanov
University of Economics, Varna, Bulgaria
The steadily growing number of people involved in sustainable initiatives is a sign of an increasing societal sensitivity to
global and regional development issues as a whole. This can be seen as a signal of the growing role of sustainable human
behaviour on addressing both economic processes and key social and environmental challenges. In a large part of the theoretical and empirical studies conducted so far, the behaviour of consumers is considered only regarding their role as buyers, and
not as activists. This, in turn, may lead to a one-sided understanding of consumers' motives and responses related to their
sustainable behaviour, as well as to the factors that determine it. Another under researched problem is the influence of active
citizenship on consumer habits and preferences. The main objective of the article is to formulate guidelines for the development
of a research instrument for analysing the factors leading to the emergence of sustainable consumer behaviour in two interrelated areas - as consumers and as activists. Therefore a literature review of scientific studies in the field of sustainable behaviour and activism is conducted and there are formulated groups of variables on the basis of a theoretical model developed by
the authors. Cabinet research, analysis and synthesis, and qualitative methods for collecting primary data are used in the execution of these tasks. As a result of the study, there are provided guidelines for the development of a research tool that can be
used to explore the relationship between activism and sustainable consumption. This may create the conditions for a more
comprehensive understanding of sustainable behaviour.
Key words: sustainable development, activism, sustainable consumption, theoretical model of sustainable behaviour.
JEL: М31, Q01, Q56.
COMPUTER MODELING - INNOVATION IN CHILDREN TRAINING IN ELEMENTARY SCHOOL
Vanya Petrova
I Primary School „Hristo Botev”, Targoviste, Bulgaria
The transformation of information and communication technologies into an integral part of people's everyday lives in both
personal and professional terms raises the need for change in school education as well. According to the Low of the Pre-school
and School Education in Bulgaria, an innovative discipline – computer modeling is introduced in the elementary school. This
sets the basics of programming for children aged 10–11. Such innovation requires further training for teachers to be able to
teach the students new material as well as appropriate material and technical facilities.
Key words: innovation, computer modeling, visual environment, elementary school.
JEL: I20, O32.
MODIFICATION IN THE BENDING STRENGTH OF THE PLATE OSB, LINED WITH NATURAL VENEER
Vasil Merdzhanov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Flat, Thin, Long and Oriented Particle Plates (OSB) are a widely used construction material in construction and especially in
the construction of prefabricated wood buildings and as constructive elements of furniture for temporary use. These plates offer
a number of advantages such as: low specific wight, satisfactory strength, minimum adhesive composition, low quality raw
material, low price, etc. The purpose of this study is to determine the influence of veneering on bending strength and modulus of
elasticity. The main task is to produce a lined OSB plate with increased strength parameters. Veneering of OSB with natural
veneer is an innovative method for obtaining a new composite end product. For the purpose of the study, test bodies were
prepared with a longitudinal and transverse position from the test plate, some of which are veneered on both sides with beech
veneer, urea-formaldehyde adhesive on hot presses. The investigations are performed according to the standard for the relevant materials. A significant increase in flexural strength and modulus of elasticity in the longitudinal and transverse direction as
compared to non-coated plates was found. The same trend is seen in the OSB sanding plate. The resulting veneered slab has
increased strength requirements for bottoms, shelves and furniture elements. The participation of veneered plates in the construction of wall panels and roofing construction will significantly increase the structural strength of building elements without
increasing their weight and respectively increase their load capacity. By using such boards, important construction resources
are saved, which helps to preserve the natural environment through the economical use of renewable resources, such as wood.
Key words: OSB, construction materials, technological innovation, new product development, prefabricated houses.
JEL: L73, L74, O32, O33, L15.
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THE ART IN THE DEVELOPMENT OF MODERN PARK COMPOSITION
Vaska Sandeva, Katerina Despot
Goce Delcev University, Stip, R. Macedonia
The composition occupies a central place in the system of concepts describing the visual image. It is related to the history
and the aesthetic categories and to the commonality with the term „whole”. In the theory of park art, term composition means –
arrangement of individual plants or combined with dead materials so as to form a harmonious whole subordinate to the artistic
idea. The main theoretical works in park art are closely related to the principles of the general theory of composition. The characteristic feature of modern park art is its closeness to the human being and serving the whole society. At the same time, this is
useful because it meets the growing criteria of relaxation and beauty because it satisfies our sense of beauty.
Key words: composition, design, elements, principles, art.
JEL: O15.
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AND THEIR IMPLEMENTATION
1

2

Vasyl Gerasymchuk , Svitlana Andros
1
National Technical University of Ukraine „Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine
2
National Science Centre „Institute of Agrarian Economics”, Kyiv, Ukraine
The development of civilization is accompanied by progressive results and negative phenomena. The 17 Sustainable Development Goals (SDGs) adopted at the UN Summit (2015) orient the accumulated problems to a positive solution. The purpose
of the study is to analyze the achievements of the SDGs in Ukraine and develop recommendations aimed at improving the
quality of life. Among the main tasks: progress in the implementation of each of the 17 goals; identification of problems of socioeconomic development of the country; presentation of proposals for the formation of an effective mechanism for managing
sustainable development. The theoretical bases of the study are the key provisions of economics, the concepts of sustainable
development and cyclical economy. The research methodology is an integrated approach to the consideration of issues of
sustainable development, as well as general scientific and special methods. The object of research: the achievements and
problems of the SDG implementation, the subject - a set of theoretical and methodological approaches, practical recommendations for the implementation of the SDGs. Sources of information: official documents of the United Nations, international organizations, the Ukrainian statistics service, publications in scientific journals. The novelty of the study lies in an integrated approach
to the formation and implementation of the SDGs based on a retrospective analysis, as well as an assessment of the validity of
strategic decisions. The main conclusion: the achievement of the SDGs should ensure the improvement of the quality of life;
guarantee human security using an effective mechanism for developing and implementing managerial, engineering and business decisions.
Key words: innovation, circular economy, goals of sustainable development, strategic management, quality of life.
JEL: E01, F02, O33, Q01.
CAUSAL RELATION BETWEEN COMPETITIVENESS AND ENVIRONMENTAL TAXES IN TRADE AND LOGISTICS
Ventsislav Perkov
Dimitar A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Environmental protection is a major problem for modern society and one of the options for reducing pollution is the use of
environmental taxes. The aim of the paper is to study the impact of environmental taxes on competitiveness at a sectoral level.
The following research tasks arise from the objective: clarifying the nature of „environmental taxes”; consideration of types of
environmental taxes; exploring some methodological aspects for researching environmental taxes and choosing the approach
for the study; testing the existence of a causal relationship between environmental taxes and competitiveness at a sectoral level.
The methodological toolkit is based on induction, deduction, analysis, synthesis, unit-root of time series and Granger causality
testing. The data is obtained of the National Statistical Institute and Eurostat. The present survey covered period is 2008-2016.
From the theoretical and empirical analysis can be made the following more important conclusions: at the present stage, the
idea of the double dividend is the base use of environmental taxes; the basic features of environmental taxes are based on the
basis of a specific unit of measurement for which the tax is levied and paid, the tax is irrecoverable and it can not compensate
for the damage done to the environment. The survey results show that there is a causal relationship at the sectoral level between competitiveness and the energy environmental taxes, which account for about 90% of the value of all environmental
taxes in the economic activities surveyed. In the future, efforts can be made to balance the different groups of eco taxes.
Key words: welfare economics, environmental taxes, granger causality, trade, logistics.
JEL: C22, D60, H23, L81, L91.
ARGUMENTATION ON THE SUSTAINABLE FORESTRY MEASURES, CONTRIBUTING TO THE CONSERVATION OF
PRIORITY BIRD SPECIES AND PROVIDING ADDED FOREST VALUE: ESTABLISHING CONNECTION BETWEEN THE
CONSERVATION OF THE BREEDING HABITAT OF THE LESSER SPOTTED EAGLE (CLANGA POMARINA) AND THE
FORESTRY PRACTICES
1

1

1

1,2

Veronica Ferdinandova , Stoyan Nikolov , Vanya Ratarova , Georgi Popgeorgiev , Dimitar Plachiyski
1
Bulgarian Society for the Protection of Birds/BirdLife Bulgaria, Sofia, Bulgaria
2
National Museum of Natural History, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria

1

Management of the forests in Natura 2000 sites should consider the requirements of the forest dwelling species for which
the respective site was nominated. We studied occupancy, incubation and fledgling success of 40 nests of Lesser Spotted
Eagle located in Special Protection Areas in south-eastern Bulgaria to establish the relationships between forest characteristics
and species productivity. The results show that there is а higher number of Lesser Spotted Eagle pairs successfully producing
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fledglings in forests with larger tree diameter in the nest vicinity and the number of LSE nests per territory increases with increasing diameter and tree height, as well as with the area of open habitat in 3000 m around the nest. There were no significant
relationships with other forest parameters such as forest canopy, distance to road, water and open space, habitat and tree
species diversity and forest age. In the southern border of its nesting habitat the Lesser Spotted Eagle depends on the tree size
and the feeding habitat but is not sensitive to forest fragmentation and can reproduce successfully in forest patches without oldgrowth forest characteristics. Knowledge about species habitat requirements is essential for adapting forest management practices, including their timing.
Key words: Lesser Spotted Eagle, nest site characteristics, forest management, impact, Natura 2000
JEL: Q23, Q57.
VERTICAL PARKS
Veselin Rangelov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
From year to year the population of the earth is growing. Industrialization and modern life attract more and more people into
cities. Modern technologies in construction and architecture allow more people to live on a smaller area, i.e. population density
increases in large cities. The overcrowding of major cities around the world and the impossibility of endless expansion of physical boundaries leads to vertical expansion. Quite naturally, vegetation, as an unmoved companion of man, will also go in a
vertical direction in future cities.
Key words: sustainable development, park, town, landscaping, landscape.
JEL: Q01.
COMMON AGRICULTURAL POLICY OF THE EUROPEAN UNION AND SUSTAINABLE AGRICULTURAL SECTOR IN THE
PERIOD 2021-2027
Violeta Blazheva
Dimitar A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
The agrarian sector is specific (from the state and market). The market has two main variables – demand and supply. Demand and supply show the interests of producers and consumer interests. There are two main types of farms: an ideal type of
pure market economy and an ideal type of state-run (planned) economy. They form a mixed farm. The purpose of this paper is
to investigate and expose the dual rules of the agrarian sector in the context of the Common Agricultural Policy of the European
Union in the period 2021–2027.To achieve the goal to identify factors impacting at the state-market level, demand-supply, consumer-interest interests of the users. After five reforms (1992, 2000, 2003, 2009, 2013), what will the future be Common Agricultural Policy of the European Union?
Key words: European Union, Common Agricultural Policy, reform, state, market, agrarian sector.
JEL: Q01, Q18.
THE ROLE OF MAIN FOREST POLICIES IN INTEGRATION OF ECOSYSTEM SERVICES IN MACEDONIA
1

2

Vladimir Stojanovski , Makedonka Stojanovska
1
University of Natural Resources and Life Sciences, BOKU, Vienna, Austria
2
University Ss Cyril and Methodius, Skopje, Makedonia
The forest are considered as very complex ecosystems which significantly contribute to the society’s’ welfare through forest
ecological functions. The environmental economists consider the ecosystem functions as services. When something is consider
as service means some price, value is attach to it. The ecosystem services are very hot topic globally among the scientist and
practitioners. Unfortunately this topic is not appropriately researched in Macedonia. In last two years (2017/2108) the Ministry of
Environment and Spatial Planning (MESP) start to deal with ecosystem services. The main debate for ecosystem services is the
way how to systemize, assess and give value. The content analysis of the relevant policies shows that Law on Forest (LW) is
the first policy document that starts to deal with ecosystem services. In the LW for the term ecosystem services is used the term
basic forest functions. The basic forest functions are regulated in article 9 item 4 „The basic forest functions are in directions for
securing the sustainable development and improvement of the environment and they are realized through: positive influence of
the climate and climate changes, carbon sequestration, reducing and stopping erosive processes, purification of the atmosphere, creation of oxygen, reducing and stopping erosive processes, purification of the atmosphere, creation of oxygen, and
preservation of the natural resources and biodiversity, creating favourable conditions for medical treatments, recuperation, rest,
sports and recreation, development of tourism and hunting, defence activities, contribution to the local development and the
development of the local communities and influence on the landscape beauty”. The results from the interviews with policy
actors show need for additional research and promotion of ecosystem services. Although an initial effort with including the ecosystem services in the FL is done there is still space for improvement in regards to integration of ecosystem services in practice.
Key words: basic forest functions, ecosystem services, content analysis, forest policies.
JEL: Q23.
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STUDY PROBLEMS OF THE METHODOLOGY OF MATHEMATICS TRAINING AND INTRODUCTION OF INNOVATIVE
APPROACHES IN MATHEMATICS TRAINING IN HIGHER EDUCATION SCHOOLS
Vladislav Todorov, Adelina Ivanova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The subject of this study is the state of mathematics education in the Bulgarian higher schools who prepare specialists in
the field of economy, organization and management. Some problems of didactics are considered as part of the teaching methodology of mathematics in secondary school related to mathematics education in higher schools. The aim of the paper is to
clarify the influence of some trends in mathematical education in the secondary school on the quality of mathematical preparation of students. There is a need to introduce innovative approaches, methods and teaching tools and related new forms of
organization of the higher school educational process as a natural continuation of secondary school education.
Key words: quality of teaching in mathematics, teaching methodology, innovations in training.
JEL: C02, A23, M19.
INNOVATIVE APPROACHES FOR DISSEMINATING TERRITORY INFORMATION
Yana Balashova-Kostadinova
University of Economics, Varna, Bulgaria
Territories are particular areas with their own already given set of assets like natural resources, historical sights, specific
places of interest, special products, crafted there, people with certain skills, distinctive traditions and rituals, traditional typical
food and drinks and others. But globalization, development of communication technologies, easiness of movement of people,
goods and capital as well as the access to information about any part of the world almost instantaneously have led to intensification of competition among not only businesses but all entities globally, including territories. Currently territories struggle in an
ever stronger competitive environment not only as destinations for tourism and related activities, but also as places to live in,
work in and/or start and grow a business in. It becomes a necessity for territories to promote themselves in order thrive under
such circumstances using mainly business-like techniques. Being visible globally is the essence of a successful communication
with all stakeholders of any entity including territories. To achieve global visibility nowadays territories need to employ different
practices for dissemination of various information. Reaching the stakeholders worldwide with the correct information that they
need is the most important tool for completing visibility goals. In this article we will review and discuss the innovative approaches
for disseminating information about territories and how they are used today in order to outline new successful tools that could be
used by territories to facilitate and sustain their future development.
Key words: territorial marketing, advantages, competitiveness.
JEL: M31.
UPHOLSTERED FURNITURE – TECHNIQUE AND FORM
Yancho Genchev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
In the production of upholstered furniture, there are various and seemingly contradictory requirements. Above all, they must
be comfortable, even for people with physical disabilities. In addition, their basic parameters are consistent with the interior of
the contemporary mass dwelling. The moment the discussion of mass furniture production begins, questions arise that can
return the process of creating new furniture in the first stage. The work deals with production strategies and related technological, functional and no less important building-up problems of upholstered furniture for rest and sitting
Key words: upholstered furniture, technique, form, design.
JEL: L15, L74.
MODERN ACCOUNTING ASPECTS OF BUSINESS ACTIVITY AT AGRICULTURAL ENTERPRISES
Yanislav Andreev
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
The development of market relations and the economy as a whole in the agrarian sector of the national economy predetermines the need to form an effective system for managing the activities of agricultural organizations. The main information base
for the management of agricultural organizations is accounting. It should provide all the necessary information needs of internal
management of organizations and external users of financial statements for the preparation and implementation of objective
economic decisions. Consequently, accounting information must have certain properties (reliability, efficiency, relevance, applicability, flexibility, etc.) and qualitative characteristics (materiality, reliability, utility) for managing business processes and ownership of an organization. This requires more active steps to reform accounting in agriculture in accordance with generally accepted principles and requirements of International Financial Reporting Standards (IFRS). At the same time, it should be based
on the principle of continuity in order to preserve the achievements of the methodology of local science and accounting practice.
Key words: accounting, agrarian sector, modern accounting aspects, accounting information.
JEL: M41.
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MODERN FINANCIAL ASPECTS OF BUSINESS ACTIVITY IN AGRICULTURAL SECTOR ENTERPRISES
Yanislav Andreev
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
Currently, there are many problems faced by the Bulgarian agricultural sector, but the provision of financial resources to
business entities in the industry deserves close attention. The unfavorable economic situation in the country as a whole cannot
affect the financial support of the agrarian sector. This is reflected in the reduction of public resources, a significant disparity in
the prices of productive assets and agricultural products sold, reduction of loans granted to industry, and, as a result, inability to
ensure production autonomy. In this regard, in general, a new approach is needed to organize financial support for the agricultural sector, to improve it by taking active measures at the level of agricultural enterprises, government bodies and local governments, as well as creating new financial and credit structures. All this necessitates the study of existing theoretical and methodological issues of financial support for the reproduction process in agriculture and the development of new approaches to
their solution in modern conditions. The purpose of the publication is to develop methodological approaches and practical recommendations for improving financial support for the reproductive process of the agricultural sector at the regional level. To
achieve these goals it is necessary to solve the following tasks: the study of theoretical and methodological aspects of financial
support for the process of agricultural reproduction, the study of current trends in the financial support of the agricultural sector
in countries with developed market economies; identifying directions for improving the credit security of the agricultural sector in
Bulgaria. The subject of the research is the current trends in financial support for agricultural production in Bulgaria.
Key words: financial aspects, agrarian sector, financing of agricultural producers, agricultural producers, modern tendencies in the financing of the agrarian sector.
JEL: Q14, F36.
BARRIERS IN FRONT OF THE PASSIVE HOUSE CONSTRUCTION AND EXPLOITATION IN SUSTAINABILITY CONTEXT
Yavor Stoyanov
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Numerous researches analyse the negatives and barriers in front of the passive house construction and exploitation and
share certain concerns, inconsistencies and lacks connected with the Passive House standard. The purpose of the paper is to
evaluate passive house projects that describe problems in the construction and exploitation of buildings built according to the
Passive House standard. On this basis are made general conclusions and recommendations for overcoming constrains in front
of the passive house standard in Bulgaria. The first part of the paper presents literature review of the problem. Practices of
completed projects of passive houses where there were problems of social, economic or environmental aspect are evaluated. In
the paper are made general conclusions related to the barriers in front of the construction and exploitation of the passive building in sustainability context. The paper proposes suggestions for overcoming the problems connected with the passive house
standard in Bulgaria.
Key words: passive house, barriers.
JEL: L74, Q01, Q55.
COMPETITIVE PERFORMANCE OF BULGARIAN ENTERPRISES ON INTERNATIONAL MARKETS – THE ROLE OF
OWNERSHIP
Yordanka Ivanova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Competitive business performance is a key issue in the field of strategic management. Performance of Bulgarian business is
important in terms of integration with the European market, as well as increasing demands and dynamic competition by local
and international players. This is particularly true for small and medium-sized enterprises, as a dominant group, including familyowned companies, which occupy a significant share. Determinants of competitive performance can be used as a tool for
analysing the current business situation and development potential in an international business environment. Better performance is a prerequisite for implementing international activities. On the other hand, international business activities can contribute
to a better performance relative to competitors. This paper is aimed at studying the competitive performance of Bulgarian enterprises in an international environment by main determinants and the role of ownership. It is based on a random sample of 500
enterprises, mostly small and medium-sized, from across the country and from different sectors. The analysis of empirical data
gathered by key actors in management of enterprises - entrepreneurs and managers, shows that competitive performance is
negatively related to family ownership. In the intergroup comparison of enterprises – family and non-family, a relatively higher
average performance assessments were found for non-family enterprises.
Key words: competitive performance, internationalisation, small and medium-sized enterprises, family business, ownership.
JEL: F23, L25, L26.
CHALCONES – SYNTHESIS AND BIOLOGICAL ACTIVITY
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Chalcones or 1,3-diphenyl-2-propen-1-ones are compounds which are often found among higher plants and belong to the
flavonoid group, which are the largest and most widespread group of phenolic compounds. They exhibit a diverse biological
activity – antioxidant, antibacterial, fungicidal, antiviral, insecticidal, antiprotozoal, antitumoral, cytotoxic and etc. In the present
work, briefly are examined the methods for synthesis and biological activities of chalcones.
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Key words: chalcones, biologically active compounds, fungicidal activity, cytotoxicity.
JEL: L65, C90.
POLICE AS A SOCIAL MANAGED SYSTEM
Zahari Goranov
Academy of the Ministry of Interior, Sofia, Bulgaria
In the 20th century, Leopold von Bertalanf's general theory of systems in nature, technology, the sphere of living organisms
and society became famous in the scientific circles. This theory is a set on the idea for system. The most general definition of
the system is that it is an aggregate, a multitude of interconnected, interdependent and interacting elements that are characterized by certain quantitative measures. The ensemble of the elements between which there are specific relations and relationships forms a definite integrity, a unit that fulfills a certain function. Socially-managed systems to ensure internal security reflect
the essence of the constituent elements (General Directorate of National Police, General Directorate for Combating Organized
Crime, General Directorate of Border Police) the Metropolitan Directorate and the Regional Directorates of the Ministry of Interior; The Academy of the Ministry of Interior; State Agency for National Security; Judicial Police; BA and Military Police; National
Security Service; private security firms and detective agencies, Directorate General Fire Safety and Civil Protection). They are
created as all other socially managed systems by society to meet certain needs – in this case the needs of protecting the population and the state structures from criminal assaults. The issue of police management is up to date, in view of the changing and
complicated security environment.
Key words: system, socially managed system, police, system approach.
JEL: D23.
SOCIAL POLICY AS FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF LATVIA AND WAY OF ITS IMPROVEMENT
Zhanna Tsaurkubule
Baltic International Academy, Riga, Latvia
Stability of socio-economical development of the country is included in the system of ensuring stability of national development. The concept of stability of socio- economical development has to be based on accounting of all variety of factors, including the main element – growth of efficiency of economy as a guarantee of social stability. Providing worthy level of life and
economical prosperity of citizens – the purpose of any modern country. In the article examines the current state of social policy
in Latvia and its role in ensuring sustainable development of the state, which is to determine the current state of quantitative and
qualitative indicators of socio-economic development of Latvia, description of the social policy of Latvia as part of the social
policy of the European Union, and determining its ways to improve it. The purpose of the research is to analysis of role of social
policy in ensuring sustainable development of the state, as well as development on this basis of recommendations to improve
the management of socio-economic processes in the state. For achievement of the put purpose, author put before itself the row
of key tasks: to study theoretical bases and methods of research of social policy; to make the analysis of social policy of Latvia;
to develop the ways of increase of social policy of Latvia in the context of European integration. Discusses possible courses of
action to improve the quality of the measures of state regulation of social policy in Latvia and proposals to increase the effectiveness of the system of social policy in Latvia. Based on the analysis of the dynamics of changes in the main socio-economic
indicators of Latvia, conclusions are drawn about the prospects for the development of social policy and the need of transition to
new social economic model of development. The researches are based on the methodology of the system analysis, involving
the structural-functional approach is to al locate a system objects and structural elements of the definition of their roles (functions) in the system. The data of the Central Statistical Bureau of Latvia, the EU statistical office, results of sociological research,
data of periodicals, electronic resources on the Internet constitute informational basis for the research. We used scientific methods, such as systemic and situational approach and structural and comparative analysis. In the research, the theoretical concepts and their presentation are organized in a logical sequence, in accordance with the considered problem, as well as with
analysis of statistical data and conclusions that can be used in further research.
Key words: Latvia, social policy, sustainable development, socio-economic model, development trends, European integration.
JEL: I38, R13, H53.
ANALYSIS OF THE DYNAMICS IN THE DEVELOPMENT OF THE ENGINE QUALITIES OF STUDENTS FROM THE UNIVERSITY OF FORESTRY AFTER APPLIED MODEL TO INCREASE PHYSICAL ABILITY
Zhelyazko Georgiev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The optimization of the motor activity of the students is directly related to the issue of improving their physical ability. Proper
physical development and a high degree of physical activity are essential bases to which they must be built as socially active
individuals. The objective of this research is to trace and analyze the changes in the physical capacity indicators of students
from the University of Forestry after application of a model for development of physical ability. The research survey involved 187
students evaluated with a test battery with ten physical fitness tests conducted at the beginning and at the end of the experiment. We used a variational and comparative analysis to process the survey results.
Key words: University of Forestry, students, physical ability, model, growth.
JEL: L83.
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INTEGRATED FOREST MANAGEMENT APPROACHES IN JENDA STATE FORESTRY AND HUNTING ENTERPRISE IN
KARDZHALI MUNICIPALITY, BULGARIA
Zlatina Todorova, Ivan Paligorov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
The paper presents the forest policy related to the application of the participatory approach as a mechanism to involve all
stakeholders in decision making in the multifunctional forest planning process. Integrated forest management is considered as a
basis of an open dialogue and public consensus for the achievement of a sustainable forest management. It is pointed out the
expediency of conducting an empirical sociological research to reveal the factors impacted on the forest management in Jenda
State Forestry and Hunting Enterprise in Kardzhali. The possibilities for modeling different scenarios are outlined by growth
simulator of forest biodynamics „Sibyla” to provide a sustainable balance between the natural forest potential and the social
requirements.
Key words: forest policy, integrated forest management, participatory approach, multifunctional forest planning, Sibyla.
JEL: Q01, Q23.
THE ROLE OF THE AGRICULTURE FOR SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT
Zornitsa Stoyanova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
The focus of many scientific discussions is the importance of agriculture for the development of rural areas in economic, social, cultural and environmental aspect and its changing role in different countries. The purpose of the paper is to assess the
importance of agriculture and agrarian policy for rural development, and on this basis to make conclusions for the role of agriculture and provide recommendations for the development of activities that have a positive impact on rural areas. The first part of
the paper contains a literature review of the importance of agriculture for the sustainable development of rural areas. Agricultural
holdings contribute to the rural economy by creating employment and income generated by their agricultural and nonagricultural activities. At the same time, the management of natural resources in agriculture could bring significant environmental
benefits, preserve space and contribute to the maintenance of landscape features. The paper assesses rural development
policies, moving from an agrarian approach to an approach that supports balanced sustainable rural development. On the basis
of the assessment of the role of agriculture and agrarian policy for rural development, are presented conclusions and proposed
recommendations connected with the promotion of sustainable rural development, improvement of the living conditions of local
communities, promotion of agricultural policies, etc.
Key words: rural area, sustainable development.
JEL: R11, Q18.
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"Устойчивото развитие, както и неговите природни и обществени структури, не е състояние, което веднъж завинаги трябва да бъде установено. То не е идеален образ, с
който действителността е длъжна да се съобразява. Тяхното устойчиво развитие е форма на движение, което премахва сегашното състояние. Условията, темповете и посоката на това движение са предопределени от съществуващите предпоставки. Задачата на науката за устойчиво развитие е да ги разкрие, а на практика да ги използва при
вземане на управленски решения."
(От изводите и препоръките на семинара
"Юндолски клуб 99", състоял се на 19-21 март 1999 г.)
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