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ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:  
КРИЗА, ШОКОВЕ, ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ, ПОЛИТИКИ 





ПЪРВА ЧАСТ





ЕКСПЕРТНИ ОЧАКВАНИЯ ЗА СВЕТОВНА  
ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА 

Катедра „Икономическа социология“, УНСС, ProfNaidenov@gmail.com

EXPERT EXPECTATIONS FOR A WORLD ECONOMIC CRISIS 

Department of Economic Sociology, University of National and World Economy,

ProfNaidenov@gmail.com

Резюме: Представят се резултати от експертна оценка по една от осемте теми 
на проект на МОН на тема „Икономически, геополитически и социални рискове в раз-
витието на съвременна България“. Прави се анализ и обобщение по три въпроса: 1. 
Очаквате ли в близко бъдеще световна икономическа криза от мащаба, или по-голяма 
от кризата 2008 – 2012 год.? 2. Възможен ли е срив на финансовата система в близко 
бъдеще? 3. Ще се задълбочава ли водената в момента от най-развитите страни про-
текционистична политика? Има ли рискове от тази политика за развитието на све-
товната икономика?

Abstract: There are presented results of an expert assessment on one of the eight topics of 

a project of the Ministry of Education and Science on the topic "Economic, geopolitical and 

social risks in the development of contemporary Bulgaria". An analysis and summary is 

prepared on three issues: 1. Do you expect a World Economic Crisis in the near future, similar 

or more significant than the crisis of 2008-2012? 2. Is it possible a collapse of the financial 

system in the near future? 3. Will it be more strengthful the protectionist policy currently 

pursued by the most developed countries? Are there any risks from this policy for the 

development of the world economy?

Ключови думи: експертна оценка; икономическа криза; рискове; финансова сис-
тема; протекционистична политика.

Key words: expert assessment; economic crisis; risks; financial system; protectionist 

policy.

JEL: E32; F02; F34; F44.

Въведение 



„Геополитически и иконо-

мически глобални рискове“.

1. Анализ и обобщение по първи въпрос: Очаквате ли в близко бъдеще све-

товна икономическа криза от мащаба, или по-голяма от кризата 2008 –

2012 год.?

а) Констатираме, че:

нисходяща



причините

органична

неп-
рекъснато

б) Обобщение:
песимисти

2. Анализ и обобщение по втори въпрос: Възможен ли е срив на финан-

совата система в близко бъдеще?

а) Констатираме, че:





„дълбоката държава“ е винаги свързана с големите пари

б) Обобщение:

3. Анализ и обобщение по трети въпрос: Ще се задълбочава ли воде-

ната в момента от най-развитите страни протекционистична поли-

тика? Има ли рискове от тази политика за развитието на световната 

икономика?

а) Констатираме, че:

положи-

телна

тревога



причините

детайлите

естествена нега-

тивно



реалната 

реалност

обективен

протекционистична 

б) Обобщение:

противоречивата 

Заключение 



 

 

 



ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА В РЕЗУЛТАТ НА COVID-

19 И ГЛОБАЛНАТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 

Катедра „Икономикс“, Университет за национално и световно стопанство, 
mmarikina@unwe.bg

THE ECONOMIC CRISIS AS A RESULT OF COVID-19  

AND GLOBAL COMPETITIVENESS 

Department of Economics, University of National and World Economy, 

mmarikina@unwe.bg

Резюме: Обект на изследване в настоящия доклад е световното стопанство след 
началото на пандемията от COVID-19. Настоящата ситуация се характеризира със 
сериозна икономическа криза и с несигурност пред бъдещото икономическо развитие. 
Въпросът, който представлява интерес от научна гл.т. е как се отразява пандемията 
от COVID-19 върху конкурентоспособността? Това е и предмет на изследване в док-
лада.  Целта е да се достигне до анализ на тази проблематика и за България. 

Abstract: The object of this paper is the world economy since the beginning of the COVID-

19 pandemic. The current situation is characterized by a serious economic crisis and 

uncertainty about the future economic development. The question of interest is how the COVID-

19 pandemic affects competitiveness? This is the subject of research in the paper. The aim is to 

reach an analysis of this issue for Bulgaria as well.

Ключови думи: криза; икономическа криза; конкурентоспособност; COVID-19.

Key words: crisis; economic crisis; competitiveness; COVID-19.

JEL: F01; F6; O4; P50.







Таблица 1.

2020 Държава 2019 Промяна



Източник:

Рецептите за успех



Неуспехи за някои

„Разбъркването“ в посока нагоре



Таблица 2.

Общо

класиране

Икономическо 

представяне

Ефективност на 

правителството

Бизнес 

ефективност

Инфраструк-

тура
фактор

пози-

ция

година

Източник:



В заключение

Цитирана литература: 



ФИСКАЛНА УСТОЙЧИВОСТ И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ: 
ТЕНДЕНЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ 

Департамент „Икономика“, Нов български университет, 
inikolova@nbu.bg

FISCAL SUSTAINABILITY AND ECONOMIC GROWTH:  

TRENDS AND OPPORTUNITIES  

Department of Economics, New Bulgarian University, inikolova@nbu.bg

Резюме: Един от основните въпроси в икономиката днес, който стои пред Евро-
пейския съюз и отделните държави-членки, е запазването на фискална устойчивост и 
едновременно с това постигането на икономически растеж и развитие. Целта на док-
лада е да бъдат представени приоритетите по отношение на фискалната устойчи-
вост и финансовата стабилност на Европейския съюз и конкретно на България, както 
и потенциалните възможности за растеж.

Abstract: Today, one of the major issues in economy for the European Union and the 

Member States is the fiscal sustainability and at the same time the achievement of the economic 

growth and development. The purpose of the paper is to present the EU and Bulgaria’s 
priorities for fiscal sustainability and financial stability as well as the potential growth 

opportunities. 

Ключови думи: фискална устойчивост; икономически растеж; България; устой-
чиво развитие; Европейски съюз; бюджет.

Keywords: fiscal sustainability; economic growth; Bulgaria; sustainable development; 

European Union; budget.

JEL: F36; F34; F43; E62.





1. Дефиниция и проявления на фискалната устойчивост  

ü Платежоспособност, което представлява способността на прави-
телството да обслужва своите финансови задължения;

ü Растеж, който предвижда провеждането на фискална политика, 
поддържаща икономическия растеж;

ü Стабилност, която се определя като способността на правителст-
вото да посрещне бъдещите задължения със съществуващите да-
нъчни тежести;

ü Почтеност, която включва способността на правителството да по-
гасява настоящите си задължения без да прехвърля отговорността 
и разходите за това върху бъдещите поколения. 





Източник на данни:

Фигура 1. 

2. Предизвикателства пред икономическия растеж  
    при поддържането  на фискална устойчивост  





Изводи   

Литература  



Government at a Glance 2013





СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯ НА КОВИД-19 – 

СРАВНИТЕЛНА ПЕРСПЕКТИВА 

Катедра „Икономическа социология”, УНСС, t.kineva@unwe.bg 

 

SOCIAL POLICIES UNDER THE CONDITIONS OF COVID-19 – 

COMPARATIVE PERSPECTIVE 

Department of Economic Sociology, UNWE, t.kineva@unwe.bg 

Резюме: Основната цел на настоящия доклад е да се направи сравняване на СП на 
страни с различно равнище на развитие по време на Ковид-19 и да се взаимстват идеи 
за усъвършенстване на СП в България. За постигане на целта следва да се решат след-
ните задачи: 1. Да се изведат основни характеристики на Ковид-19; 2. Да се направи 
сравняване на СП на три страни (България, Германия и Гърция) по критериите „мека 
СП” и „твърда СП”, в условия на Ковид-19.

Abstract: The main objective of this report is to compare the social policies (SP) of 

countries with different levels of development during The COVID-19 and to borrow ideas for 

the improvement of the SP in Bulgaria. The following tasks should be solved to achieve this 

objective: 1.To bring out the main characteristics of The COVID-19; 2.To compare the SPs of 

three countries (Bulgaria, Germany and Greece) according to the criteria „soft SP” and „rigid 
SP”, under the conditions of The COVID-19.

Ключови думи: Ковид-19; пандемия; социална политика; сравнителен анализ.
Key words: COVID-19; pandemic; social policy; comparative analysis.

JEL: H50; H51; I1.

Срав-

няването на тези политики На първо



На второ

На трето

Основната цел е

задачи:

Основната теза

Обект

Предмет

1. КОВИД-19 – ПАНДЕМИЯТА НА ХХI в. 

Ковид-19



Що се отнася до произхода на коронавируса

естествен –

изкуствен

основните социални фактори и процеси

гъстота на 



населението и пренаселеност 

свободното движение и пътуване на хора. 

общото увеличаване на нуждата от храни-

телни продукти, в това число от животински произход –

политическият

културата, манталитета и от-

ношението

средствата за масова информа-

ция, 

конфликтът между поколенията



продължителността на коронави-

руса и за очакваните последици

2. СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ НА КОНКРЕТНИ ДЪРЖАВИ  
    В СРАВНИТЕЛНА ПЕРСПЕКТИВА 

2.1. Критерии за сравнение

критериите 

за сравняването им. 

функционален аспект

управленски аспект



„Меката социална политика

физическите лица

лична грижа

държавни 

помощи

лекуване на болни от Ковид-

19

„Твърдата социална политика

юридически лица за стимулиране на 

предприятията да продължат дейността си и да запазят персонала си

Първият 

стълб стимулиране на икономиката и заетостта

Вторият стълб подкрепа за пред-

приятия, работни места и доходи

Третият стълб защита на ра-

ботниците на работното място –

Четвъртият стълб разчитане на социален диалог 

при вземане на решения –



2.2. Сравнителна перспектива на конкретни социални политики 

В първата група 

юридически лица. 

България

· мярка „60/40”

· отлагане на корпоративен данък

· подпомагане съответно 

на МСП и по-големи предприятия

· изплащане на компенсации в размер на 290 лв. месечно

· субсидия за минимална работна заплата 

наемат безработно лице –

· намаляване на ДДС 



· изграждане на детски кътове на работното място

· въвеждат работа от вкъщи/дистанци-

онна форма платен годишен от-

пуск (за 10 дни

· карантиниране и затваряне на детски градини, училища и универ-

ситети 

· затваряне на дискотеки, ресторанти, малки предприятия

· ограничаване пътувания 

под-

държане на здравната система



подпомагане чрез преразпределяне на доходи към населението

персонала, натова-

рен с дейности по овладяване на пандемията и последствията от Ковид-

19

со-

циалните работници

работещите в системата на МО и МВР

пенсионери

хора с увреждания

хората в 

нужда 

делегираните от държавата социални услуги

безработ-

ните

българските семейс-

тва 



Втората група Германия

„мекия тип социална политика“. 

Мекият 

тип социална политика в Германия 

мобилизира огромно количество публични ресурси 

за укрепване на здравните и социалните услуги, защита на работещите 

(наети и самонаети), защита на най-уязвимите социални групи в общес-

твото, а така също и за малките и средни предприятия.



компенсира негативните последици върху иконо-

мика си

Гърция

здравни разходи

временни парични помощи за уязвими лица



подкрепа за ликвидност на силно засегнати 

предприятия

намаляване на став-

ката на ДДС за критични продукти

отлагане на 

плащания на главница по съществуващи заеми за засегнати лица 

Вместо заключение  

само в България 

социално-икономическата динамика разкрива неолиберални характе-

ристики и реално в най-голяма степен демонстрира провеждане на 

„твърда социална политика”



Използвана литература 

Електронни ресурси



ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА И ОТРАЖЕНИЕТО  
ВЪРХУ ОБЩЕСТВОТО 

Нов Български университет, kaviplas@abv.bg; pkiliev@nbu.bg

THE ECONOMIC CRISIS AND THE IMPACT ON SOCIETY 

New Bulgarian University, kaviplas@abv.bg; pkiliev@nbu.bg

Резюме: Света като цяло е изправен пред нова и вероятно голяма финансова и 

икономическа криза през 2020г., вследствие заразата от коронавируса, за която  ни-
кой не може да прогнозира  нейната продължителност, кога ще приключи и на каква 
цена. За да се ограничат въздействията на новата икономическа криза върху държа-
вите, предприятията и бизнеса като цяло, да се сложи определен ред и се избегне хаоса, 
е добре да се намери и приложи цялостен, нов или вече изпитан модел на управление.
Трябва да се търсят възможности за намаляване на разходите, недопускане увелича-
ване на безработицата, повишаване на ефективността на труда и инвестициите, и 

реален опит за излизане от зараждащата се криза, като се въведе  нова и модерна 
система, или концепция за управление, която да следи финансовите показатели на от-
делните икономики, на предприятието, да планира, анализира и координира. На това 
трябва да обърне внимание всяко едно управление на всички нива. Необходимо е да се 
съобразяваме и с обществените настроения и контрола на обществото, не бива да се 
прекъсва връзката между управляващи и управлявани, защото обществото обикновено 
е потърпевшо, но и винаги е коректив на всяко грешно решение или управление.

Abstract: The world as a whole is facing a new and probably major financial and 

economic crisis in 2020, due to the coronavirus infection, for which no one can predict its 

duration, when it will end and at what price. In order to limit the effects of the new economic 

crisis on countries, enterprises and businesses in general, to put things in order and to avoid 

chaos, it is good to find and apply a complete, new or already tested model of governance.

Opportunities must be sought to reduce costs, prevent rising unemployment, increase labor and 

investment efficiency, and make a real effort to overcome the emerging crisis by introducing 

a new and modern system or management concept to monitor financial indicators of individual 

economies, of the enterprise, to plan, analyze and coordinate. Every management at all levels 

must pay attention to this. It is necessary to take into account the public moods and the control 

of the society, the connection between the rulers and the ruled should not be broken, because 

the society is usually a victim, but it is always a corrective of every wrong decision or 

management.

Ключови думи: криза; икономика; общество; обществен контрол; пандемия.

JEL: M40.



Въведение 

1. Криза, зараждане и проблеми 

/Илиев – 2015/

Кризата е проява най-често като остър недостиг на парични средства, 

породен от проблеми в търсенето, предлагането, увеличение на безрабо-

тица, неработеща икономика и др. В същото време този недостиг на па-

рични ресурси се явява една от основните причини за кризата, а за приз-

нак на предстоящ фалит на микро ниво, за едно предприятие, се смята 



неспособността да бъдат задоволени исканията на кредиторите като па-

рични задължения.

Сегашната криза от началото на 2020 г. породи тотална паника, като:

Пандемията

Попов-2020

В световен мащаб,  лидерите реагираха като:

Пандемията



Д. Чобанов

пандемията

Хосе Анхел Гурия

Пролетната икономическа прогноза за 2020 г. от 06.05.20 г. на Евро-

пейската комисия

. За България се пред-

вижда 7.2% спад на реалния БВП, 18% намаление на инвестициите и 7% 

безработица

За сравнение в своята пролетна прогноза от 14 април МВФ очакваше 

свиване с 4%, а Световната банка – с 3.7%. Според бившия финансов 

министър Владислав Горанов най-тежкият сценарий за българската 

икономика е тя да се свие с 3% и на базата на него бе направена актуа-

лизацията на бюджета. Към днешна дата, знаем вече, че тези прогнози се 

оказаха занижени.



Ръст на без-

работицата въпреки помощните мерки.

се характеризира със степен на несигурност

което и се  вижда с усложненията от 

заразата към 15.09. 2020г./

Според прогнозата на Световната банка от м. март 2020г

съобщава отново в доклад на 08.06.20 г.

Световната банка

Това според СБ ще е четвъртата най-дълбока рецесия за последните 

150 години

Джейла Пазарбазиоглу, цитирана от Bloomberg.



Международният валутен фонд (МВФ)

главният икономист Гита Гопинат оттогава заяви

март 2020 г. проф. 

Боян Дуранкев.

проф. Димитър Иванов, 

https://bnr.bg/

Бившият финансов министър С. Дянков предупреди 



economic.bg./

Рей Делио

Стив 

Ханке 

Baл-

диc Дoмбpoвcĸиc 



/

"Инвecтбaнĸ" 

"Πъpвa инвecтициoннa бaнĸa" 

Независимо от това Влизането на страната в ERM-2 както бе плани-

рано се осъществи заедно с Хърватия на 10 юли 2020 г., въпреки че по-

нататъшното забавяне не беше изключено“, според доклад на ЕБВР. 

/
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Тези протести на гражданското общество напоследък /не само у нас, а 

и в САЩ от няколко месеца, и др./ са много ярка проява на обществени 

контрол спрямо институциите и държавното управление навсякъде.
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СЪВКУПНА КОНЦЕНТРАЦИЯ И МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ 
КОЛЕБАНИЯ 

Икономически университет – Варна, atodorov@ue-varna.bg

AGGREGATE CONCENTRATION AND MACROECONOMIC 

FLUCTUATIONS 

University of Economics – Varna, atodorov@ue-varna.bg

Резюме: Докладът разглежда влиянието на големите компании върху макроиконо-
мическите колебания. Основната хипотеза е, че ако разпределението в размера на ком-
паниите е силно неравномерно и следва т.нар. степенен закон, то шоковете в произво-
дителността на най-големите компании се предават и на макроикономическо ниво. 
Тази хипотеза е подложена на проверка за България. Наличните данни обаче не са в 
подкрепа на хипотезата и са в контраст с повечето изследвания върху други икономики 
до момента.

Abstract: The paper at hand examines the impact of large companies on macroeconomic 

fluctuations. The main hypothesis is that, if the size distribution of firms is highly skewed and 

follows a power law, shocks in the productivity of the largest companies in the economy are 

transmitted at the macroeconomic level. This hypothesis is tested on the case of Bulgaria. 

However, the available data do not support the hypothesis and is in contrast with most research 

on other economies to date.

Ключови думи: големи компании; грануларен остатък; стопански цикъл; България.

Key words: large companies; granular residual; business cycle; Bulgaria.

JEL: E32; C20; L11.
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ФИНАНСОВА ИНТЕГРАЦИЯ И СИНХРОНИЗАЦИЯ НА БИЗНЕС 
ЦИКЪЛА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Катедра „Икономикс“, Университет за Национално 
и Световно Стопанство,

FINANCIAL INTEGRATION AND BUSINESS CYCLE 

SYNCHRONIZATION IN THE EUROPEAN UNION 

Department of Economics, UNWE, iliya.kutsarov@feri.de

Резюме: В доклада се съпоставят тенденциите в динамиката на финансовата ин-
теграция и синхронизацията на бизнес цикъла в Европейския съюз за периода 2001 –
2018 г. .Чрез индикатори, изведени на базата на панелни данни, в него се установява 
отрицателна взаимовръзка между задълбочаването на финансовата интеграция на 
икономиките в Европейския съюз и уеднаквяването на техния бизнес цикъл.

Abstract: This study compares the dynamics of the financial integration to the 

synchronization of the business cycle in the European Union in the period 2001-2018. Using 

panel-based indicators for financial integration and business cycle synchronization the study 

finds that increasing financial linkages are associated with decreasing output synchronization.

Ключови думи: финансова интеграция; международен бизнес цикъл; синхронизация.

Key words: financial integration; international business cycle; co-movement.

JEL: E32; F15; F36; G15; O16.
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COVID 19 – НОВ СТРЕС ТЕСТ ЗА ЕДИННАТА ЕВРОПЕЙСКА 
ВАЛУТА? 

Университет за национално и световно стопанство, mehmed.rasim@unwe.bg

COVID 19 – A NEW STRESS TEST FOR THE SINGLE EUROPEAN 

CURRENCY? 

University of National and World Economy, mehmed.rasim@unwe.bg

Резюме: Този доклад се опитва да отговори на предизвикателствата на икономи-
ческата политика, пред които е изправена еврозоната и да покаже също така и опас-
ностите, произтичащи от това в контекста на настоящата криза.

Abstract: This report aims to address the economic policy challenges facing the euro area 

and to highlight the resulting risks in the context of the current crisis situation.

Ключови думи: Евро; Еврозона; COVID-19.

Key words: Euro; Eurozone; COVID-19.

JEL: E Macroeconomics and Monetary Economics.

1. Увод 



2. COVID 19 – негативен ефект върху ръста на икономиката 





3. Заключение 
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КРИЗАТА, СВЪРЗАНА С COVID-19 – РЕШЕНИЯ ПРЕЗ ПОГЛЕДА 

НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТТА 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, ivian.valev@hotmail.com

THE CRISIS RELATED TO COVID-19 – A SOLUTION THROUGT 

THE EYES OF UNCERTAINTY 

Plovdiv University „Paisii Hilendarski“, ivian.valev@hotmail.com

Резюме: Интересните проблеми, предизвикателства и решения в стопанския жи-

вот се появяват при сблъсък със състояние на неопределеност. Как се реагира при не-

определеност, как се намалява тя и какъв е начинът, по който е правилно да се вземат 

решенията и да се процедира при сблъсък с неопределеност, е посоката, която е в със-

тояние да ни зададе подходящите правила, изпълнение и политики при кризата свързана 

с COVID-19.

Abstract: Interesting problems, challenges and solutions in economic life appear when 

faced with a state of uncertainty. How to react to uncertainty, how to reduce and what is the 

way to make the right decisions and to deal with uncertainty is the direction that is able to set

us the appropriate rules, implementation and policies in a crisis COVID-19.

Ключови думи: неопределеност; криза; COVID-19; решения при неопределеност; ап-

роксимация.

Key words: uncertainty; crisis; COVID-19; solutions to uncertainty; approximation.

JEL: B52; I18.



1. Теоретична рамка  
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Неопределеност в предпочитанията на потребителите

Вторичната неопределеност

Поведенческа неопределеност

Неопределеност от „стратегически тип“

2. Общ анализ на процесите, предизвикани от COVID-19 
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ИКОНОМИКА СЛЕД COVID 19, РЕПУБЛИКА ТУНИС 

Катедра „ИТ и МИО”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”,
k.naama@ts.uni-vt.bg1

ECONOMY AFTER COVID 19, THE REPUBLIC OF TUNISIA 

University of Veliko Turnovo St. Cyril and St. Methodius, k.naama@ts.uni-vt.bg

Резюме: Република Тунис не може да бъде изолирана от всичко това, което се случва 
след възникването на Covid 19. В доклада се набляга на актуалните проблеми, свързани с 
политико икономическото развитие на страната и влиянието на пандемията.

Abstract: The Republic of Tunisia cannot be isolated from everything that has happened 

since the emergence of Covid 19. The report highlights actual problems related to the country’s 
political and economic development and the impact of the pandemic.

Ключови думи: Covid 19; Биологичен тероризъм; Тунис; икономика; Криза; Хаос; 
МВФ; ESCWA; Решение.

Key words: Covid 19; Biological terrorism; Tunisia; economy; Crisis; Chaos; IMF; 

ESCWA; Solution.

JEL : P 00; P 20; P 51; F 43.
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2. Състояние на икономиката на Република Тунис 
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3. Ефектите от икономическата криза върху малкия и средния бизнес
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COVID-19 И МАКРОИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ: 
ПЪРВОНАЧАЛНИ ЕФЕКТИ 

Катедра „Икономикс“, Университет за национално и световно стопанство,

st.raleva@unwe.bg

COVID-19 AND BULGARIAN MACROECONOMY: 

INITIAL EFFECTS 

Department of Economics, University of National and World Economy, 

st.raleva@unwe.bg

 

Резюме: В доклада се анализират някои първоначални ефекти на COVID-19 за бъл-
гарската икономика, свързани с промените в БВП и негови структурни характерис-
тики. Доказва се, че кризата не води до реална дивергенция от ЕС, но влошава относи-
телните позиции на страната спрямо страните-членки от ЦИЕ. Промените в разход-
ната структура показват задълбочаване на проблема с ограничената инвестиционна 
активност, докато измененията в структура на БДС са по-силно изразена на ниво ико-
номически дейности.  

Abstract: The paper analyzes some initial effects of COVID-19 on the Bulgarian economy 

related to changes in GDP and its structural characteristics. The empirical analysis shows that 

the crisis does not lead to real divergence from the EU, but worsens the country's position 

compared to CEE member states. The changes in the expenditure structure show a deepening 

of the problem with the low investment activity, while the changes in the structure of GVA are 

more pronounced at the level of economic activities.

Ключови думи: икономическа криза; динамика на БВП; структурни промени; съв-
купно търсене; съвкупно предлагане.

Key words: economic crisis; GDP dynamics; structural changes; aggregate demand;

aggregate supply.

JEL: E01; E20; E23; O47; O57.
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От пандемия към забавяне и спад в икономическата активност
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ОТРАСЛОВА СТРУКТУРНА КОНВЕРГЕНЦИЯ  
НА ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОЗОНАТА 

Катедра „Икономикс“, Университет за национално и световно стопанство,

ddamyanov@unwe.bg

INTER-INDUSTRY STRUCTURAL CONVERGENCE OF THE 

ECONOMY OF BULGARIA TO THE EUROZONE 

Department of Economics, University of National and World Economy, 

ddamyanov@unwe.bg

Резюме: В доклада е представен анализ на процеса на конвергенция на отрасловата про-
изводствена структура на българската икономика към Еврозоната през периода 2000–
2018 г. За измерване на степента на сходство в структурите е използван индекса на дивер-
генция, като са приложени и сравнения с други страни от ЕС със сходни характеристики. 
Резултатите показват бавен процес на сближаване на отрасловата производствена 
структура на България с тази на Еврозоната, който продължава през целия период, неза-
висимо от някои специфики преди и след рецесията от 2009 г.

Abstract: This paper presents an analysis of the inter-industry structural convergence 

process of the Bulgarian economy to the Eurozone for the period 2000–2018. The Divergence 

index is employed to measure the degree of structural similarity, and comparisons to other EU 

economies with similar characteristics are also made. The results indicate that the output 

structure of the Bulgarian economy is slowly converging towards the Eurozone throughout the 

period despite some variation in developments before and after the 2009 recession.

Ключови думи: структурна конвергенция; икономическа интеграция; парични съ-
юзи; парична политика.

Keywords: structural convergence; economic integration; monetary unions; monetary policy.

JEL classification: E52; F02; L16; O47.
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РЕАЛНА И СТРУКТУРНА КОНВЕРГЕНЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ 
КЪМ ЕВРОЗОНАТА 

Катедра „Икономикс“, УНСС, nn_velichkov@unwe.bg

REAL AND STRUCTURAL CONVERGENCE OF BULGARIA  

TO THE EUROZONE 

Department of Economics, UNWE, nn_velichkov@unwe.bg

Резюме: В разработката се изследват реалната и структурната конвергенция на 
България към Еврозоната за периода 2000-2019 г. Резултатите показват, че до 2009 г. 
нарастването на дивергенцията в разходната структура на БВП е съпроводено с от-
четливо изразена тенденция на сближаване на реалния БВП на глава от населението. 
Следкризисният времеви период се характеризира със значително увеличаване на 
структурната конвергенция и проявлението на предимно дивергентни процеси по от-
ношение на дохода на глава от населението.

Abstract: This paper studies the real and structural convergence of Bulgaria to the 

Eurozone for the 2000-2019 period. The results show that up until 2009, the increase in the 

GDP expenditure structure divergence is accompanied by a clear trend of convergence of the 

real GDP per capita. The post-crisis period is characterized by a significant increase in 

structural convergence and manifestation of predominantly divergent processes in terms of 

income per capita.

Ключови думи: реална конвергенция; структурна конвергенция; Еврозона.
Key words: real convergence; structural convergence; Eurozone.

JEL: E20; F45; F62.
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ТЕНДЕНЦИИ В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЗАЕТОСТТА СРЕД 
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СЕКТОРИ В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОЗОНАТА 

Катедра „Икономикс“, УНСС, k.petrova@unwe.bg

TENDENCIES IN THE DISTRIBUTION OF EMPLOYMENT AMONG 

ECONOMIC SECTORS IN BULGARIA AND THE EURO AREA 

Department of Economics, UNWE, k.petrova@unwe.bg

Резюме: Разпределението на заетостта сред икономическите сектори е важен ас-
пект от икономическата структура на всяка държава. Докладът изследва съществу-
ващите тенденции в областта в България и Еврозоната в периода 2000 – 2019 година. 
Неговата цел е да идентифицира степента на съществуващите различия по линия на 
структурата на заетостта и тяхната динамика между България и страните, приели 
еврото. Намаляването на вариацията в този аспект e необходимо условие за успеш-
ното интегриране на България към Еврозоната.

Abstract: The distribution of employment among economic sectors is an important aspect 

of the economic structure of any country. The paper examines the existing tendencies in the 

field in Bulgaria and the Eurozone during the period 2000 – 2019. Its aim is to identify the 

extent of existing differences in the structure of employment and their dynamics between 

Bulgaria and the countries that have adopted the euro. Reducing variation in this aspect is a 

necessary condition for the successful integration of Bulgaria to the Eurozone.

Ключови думи: икономическа структура; структура на заетостта; структурна 
конвергенция; България; Еврозона.

Key words: economic structure; employment structure; structural convergence; Bulgaria;

Eurozone.

JEL: E24; F02; L16.
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ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА  
СЛЕД ЧЛЕНСТВОТО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, Университет 
за национално и световно стопанство, s.kalinkova@unwe.bg

RESTRUCTURING OF THE BULGARIAN ECONOMY AFTER 

MEMBERSHIP IN THE EUROPEAN UNION 

Department “Marketing and Strategic Planning”, University of National 
and World Economy, s.kalinkova@unwe.bg

Резюме: Развитието на националното стопанство е в пряка зависимост от услови-
ята и изискванията, предоставяни и поставяни от обкръжаващата го среда. Настоя-
щето изследване се фокусира върху процесите на преструктуриране в българската ико-
номика след присъединяването на страната към интеграционната общност на Евро-
пейския съюз. Основната цел на изследването е очертаването на настъпилите про-
мени/тенденции и въздействието, което те оказват върху икономиката. 

Abstract: The development of the national economy is directly dependent on the conditions 

and requirements provided and set by its environment. The present study focuses on 

restructuring processes in the Bulgarian economy after the country joined in the integration 

community of the European Union. The main goal of the research is to outline the changes / 

trends that have occurred and the impact they have on the economy.

Ключови думи: процес на преструктуриране; национална икономика; България в Ев-
ропейския съюз.

Key words: restructuring process; national economy; Bulgaria in the European Union.

JEL: Е – Macroeconomics and Monetary Economics; Е23 – Production.

Селско, горско и рибно сто-
панство; Индустрия (изкл. строителството); Строителство; Търговия, 



транспорт, хотелиерство и ресторантьорство; Създаване и разпростра-
нение на информация и творчески продукти, далекосъобщения; Финансови и 
застрахователни дейности; Операции с недвижими имоти; Професионални 
дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дей-
ности; Държавно управление, образование, хуманно здравеопазване и соци-
ална работа; Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и 
други дейности. 

„Наб-
людава ли се преструктуриране на българската икономика?“.

Глава 7: Земеделие; Глава 8: Рибно стопанство; Глава 9: Транспор-
тна политика; Глава 14: Енергетика; Глава 15: Индустриална политика и 
Глава 19: Телекомуникации и информационни технологии. 



таблица 1 таблица 2.

Таблица 1.



Източник:

„Индустрия“ „Търго-
вия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство“ „Дър-
жавното управление, образование, хуманитарно здравеопазване и социална 
работа“
„Селско, горско и рибно стопанство“

„Операции с недвижими имоти“

„Селско, горско и рибно стопанство“



Таблица 2:

Източник:

„Държавно управление, образование, хуманно здравео-
пазване и социална работа“ „Селско, горско и рибно стопанство“ „Опе-
рации с недвижими имоти“



„Индуст-
рия“ „Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство“

„Селско, горско и рибно стопанство“ „Операции с недвижими 
имоти“ „Държавно управление, образование, хуманно здравеопазване и 
социална работа“
„Строителство“ „Създаване и разпространение на информация и твор-
чески продукти; далекосъобщения“ „Финансови и застрахователни дей-
ности“ „Професионални дейности и научни изследвания; администра-
тивни и спомагателни дейности“ „Култура, спорт и развлечения, ремонт 
на домакински вещи и други дейности“

„Селско, горско и рибно стопанство“ 



„Селско, горско 
и рибно стопанство“

Библиография: 



ФИСКАЛНИ МЕРКИ В СТРАНИТЕ ОТ БАЛКАНСКИЯ РЕГИОН 
В ОТГОВОР НА КРИЗАТА С COVID-19 

Катедра „Икономикс“, Университет за национално и световно стопанство,

vnikolova@unwe.bg

FISCAL MEASURES IN THE BALKAN COUNTRIES IN RESPONSE 

TO THE COVID-19 CRISIS  

Department of Economics, University of National and World Economy,

vnikolova@unwe.bg

Резюме: Пандемията с COVID-19 извежда на преден план ролята на фискалната 
политика и възможностите, които притежава тя посредством своите инструменти 
да противодейства на кризисни ситуации в икономиката. Настоящият доклад се фо-
кусира върху фискалните мерки, които предприемат страните от Балканския регион в 
отговор на кризата с COVID-19. Те са насочени основно към растящата необходимост 
от осигуряването на финансов ресурс за финансиране на различни дейности в областта 
на здравеопазването, подпомагане на социално-осигурителните системи и отчитане 
на новите реалности в сферата на образованието. 

Abstract: The COVID-19 pandemic highlights the role of the fiscal policy and the 

opportunities it has through its instruments to cope with the crisis situations in the economy. 

This study presents the fiscal measures that have been adopted by the countries from the Balkan 

region in the response to the COVID-19 crisis. The measures are focused mainly on financing 

various activities in the field of healthcare, supporting social security systems and taking the 

new realities into consideration in the field of education.

Ключови думи: фискална политика; фискални мерки; страни от Балканския регион;
COVID-19.

Key words: fiscal policy; fiscal measures; countries from the Balkan region; COVID-19.

JEL: E62; H60; H61.
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 ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: МИГРАЦИОННА 
КРИЗА В ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ И БЪЛГАРИЯ 

Катедра „Национална и регионална сигурност“, Икономика и управление (От-
брана и сигурност), УНСС, saleksandrova14@e-dnrs.org

ECONOMIC CHALLENGES: MIGRATION CRISIS IN THE 

EUROPEAN UNION AND BULGARIA 

Department of National and regional security, Economics and Management 

(Defense and Security), UNWE, saleksandrova14@e-dnrs.org

Резюме: Актуалността на темата е свързана с това,че миграционните потоци 
имат пряко въздействие върху икономиките на редица държави, предвид поставянето 
на понятието „криза“, показва негативното въздействие на явлението върху светов-
ната икономика. Целта на изследването е да бъдат откроени предизвикателствата, 
пред които е изправена икономиката, които са следствие от миграционната криза в 
Европейския съюз и България. 

Abstract: The topicality of the topic is related to the fact that migration flows have a direct 

impact on the economies of a number of countries, given the concept of "crisis", shows the 

negative impact of the phenomenon on the world economy. The aim of the study is to highlight 

the challenges facing the economy, which are a consequence of the migration crisis in the 

European Union and Bulgaria.

Ключови думи: миграция; сигурност; регионално развитие; икономика.

Key words: migration; security; regional development; economy.

JEL: F International Economics F6 Economic Impacts of Globalization.
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СВЕТОВНАТА ПАНДЕМИЯ КАТО КАТАЛИЗАТОР  
ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ И ДИГИТАЛНА 

ТРАНСФОРМАЦИЯ 

Катедра „Икономикс“, Университет за национално и световно стопанство,

antoan.shotarov@unwe.bg

 

THE WORLD PANDEMIC AS A CATALYST FOR 

IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE SOLUTIONS AND DIGITAL 

TRANSFORMATION 

Department of Economics, University of National and World Economy,

antoan.shotarov@unwe.bg

Резюме: В началото на 2020 г. нито една страна не бе готова за предизвикателст-
вото, наречено КОВИД-19. Към месец октомври 2020 г., пандемията продължава да 
предизвиква значителни негативни ефекти върху всички сфери – демографска, соци-
ална, икономическа, политическа и т.н. През тези десет месеца един от малкото поло-
жителни ефекти, които пандемията предизвика, е стимулирането на иновациите и 
дигиталната трансформация в различни области – здравеопазване, образование, тър-
говия, информационни технологии и др. 

Abstract: At the beginning of 2020, no country was ready for COVID-19’s effects. As of 
October 2020, the pandemic continues to cause significant negative effects on all areas –
demographic, social, economic, political, etc. During these ten months, one of the few positive 

effects of the pandemic is the stimulation of the innovation activity and digital transformation 

in various fields – health, education, trade, information technology and others.

Ключови думи: иновации; икономика; предизвикателство; КОВИД-19; пандемия.
Key words: innovation; economy; challenge; COVID-19; pandemic.

JEL класификация: 031; 032; 033.
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СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ В ДИГИТАЛНАТА 
ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПО ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

Катедра „Човешки ресурси и социална защита“, УНСС,

mpeicheva@unwe.bg

SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE DIGITAL TRANSFORMATION 

OF HUMAN RESOURCES ACTIVITY 

“Human Resource and Social Protection” Department, UNWE, 
mpeicheva@unwe.bg

Резюме: Дигиталната трансформация, която промени начина, по който се прави 
бизнес, не пропусна и дейността по човешки ресурси. Промените протичат много по-

бързо от очакванията ни и още по-бързо от възможностите ни да ги асимилираме и 
управляваме. Свидетели сме на въвеждане на изкуствен интелект в редица функции от 
дейността по човешки ресурси. Промяната от дигиталната трансформация предос-
тави редица ползи, но заедно с това крие и някои рискове. Затова целта на настоящото 
изследване е да се анализира социалната отговорност в дигиталната трансформация 
на дейността по човешки ресурси. 

Abstract: The digital transformation that has changed the way business is done has not 

missed and the activities of human resources. Changes happen much faster than we expect and 

even faster than our ability to assimilate and manage them. We are witnessing the introduction 

of artificial intelligence in a number of functions of human resources, The change from the 

digital transformation has provided a number of benefits, but it also carries some risks. 

Therefore, the aim of the present study is to analyze social responsibility in the digital 

transformation of human resources. 

Ключови думи: социална отговорност; дигитална трансформация; човешки ре-
сурси; социален одит.

Key words: social responsibility; digital transformation; human resources; social audit.

JEL: J7; J8; M54; O3.
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НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД УПРАВЛЕНСКАТА 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“

NEW CHALLENGES FACED BY THE MANAGEMENT THEORY 

AND PRACTICE 

„St. Cyril and St. Methodius“, University of Veliko Tarnovo

Резюме: Кризисната ситуация, породена от появата на непознат за медицината 
вирус, постави управляващите от различните управленски равнища на всички социални 
системи (здравни, образователни, икономически и др.) пред редица предизвикателства. 
Като цяло обаче не малка част от тях не бяха подготвени да се справят с особенос-
тите на тази кризисна ситуация. Всичко това налага да се преосмисли мястото и ро-
лята на човешкия фактор в управлението и да се внесат нови моменти, свързани с уп-
равленската теория и практика.

Abstract: The crisis situation caused by a virus unknown to medicine has posed a number 

of challenges to those in power at all levels of management at all social systems (health, 

educational, economic, etc.). In general, however, not a small portion of them were not 

prepared to deal with the specifics of this crisis situation. All this requires rethinking of the 

place and the role of the human factor in management and introducing new points related to 

the management theory and practice.

Ключови думи: управленска теория; управленска практика; човешки фактор.
Key words: management theory; management practice; human factor.

JEL: M19.
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ПРОБЛЕМИ ПРЕД ИНОВАЦИИТЕ И АКЦЕНТИ В 
ИНОВАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ 2014-2020 

Катедра „Икономикс“, Университет за национално и световно стопанство

PROBLEMS TO INNOVATIONS AND ACCENTS IN THE 

INNOVATION STRATEGY FOR INTELLIGENT SPECIALIZATION 

OF BULGARIA 2014-2020 

Department of Economics, University of National and World Economy

Резюме: Основната цел на доклада е да се систематизират някои по-важни проб-
леми и пречки пред ускоряване на иновациите в България, отразяването им в Иноваци-
онната стратегия за интелигентна специализация на България 2014-2020 и оттук при-
оритетните направления на политиките за стимулиране на иновациите. Като резул-
тат се обобщават съвкупност от проблеми с по-общ и конкретен характер и корес-
пондиращите с тях мерки с ключово значение за извършване на повече иновации. Основ-
ните акценти са изведени на базата на особеностите на размерната и секторната 
структура на българските фирми, структурните характеристики на най-често при-
лаганите от българските фирми разновидности на иновациите и разходите за НИРД. 
В изследването се прилагат методите на анализ и синтез, индукция и дедукция и ме-
тоди на дескриптивния анализ. 

Abstract: The main goal of the report is to systematize some important problems and obstacles 

to accelerating innovation in Bulgaria, their reflection in the Innovation Strategy for Smart 

Specialization of Bulgaria 2014-2020 and hence the priority areas of policies to stimulate 

innovation. As a result, a set of general and specific problems and the corresponding measures of 

key importance for carrying out more innovations are summarized. The main accents are derived 

on the basis of the peculiarities of the size and sector structure of the Bulgarian companies, the 

structural characteristics of the most frequently applied by the Bulgarian companies types of 

innovations and the costs for R&D. In the study, methods of analysis and synthesis, induction and 

deduction and methods of descriptive analysis are applied.

Ключови думи: МСП; технологични иновации; разходи за НИРД; иновационна поли-
тика.

Key words: SME activity; technological innovation; R&D expenditure; innovation policy.

Jel: E00; E60; O14.
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ОБЩО РАВНОВЕСИЕ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

Катедра „Икономикс“, Университет за национално и световно стопанство,
ibeev@unwe.bg, itodorov.economics@gmail.com

GENERAL EQUILIBRIUM: an INTERPRETATION 

Department of Economics, UNWE, 

ibeev@unwe.bg, itodorov.economics@gmail.com

Резюме: Настоящото изследване е своеобразно „връщане към корените“ на теори-
ята за общото равновесие – ценовото взаимодействие като координиращ механизъм. 
Тук авторите правят своя интерпретация, която илюстрират графично, на специфи-
чен елемент от „веригата“ на въздействие: съотношението между ценате на труда 
и цената на продукта, създаван с този труд (или по-генерално: производствен фактор), 
като ползват четириквадрантна схема, с включена еднофакторна производствена 
функция. 

Abstract: The present study is a kind of "return to the roots" of the theory of general 

equilibrium – considering the price interaction as a coordinating mechanism. Here the authors 

make their interpretation, including graphically illustrated, of a specific element of the "chain" 

of influence: the ratio between the prices of labor costs and the price of the product created by 

this labor (or more generally: the production factor), using a four-quadrant scheme with one-

factor production function included.

Ключови думи: общо равновесие; факторни цени; производствена функция; обща 
факторна възвръщаемост.

Key words: general equilibrium; factor prices; production function; total factor return.

JEL: D24; D50.
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ПРИЕМАНЕ НА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВАЛУТНО-КУРСОВИЯ 
МЕХАНИЗЪМ ERM II 

Катедра „Финанси”, Университет за национално и световно стопанство, 
a.b.kaneva@gmail.com

BULGARIA S ACCESSION TO THE ERM II 

Department of Finance, UNWE, a.b.kaneva@gmail.com

Резюме: В доклада се представя пътят на България към еврозоната. Посочват се 
условията, при които страната ни е приета в Европейския валутно-курсов механизъм 
ERM II. Изброяват се предимствата за България.

Abstract: In this paper, the road of Bulgaria to the euro area has been examined. The 

conditions under which our country has joined the Exchange Rate Mechanism II have been 

indicated. The positive aspects for Bulgaria have been enumerated. 

Ключови думи: Европейски валутно-курсов механизъм; еврозона; банков съюз.
Key words: ERM II; euro area; banking union.

JEL: F36.

1. Същност на критериите за номинална конвергенция и Европейс-

кия валутно-курсов механизъм ERM II



2. Пътят на България към валутно-курсовия механизъм



Таблица 1.

Критерии:
Икономически 

показатели:

2020 г.

(април 2019 – март 2020 г.)

Източник:



3. Условия на присъединяване на България 

към Европейския валутно-курсов механизъм

·



·

·

·

·

·



Литература 



НЕВРОИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПРИ ВАЛУТНАТА 
ТЪРГОВИЯ 

Университет за национално и световно стопанство, ivantchev@omega.bg

University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria, ivantchev@omega.bg

Резюме: В настоящия научен доклад представям изследване на голяма база данни за 
търговията на български онлайн валутни търговци за период от пет години. Това изс-
ледване е пионерско и изцяло оригинално като за първи път в научната литература в Р 
България представя голяма база данни за валутни сделки, която е преосмислена, чрез 
постиженията на невроикономиката и поведенческата икономика.Изследването пот-
върждaвa влиянието на неврологичните процеси в човешкия мозък при вземане на тър-
говски решения на валутния пазар и взаимовръзката с психологическите склонности и 
как те оказват влияние върху крайните резултати и ефективността от валутната 
търговия на български трейдъри. Статистическата обработка на базата данни е из-
вършена с MATLAB. 

Abstract: In this paper I will present a study of a large database of forex trading results of 

a Bulgarian online foreign exchange traders. The study covers five years period and is 

conducted with Matlab. The methods and scientific approach are novel and original for the

academic society in Bulgaria. We will present and process a large database of foreign 

exchange transactions, and will discuss neuroeconomics and behavioural economics influence 

on forex trading. The aim is to explain the influence of psychological biases and brain 

neurological processes on the forex trading decision-making. We will confirm this influence

and how affects results and the efficiency of foreign exchange trading of Bulgarian traders. 

Ключови думи: Невроикономика; валутна търговия; очакване на загуба.

Key words: Neuroeconomics; Forex Trading; loss anticipation.

JEL: G41.

Въведение 



(risk averse bias) (loss averse bias)



“Невроикономистите направи хиляди такива експерименти и те се научиха 
да очакват специфични зони от мозъка да „светнат“ – като по този начин 
индикирайки увеличения кръвоток, чрез който нахлува и кислород, който по-
казва и увеличената невронална активност – в зависимост от естеството 
на задачата. Различни зони се активират когато на индивида се показват 



различни визуални стимули, представя си как рита топка, разпознава лица 
или мисли за родния дом. Други зони светват когато индивида е емоционално 
възбуден или участва в конфликт, или се концентрира върху разрешаването 
на даден проблем“



2. Анализ на данни   



·

·

·

·

·

·

·

·



„Очакването за награда и загуба предизвиква частично пре-
покриване на мозъчни зони и дялове включително стриатума, инсулата, 
амигдалата и таламуса и предполага, че общата невронална система ини-
циира мотивационни процеси, които са независими от гледна точка на ва-
лентността им. Орбитофронталните/вентромедиални префронатални 
зони бяха ангажирани само при получаване на награда вероятно във връзка 
със стойността на получената награда. Нашите находки помагат да се 
изясни субстрата на различните фази при обработка на награда и загуба и 
да развият невробиологичните модели на тези процеси. Обобщавайки тези 
находки предполагат, че общата мотивационна система – като стриатума 
играе най-важна роля – е ангажирана когато сме в очакване на награди и 
загуби“

(unrealised loss)

(realized loss)

Заключение 



(intraday trading)
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ЕМПИРИЧЕН АНАЛИЗ НА ЗАВИСИМОСТТА МЕЖДУ ИЗНОСА 
И ВНОСА НА ИНВЕСТИЦИОННИ СТОКИ, ИНОВАЦИИТЕ  

И ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ ЗА ПЕРИОДА 2007 г. – 2019 г. 

Катедра „Икономикс“, Университет за национално и световно стопанство

EMPIRICAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN 

EXPORTS AND IMPORTS OF INVESTMENT GOODS, 

INNOVATION AND ECONOMIC GROWTH FOR THE PERIOD  

2007-2019 

Department of Economics, University of National and World Economy

Резюме: Емпиричният анализ на зависимостта между износа, вноса на инвестиционни 
стоки и иновациите в България демонстрира непостоянно поведение  на изследваните про-
менливи през отделните години, не се откроява силно изразена положителна тенденция в 
развитието на високотехнологичния износ и разходите за научна и развойна дейност, ко-
ето налага изготвянето на целенасочени политики, които да стимулират иновационната 
активност и да провокират ръст в реалния темп на икономически растеж.

Abstract: The empirical analysis of the relation between exports, imports of investment 

goods and innovations in Bulgaria demonstrates inconsistent behavior of the variables for the 

period examined. Consistent and  strong positive trend in the development of high-tech exports 

and R&D expenditures is not observed, which requires the development of targeted policies 

aimed to stimulate innovation activity and trigger real economic growth.

Ключови думи: износ; внос; високотехнологичен износ; иновации; разходи за НИРД;
икономически растеж.

Key words: exports; imports; high-tech exports; innovation; R&D spending; economic 

growth.

JEL: 031; 032; 035; F43.
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АГЕНЦИИТЕ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ И РЕГУЛАЦИИТЕ В ЕС 

Катедра „Икономикс“, УНСС, radostina_stam@unwe.bg

THE EUROPEAN REGULATIONS ON CREDIT RATING AGENCIES  

Department of Economics, UNWE, radostina_stam@unwe.bg

Резюме: Изследването представя европейските регулации относно дейността на 
агенциите за кредитен рейтинг (АКР), като цели да оцени ефективността им чрез дес-
криптивен анализ на развитието на пазара през последното десетилетие. Резулта-
тите сочат, че единният режим сближава надзорните практики в държавите членки 
и спомага за повишаване на прозрачността, но проблемите, свързани с бизнес модела, 
олигополната структура на пазара и свръхзависимостта към кредитните рейтинги, 
не намират решение в текущите практики. 

Abstract: The study presents the European regulations on Credit Rating Agencies (CRA), 

aiming to assess their effectiveness through a descriptive analysis of the market development 

over the last decade. The results show that the single regime harmonizes the supervisory 

practices across the Member States and helps to increase transparency, but problems related 

to the business model, the oligopolistic structure of the market, and the over-reliance on credit 

ratings are not effectively addressed in the current practices.

Ключови думи: агенции за кредитен рейтинг; регулации.

Key words: credit rating agencies; regulations.

JEL: G24; G28.

Увод
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Европейска регулаторна рамка 

Основни правила на ко-
декса на поведение на агенциите за кредитен рейтинг

Регламент 
(ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 
2009 година относно агенциите за кредитен рейтинг



DBRS



Анализ на пазара на кредитни рейтинги в ЕС 

Japan Credit Rating Agency; Kroll Bond Rating 

Agency; HR Ratings de México и Egan-Jones Ratings
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Таблица 2.

Общо 3-те големи Малки АКР

2009 VI 2019 2009 VI 2019 2009 VI 2019

Общо кредитни рейтинги 132 847 58 553 29 120 18 499 103 727 40 054

Източник
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СТАНДАРТИЗАЦИЯТА И ОТГОВОРНОТО УПРАВЛЕНИЕ. 
РОЛЯТА НА СТАНДАРТИТЕ ЗА НАЛАГАНЕ НА „ЗЕЛЕНИ“ 

МОДЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

Университет за национално и световно стопанство, elkav@unwe.bg

STANDARDIZATION AND RESPONSIBLE MANAGEMENT. THE 

ROLE OF STANDARDS FOR IMPLEMENTATION OF GREEN 

MANAGEMENT MODELS 

University of National and World Economy, elkav@unwe.bg

Резюме: Докладът разглежда стандартите като „меки“ регулаторни инстру-
менти, подчертавайки доброволността им на прилагане в различни икономически сек-
тори. Той се насочва към динамичното взаимодействие между отделните модели на 
стандартизация, основани на инициативи съотв. на правителството, пазара и общес-
твото. Дискутирани са проблемите на създаване и прилагане на „зелени“/устойчиви 
стандарти като проява на нова характеристика на управление с нарастваща ефектив-
ност и включване на заинтересованите страни. 

Abstract: The paper explore standards as "soft" regulatory instruments, emphasizing their 

voluntary application in various economic sectors. It focuses on the dynamic interaction 

between the individual models of standardization, based on initiatives respectively of 

governments, market and society. The topics of creating and implementing "green" / 

sustainable standards as a manifestation of a new management caracteristic with increasing 

efficiency and stakeholder involvement are discussed.

Ключови думи: стандартизация; стандарти; зелено управление; устойчиво управ-
ление; България.

Key words: standardization; standards; green management; sustainable management;

Bulgaria.

JEL: M1; M10; Q5; Q59.

Въведение 



Стандартизация и стандарти 



съответстващи

единици



стандарти

повишаване на качеството 
продуктите, процесите и услугите



стандартизацията е да подобрява качеството на 
живот

ефективното използване на ресурсите (суровините)

подобри условията за търговия

преч-
ките пред търговията



индиректните ползи

Концепцията за мулти-моделната стандартизация

„де юре (de-jure)“ формална стандартизация
„де факто (de-facto)“ стандартизация стандартизация

правителствени политики и мерки

Фигура 1. 



два основни 
типа стандарти,

„Де факто“

формал-
ните (де юре) стандарти

Таблица 1. 

Формални („де юре“) стандарти „Де факто“ стандарти



Бележки:

Източник: 

ограничена насоченост
серия от минимални изисквания

не възпрепятстват създа-
ването на нови продукти и услуги

хармонизирани евро-
пейски стандарти

правителствени стандарти
;

Стандартите и зеленото  управление на организациите 

разработването на стандарти обществено благо



устойчивите стандарти устойчивите операционни системи



системи за доброволни стандарти28

инструмент
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доверие и легитимация
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ПРЕХОДЪТ КЪМ МОДЕЛ НА КРЪГОВА ИКОНОМИКА  
В БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ 

Катедра „Икономикс“, Университет за национално и световно стопанство,

Катедра „Икономически науки“, ФИСН, ПУ “П. Хилендарски“

TRANSITION TO A CIRCULAR ECONOMY MODEL IN 

BULGARIA– STATE AND OUTLOOK  

Department of Economics, University of National and World Economy,

Department of Economic Sciences, FESS, Plovdiv University „Paisii Hilendarski”

Резюме: Преходът към кръгова икономика изисква фундаментални промени в сис-
темите на производство и потребление, които далеч надхвърлят ресурсната ефектив-
ност и рециклирането на отпадъци. Моделът на кръгова икономика е  затворен цикъл, 
обхващащ всяка от трите  сфери: предлагането и отговорния избор на производите-
лите, търсенето и поведението на потребителите и управлението на отпадъците. За 
да бъдат успешно изпълнени целите на ЕС за ефективно използване на ресурсите до 
2030 година би трябвало преходът към модел на кръгова икономика да се превърне в 
държавен приоритет. Това предполага концепцията да се разшири не само до намаля-
ване на отпадъците и тяхното рециклиране, но до разкъсване на зависимостта между 
икономически растеж и производство на отпадъци, както и потреблението на ресурси.

Цел на настоящата статия е да анализира доколко в България се осъществява пре-
ход към модел на кръгова икономика, като същевременно се направи съпоставка с 
EC(избрани страни) и се докаже необходимостта от адекватни мерки от страна на 
публичните власти за насърчаване на подобна промяна. Разработката се базира на дес-
криптивен анализ на вторични данни за изпълнението на  показателите за кръгова ико-
номика и сравнението им с избрани страни от ЕС. Анализът доказва наличие на извес-
тно изоставане спрямо средните за ЕС индикатори, както и неизползвани възмож-
ности, свързани не просто с по-ефективното използване на ресурсите, но и с възмож-
ността за радикална промяна в бизнес модела. Изводите, до които се достига сочат, 
че е необходимо концепцията да се разшири не само до намаляване на отпадъците и 
тяхното рециклиране, но и информираността на потребителите, удържаване жизне-
ния цикъл на продукта, разкъсване на зависимостта между икономически растеж и 
производство на отпадъци.  Това налага ускоряване на реформата в екофискалната и 
иновативна правителствени политики. Добавената стойност на статията е не само 
в аналитичното разглеждане на проблемите, но най-вече в извеждането на препоръки 
за бъдещи мерки.

Abstract : The transition towards a circular economy requires fundamental changes to 

production and consumption systems, going well beyond resource efficiency and recycling 

waste. Circular economy is a closed cycle covering each of the three areas: the supply and 

responsible choice of the producers, the demand and the consumer behavior and the waste 

management. In order to successfully meet the EU's resource efficiency targets by 2030, the 



transition to a circular economy model should become a state priority. This implies that the 

concept should be expanded not only to waste reduction and recycling, but also to the 

disruption of the dependence between economic growth and waste production, as well as the 

consumption of resources.

The purpose of this paper is to analyse how far in Bulgaria is done the transition from a 

sustainable economy model to a circular economy, while making a comparison with the 

EU(selected countries)  and to prove the need for an accelerated implementation of adequate 

measures on the part of public authorities to promote such a change.

This work is based on a descriptive analysis of secondary data on the performance of the 

indicators of circular economy and sustainable development and comparative analysis within the 

selected countries. The analysis shows the presence of a certain delay compared to the EU average 

indicators as well as unused opportunities not only related to more efficient use of resources, but 

also to a radical change in the business model. The conclusions reached indicate the existence of a 

number of obstacles that delay the transition to a model of a real circular economy. The concept 

needs to be expanded not only to waste reduction and recycling, but also to consumer awareness, 

extension of the product lifecycle, breaking the link between economic growth and waste generation. 

This calls for accelerating the reform of eco-fiscal and innovative government policies. The added 

value of the article is not only the analytical consideration of the problems, but mostly in drawing 

up recommendations for future measures.

Ключови думи: кръгова икономика; ресурсна ефективност; управление на отпа-
дъци; България; ЕС.

Keywords: circular economy; resource productivity; waste management; Bulgaria; EU.

JEL: Q50; Q51; Q56; Q58.
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ  
НА ТЪРГОВИЯТА НА ДРЕБНО ЧРЕЗ РАЗЛИЧНИ КАНАЛИ 

Департамент „Икономика“, Нов Български университет, n.dimova@nbu.bg

THE CHALLENGES OF RETAIL THROUGH VARIOUS CHANNELS 

New Bulgarian University, n.dimova@nbu.bg

Резюме: Съвременните условия на осъществяване на бизнес са наситени с предиз-
викателства и редица промени, които изискват от мениджърите вземането на бързи 
и адекватни решения, не само за оцеляване на бизнеса, но и за привличане на нови кли-
енти. Съществуват и редица предизвикателства пред осъществяването на търгови-
ята на дребно чрез различни канали. Всеки бизнес модел, включително и ритейла, 
трябва да синхронизира своето съществуване с различните кризи, шокове, преструк-
туриране и политики.

Abstract: The modern conditions of doing business are full of challenges and a number of 

changes that require managers to make quick and adequate decisions, not only to survive the 

business, but also to attract new customers. There are also a number of challenges to retail 

through various channels. Every business model, including retail, must synchronize its 

existence with the various crises, shocks, restructuring and policies.

Ключови думи: търговия на дребно; канал за разпределение; потребители; предиз-
викателство; бизнес.

Keywords: retail; distribution channel; consumers; challenge; business.

JEL: M31.
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СУБСИДИИ И ПОМОЩИ ОТ СТРАНА НА ДЪРЖАВАТА  
ЗА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА И НЕЙНИТЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ – ДЪРЖАВНА НАМЕСА ИЛИ 
„СИМФОНИЧЕСКА КОНЦЕПЦИЯ“ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Катедра „Икономикс“, Университет за национално и световно стопанство,

petkaniliev@unwe.bg  

SUBSIDIES AND STATE AID FOR THE BULGARIAN ORTHODOX 

CHURCH AND ITS SUBDIVISIONS – STATE INTERVENTION OR 

"SYMPHONIC CONCEPT" OF COOPERATION 

Department of Economics, University of National and World Economy,

petkaniliev@unwe.bg  

Резюме: В настоящето изследване ще акцентираме върху анализа на религиозната 
дейност в нейния социално-икономически аспект от гледна точка на финансирането й, 
и в частност на субсидиите и помощите от страна на държавата за БПЦ. Типологи-
ята на взаимоотношенията църква и държава е изключително разнообразна, но конк-
ретно за православното вероизповедание се отъждествява с т. нар. „симфоническа 
концепция“.

Abstract: In the present study we will focus on the analysis of religious activity in its socio-

economic aspect in terms of its financing, and in particular on subsidies and state aid to the 

BOC. The typology of the church-state relationship is extremely diverse, but specifically for the 

Orthodox religion it is identified with the so-called "symphonic concept".

Ключови думи: Църква; Църковна икономика; Субсидии; Българска православна 
църква; Религиозна дейност.

Key words: Church; Church Economy; Subsidies; Bulgarian Orthodox Church; Religious 

Activity.

JEL: Z12 Cultural Economics: Religion.
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ВОДЕЩИ АГРОЛЕСОВЪДСКИ СИСТЕМИ И ПРАКТИКИ  
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i.bozhikin@gmail.com

LEADING AGRICULTURAL SYSTEMS AND PRACTICES  

IN BULGARIA 

Department of Economics, University of National and World Economy, 

i.bozhikin@gmail.com

Резюме: Земеделието е един от ключовите сектори за постигане на целите за ус-
тойчиво развитие до 2030г. на ООН. Настоящият доминиращ модел на селскостопан-
ско производство, съчетан с неговата технологична парадигма, е неустойчив в много 
измерения. Поради това агролесовъдството се разглежда като важен инструмент за 
устойчиво земеделие. Агролесовъдските практики могат да забавят или обърнат поч-
вената ерозия и увеличат плодовитостта на земята, да абсорбират въглеродния диок-
сид в атмосферата, да осигурят поминък чрез осигуряване на екологични и икономи-
чески ползи. Изследването има за цел да анализира основните агролесовъдски системи 
и практики в България и техният принос за устойчивото развитие. За постигане на 
тази цел са интервюирани 18 експерта/ земеделски производители в областта на агро-
лесовъдството от 14 водещи организации. Ключовите резултати от изследването са 
представен в три основни насоки: i) основни агролесовъдски системи в България; ii) 
приносът на агролесовъдските системи към измеренията на устойчивото развитие;  
iii) препоръки за бъдещите агролесовъдски предприемачи. Статията завършва с ня-
колко обобщения,  заключения и препоръки.

Abstract: Agriculture is one of the critical sectors for achieving the UN sustainable 

development goals by 2030. The current dominant agricultural production model, combined 

with its technological paradigm, is unsustainable in many dimensions. Therefore, agroforestry 

is considered an essential tool for sustainable agriculture. The study aims to analyze the central 

agroforestry systems and practices in Bulgaria and their contribution to sustainable 

development. Eighteen experts/farmers in the agroforestry field from fourteen leading 

organizations were interviewed to achieve the aforementioned goal. The key results of the 

research are presented in three main directions. The article ends with several summaries, 

conclusions, and recommendations.

Ключови думи: агролесовъдство; устойчиво развитие; системи.

Keywords: agroforestry; sustainable development; agroforestry systems.

JEL: Q1.
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КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ  
В УСЛОВИЯТА НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР 

Катедра „Човешки ресурси и социална защита“, Университет за национално 
и световно стопанство, rpandurska@unwe.bg, ralitzapandurska@gmail.com 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN TERMS OF LABOR 

MARKET`S OF DIGITALIZATION 

Department of Human Resources and Social Protection, UNWE, 

rpandurska@unwe.bg, ralitzapandurska@gmail.com 

Резюме: Във все по-динамично променящия се пазар на труда в условията на Индус-
трия 4.0, ролята на корпоративната социална отговорност става особено важна и 
определяща за отношенията между служителите на фирмата и извън нея. Новите 
предизивкателства, които произтичат от процеса на бързата дигитализация на на-
шето ежедевие, дават своето отражение върху трудовия пазар и променят стандар-
тните форми на заетост. Това от своя страна поставя нови измерения пред корпора-
тивната отговорност, която освен социална, трябва да бъде и все по-дигитална.

Abstract: In the dynamically changing labor market in the conditions of Industry 4.0, the 

role of corporate social responsibility becomes especially important and determines the 

relations between the employees of the company and outside it. The new challenges arising 

from the process of rapid digitalization of our daily lives are having an impact on the labor 

market and changing the standard forms of employment. This puts new dimensions on 

corporate responsibility, which should be both social and more and more digital.

Ключови думи: корпораивна социална отговорност; дигитална отговорност; пазар 
на труда; дигитална икономика.

Key words: corporate social responsibility; digital responsibility; labor market; digital 

economy.

JEL: M14 Corporate Culture • Diversity • Social Responsibility; O35 Social Innovation; 
J01 Labor Economics: General; J08 Labor Economics Policies.







Фигура 1.

Корпоративни 

ползи

• По-голямо доверие от страна на 

служителите, клиентите и партньорите

• Подобряване на корпоративния имижд 

на фирмата

• Повишаване качеството на 

продукцията и печалбите за фирмата

• Подобряване комуникацията със 

служителите, клиентите, 

администрацията

• Възможност за диверсфикация на 

източниците на финансиране

• Подобрява възможностите за 

управление финансовите, 

икономическите, социалните рискове в 

предприятието

• Постигане на икономии от мащаба и 

ограничаване на разходите

• Подобряване обслужването на 

клиентите

• Насърчаване на достъпа и 

внедряването на иновации във 

фирмата

• Др.

Ползи за 

служителите

• По-висока степен на удовлетвореност 

на служителите

• По-добра трудова мотивация

• Повишаване на лоялността на 

работниците

• По-голяма ангажираност към 

корпоративните цели

• Намаляване на стреса и напрежението 

при работа

• Ограничаване на рисковете от "burn 

out"ефекта при работещите

• Повишаване на производителността 

на труда и мотивацията  на 

служителите

• Др. 

Обществени 

ползи

• Повишаване на 

конкурентоспособността на 

икономиката

• Подобряване на икономическите 

показатели

• Ограничаване на социалното 

напрежение в обществото

• Регулиране на социалната поляризация 

между хората

• Повишаване на доходите на 

населението и жизнения му стандарт

• Повишаване на приходите на ДОО и 

Държавния бюджет

• Поемане на някои социални и 

икономически функции на държавата, 

което освобождава ресурс за други 

приоритетни направления

• Др.



“корпоративна дигитална отговорност”

Правото на притежание на потребителите върху цифрови продукти, 
създадени чрез онлайн платформи.



Право на незвисимост и личен живот на служителя, без да бъде наблю-
даван по време на работа.

Правото на лицата на труд и почивка, което е трудно да бъде регулирано 
в дигиталния свят и предотвратяване на т.нар. „burn out“ ефект при ра-
ботниците. 

Отчитането и заплащането на извънредния труд. 



Рискове, свързани с осигурителното покритие на лицата и контрола по 
спазване на трудовото законодателство. 

Ефективната защита на личните данни. 

Социална изолация и влошаване на здравословното състояние на лицата.



Бележки: 



Референции: 



СТРАТЕГИЧЕСКИ РАКУРС КЪМ РАЗВИТИЕТО  
НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ С АКЦЕНТ  

ВЪРХУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО 

Катедра „Човешки ресурси и социална защита“, УНСС,

irina.danailova@gmail.com

STRATEGIC PERSPECTIVE ON HUMAN RESOURCES 

DEVELOPMENT FOCUSING ON EDUCATION AND TRAINING 

Human Resources and Social Protection, UNWE, irina.danailova@gmail.com

Резюме: Основна цел на представения доклад е да се направи кратък анализ на 
ефекта от приложението на Стратегията за висше образование и обучение – данните 
за България са съпоставени с тези на ЕС, за да се прецени напредъка на България и 
успешността на провежданата политика.

Abstract: The main objective of the presented report is to make a brief analysis of the effect 

of the implementation of the Higher Education and Training Strategy – the data for Bulgaria 

are compared with those of the EU in order to assess Bulgaria's progress and the success of 

the policy.

Ключови думи: Образование; обучение; развитие на човешките ресурси; стратегия.
Key words: Education; training; human resources development; strategy.

JEL: I23; O15.
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PISA не е просто индикатор на запа-

метеното в училище



Таблица 2.

Държава

Брой висши 

училища 

(Webometrics, 

2020)

Население

(Eurostat, 

2019)

Население/брой 

висши училища

Референции: 





ВЛИЯНИЕ НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА ВЪРХУ ПАЗАРА НА ТРУДА 

Катедра „Икономикс“, УНСС, lkostov@unwe.bg 

THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON LABOR MARKET  

Department of Economics, UNWE, lkostov@unwe.bg 

Резюме: Настоящият доклад изследва основните предизвикателства пред пазара 
на труда в резултат на процесите по технологична трансформация. Целта е да се из-
ведат конкретни предложения за икономически политики на национално ниво, стъп-
вайки върху глобалните и националните измерения на проблематиката. Акцент е пос-
тавен върху 1) ефектът „jobless recovery”, 2) развитието на неравенствата и 3) кри-
зата COVID-19.

Abstract: The study examines the main challenges facing labor market as a result of 

technological transformation processes. The aim is to present concrete proposals for economic 

policies at the national level, based on the global and national dimensions of the issue. 

Emphasis is placed on 1) the “jobless recovery” effect, 2) the development of inequalities and 
3) the COVID-19 crisis. 

Ключови думи: Дигитализация; Пазар на труда; Неравенства; КОВИД-19.

Key words: Digitalization; Labor Market; Inequalities; COVID-19.

JEL: E6; J2; O3.
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2. Растеж без намаление на безработицата  





3. По-големи неравенства  

Източник:

Фигура 1.



Фигура 1





4. Предложения за политики на национално ниво 



5. Заключение 

Използвана литература 





ТЪМНИТЕ СТРАНИ НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА: ПОЛЯРИЗАЦИЯ, 
ДЕЗИНФОРМАЦИЯ, УКЛОНИ 

Катедра „Икономикс“, Университет за национално и световно стопанство, 
iva.mancheva@gmail.com

THE DARK SIDES OF DIGITALIZATION: POLARIZATION, 

DISINFORMATION, BIASES

Department of Economics, University of National and World Economy,

iva.mancheva@gmail.com

Резюме: Дигитализацията е движеща сила за икономическия растеж и подобряване 
на благосъстоянието, особено в условията на пандемията от Covid-19. В същото време 
доскоро оставаха подценени редица нежелани последици и рискове, свързани с дигита-
лизацията. Докладът систематира аргументи относно ролята на дигиталната тран-
сформация, алгоритмите и изкуствения интелект за формиране на уклони, възхода на 
дезинформацията и влиянието върху предпочитанията.

Abstract: Digitalization is a driving force for economic growth and prosperity, especially 

in the context of the Covid-19 pandemic. At the same time, the side effects and risks remained 

underestimated. The report systematizes the arguments about the role of digitalization, 

algorithms and artificial intelligence in shaping biases, the rise of misinformation and the 

effects on preferences.

Ключови думи: дигитализация; алгоритми; информационни стоки; дезинформация.

Key words: digitalization; algorithms; information goods; disinformation.

JEL: D83; L49; O32; Z11.

Увод 



обработването

·

·

·



1. Дигитализация и пазар на информационни стоки 



от страната на търсенето.





Таблица 1.

Вид участник
Мотиви

Традиционни 

търговци

Знаменитости

Алгоритми



2. Поляризация и въздействие върху предпочитанията 



3. Граници на алгоритмите и изкуствения интелект (AI)3 
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ЕНЕРГИЯТА НА БЪДЕЩЕТО И МЯСТОТО  
НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ 

Университет за национално и световно стопанство, 
violena.nencheva@gmail.com

THE ENERGY OF THE FUTURE AND THE PLACE OF 

RENEWABLE ENERGY SOURCES 

University of National and World Economy, violena.nencheva@gmail.com

Резюме: Енергийното бъдеще на планетата е един от важните икономически въп-
роси, които трябва да бъдат решени както на глобално ниво, така и от всяка държава 
поотделно. Актуалното състояние на различните енергийни източници и бъдещето из-
черпване на запасите на някои от тях са икономическо предизвикателство пред дър-
жавите днес, както и причина за възникване на икономически кризи. Затова възобновя-
емите източници на енергия имат голямо икономическо значение и са все по-често 
предпочитана алтернатива от много държави по света.

Abstract: The energy future of the planet is one of the important economic issues that have 

to be solved both globally and individually by each country. The current state of the different 

energy sources and the future depletion of some of them are an economic challenge for the 

countries today, as well as a cause of economic crises. Therefore, renewable energy sources 

are of great economic importance and are increasingly the preferred alternative by many 

countries around the world.

Ключови думи: възобновяема енергия; енергийни източници; икономически предиз-
викателства.

Key words: renewable energy; energy sources; economic challenges.

JEL: F640; Q42; Q47; Q56.





Източник: 

Фигура 1. 

1. Технологии от първо поколение: използват се широко 

в места, където има изобилие от ресурси. 

2. Технологии от второ поколение 



3. Технологии от трето поколение 



Източник: 

Фигура 2. 



Източник: 

Фигура 3. 



Източник:

Фигура 4. 



Източник:

Фигура 5. 

·

·

·

·

·





Източници: 

Innovating in energy: impact on multiple levels.

Los diez puntos claves sobre 

biocombustibles y bioenergía

Renewables made in Germany

Key World Energy Statistics

Sustainable development in the European Union, 

6. Energy citizens

7. Energy statistics manual, 

Статистически данни в областта на възобновяемата 

енергия

Renewable energy, 

Закон за енергията от възобновяеми из-

точници, 

Възобновяеми енергийни из-

точници



РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ  
СЛЕД ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – 

ОСОБЕНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, jmollov@gmail.com

REGIONAL POLICY IN BULGARIA AFTER ACCESSION TO THE 

EUROPEAN UNION – FEATURES AND PERSPECTIVES 

Plovdiv University „Paisii Hilendarski”, jmollov@gmail.com

Резюме: С настоящия доклад се прави преглед на държавната политика за регио-

нално развитие за периода след присъединяването на България към Европейския съюз. 

Обект на изследването са политиките за намаляване на различията в социално-иконо-

мическото развитие между регионите за планиране от ниво NUTS 2. Анализират се 

проблемите на регионите, целите и резултатите от провежданата регионална поли-

тика. Представят се и перспективите за прилагане на интегрирани териториални ин-

вестиции.

Abstract This report reviews the state policy for regional development after Bulgaria 

joined the European Union. The study’s objects are the policies for reducing the differences in 

the socio-economic development between the planning regions from NUTS 2 level. Also 

analyzed are the problems of the regions as well as the goals and the results of the implemented 

regional policy. The perspectives for implementation of integrated territorial investments are 

also presented.

Ключови думи: регионална политика; устойчиво териториално развитие; евро-

пейски структурни и инвестиционни фондове; децентрализация; сближаване; между-

регионални и вътрешнорегионални различия; интегрирани териториални инвестиции.

Key words: regional policy; sustainable territorial development; European Structural and 

Investment Funds; decentralization; cohesion; inter-regional and intra-regional disparities;

integrated territorial investments.

JEL: R11; R58.

Въведение 



1. Характеристики на регионалната политика и системата  
за регионално развитие в България след присъединяването  
към Европейския съюз 





2.  Резултати от изпълнението на регионалната политика 



Таблица 1.

Регион
Общини

(брой)

Проекти

(брой)

Средства

(хил. лв)

Население 

(брой)

Източник:







Таблица 2.
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Източник:
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Таблица 3.

Регион

2018

БВП –

млн. евро

Дял 

в

национален

БВП – %

БВП на човек 

от населението 

(евро)

БВП 

на човек от на-

селението –

СПС

БВП на човек от 

населението в 

СПС ЕС-28 = 100

Източник:
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РЕГИОН

Население 

към 

31.12.2019 

(брой)

Естест-

вен при-

раст (‰)

Коефициент 

на раждае-

мост (‰)

Коефици-

ент на 

смъртност 

(‰)

Средна про-

дължител-

ност на жи-

вот (год.)

Гъстота 

на на-

селе-ни-

ето

(д/кв.

км)

Коефициент 

на демог-

рафско за-

местване

България

СЗР

СЦР

СИР

ЮИР

ЮЗР

ЮЦР

Източник:
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