ПРОГРАМА
НА ГОДИШНАТА НАУЧНА СЕСИЯ НА УНСС
(11.12.2009 г., Голяма конферентна зала)

9.30-10.00

Регистрация

10.00-10.20

Откриване и приветствия

10.20-12.00

Първо заседание
Водещ: проф. д.ик.н. Пламен Мишев

10.20-10.50

10.50-11.00

Проект № 037013 (GOCE) CLAVIER
„Промени в климата и вариации – влияние върху Централна
и Източна Европа“
Ръководител: проф. д.ик.н. Пламен Мишев
Проект № 2006-2008 Leonardo Da Vinci Programme

2006 ES/06/B/F/PP-149436
„Образование – преквалификация – предприемачество в селските райони
(AD-RURAL)“
Ръководител: проф. д.ик.н. Пламен Мишев
11.00-11.10

11.10-11.20

11.20-11.30

11.30-11.40

Проект № Р-7/ 22.06.05
„Приложение на Общата

селскостопанска политика на ЕС и устойчивото развитие на селските райони в България. Проблемът за аграрната заетост“
Ръководител: проф. д.ик.н. Пламен Мишев

Проект № Р 6/ 22.06.2005
„Пазарни възможности на продуктите от устойчиви земеделски практики
(биологично земеделие) в България и Румъния“
Ръководител: доц. д-р Даниела Иванова
Проект № LLP-LdV-TOI-2007-TR-039 INEMDIP
„Насърчаване пригодността за заетост на хората с увреждания“
Ръководител: доц. д-р Светлана Александрова
Проект № 2008 ERA-IP-4
„Интензивна програма “Еразъм“
Ръководител: д-р Камелия Асенова
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11.40-11.50

11.50-12.00

Проект № ТК-НИ-1606/2006
„Икономическата имиграция в България и националната идентичност“
Ръководител: проф. д.фил.н. Кръстьо Петков
Проект № BG051PO001/07/3.3-01/113/24.06.08
„Развитие на практическите умения и компетенции на студентите посредством провеждането на студентски практики в реална работна среда“
Ръководител: проф. д.ик.н. Пламен Мишев

12.00-12.30

Дискусия

12.30-13.30

Обедна почивка

13.30-15.30

Второ заседание
Водещ: доц. д-р Павел Димитров

13.30-13.40

13.40-13.50

13.50-14.00

14.00-14.10

14.10-14.20

14.20-14.30
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Проект № ВУ-ОХН-1
„Управление на растежа и конкурентоспособността в технологично базираните малки и средни фирми“
Ръководител: проф. д.ик.н. Кирил Тодоров
Проект № ВУ-ОХН-3
„Гъвкавата заетост в малките и средните предприятия в България:
състояние и перспективи за развитие“
Ръководител: проф. д-р Катя Владимирова
Проект № ВУ-ОХН-6
„Изграждане на междууниверситетски център за стимулиране на научноизследователските дейности по управление на проекти“
Ръководител: доц. д-р Евангелий Андронов
Проект № ВУ-ОХН-15
„Партньорството „университет – бизнес“ – български и европейски
измерения“
Ръководител: доц. д-р Иван Стойчев
Проект № ВУ-ОХН-12
„Устойчиви нагласи и поведение по веригата на доставките на биологични
продукти в България“
Ръководител: проф. д.ик.н. Пламен Мишев
Проект № ВУ-ОХН-8
„Балканските национализми в процесите на евроинтеграция и разширяване на Европейския съюз в Югоизточна Европа: Предизвикателства
и проблеми за интеграционната политика на Република България“
Ръководител: проф. д-р Антон Първанов

14.30-14.40

Проект № ВУ-ОХН-9
„Изследване на пазара на труда и иновативни практики за установяване
на нуждите от професионално обучение на малките и средни предприятия
в България“
Ръководител: доц. д-р Симеон Желев
Проект № НИД 21.03-5/2006
икономика в България: актуални оценки в периода на европейската интеграция“
Ръководител: доц. д-р Валентин Гоев

14.40-14.50

„Скритата

14.50-15.30

Дискусия

15.30-15.50

Кафе пауза

15.50-17.40

Трето заседание
Водещ: доц. д-р Симеон Желев

15.50-16.00

16.00-16.10

16.10-16.20

16.20-16.30

16.30-16.40

16.40-16.50

Проект № SfP-982063
„Управление на свързани със сигурността научни изследвания в подкрепа
на промяната в отбранителната промишленост“
Ръководител: проф. д-р Тилчо Иванов
Проект № НИД 21.03-4/2008
и проектиране на система за импакт фактор на изданията
на УНСС и по информатика на български“
Ръководител: доц. д.ик.н. Валентин Кисимов

„Изследване

Проект № НИД 21.03-6/2005
„Конкурентност и качество на обучението в професионално направление
„Политически науки“ в УНСС“
Ръководител: доц. д-р Атанас Гочев
Проект № НИД 21.03-10/2005
„Трансформацията и адаптацията на българския бизнес в процеса
на интеграция на българското общество към ЕС“
Ръководител: доц. д-р Теменуга Ракаджийска
Проект № НИД 21.03-8/2006
„Макроикономическа политика за устойчиво развитие на България“
Ръководител: проф. д.ик.н. Румен Гечев
Проект № НИД 21.03-13/2006
на бизнес средата в България (на основата на изследване
на оценките и очакванията на българските компании)“
Ръководител: доц. д-р Георги Мишев

„Изследване
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16.50-17.00

17.00-17.10

Проект № НИД 21.03-1/2007
„Предизвикателства и проекции в счетоводството на кредитните институции при въвеждане на капиталовите стандарти Базел II
за страните от ЕС“
Ръководител: доц. д-р Стоян Стоянов
Проект № НИД 21.03-2/2007
„Усъвършенстване на управленските аспекти на
готовка на студентите в УНСС“
Ръководител: доц. д.ик.н. Юлия Дойчинова

17.10-17.40

Дискусия

17.40

Закриване

17.45

Коктейл
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екоикономическата под-

ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ
ВЪРХУ ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА И УЯЗВИМОСТ
НА ИКОНОМИКАТА И РЕГИОНИТЕ –
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТ CLAVIER
проф. д.ик.н. Пламен Мишев1,
н.с. д-р Милкана Мочурова2
CLAVIER (Climate Change and Variability: Impact on Central and Eastern Europe) „Колебания и
изменение на климата: влияние върху Централна и Източна Европа” е целеви изследователски
проект, финансиран от Шеста рамкова програма на Европейската комисия. Проектът приключи
през 2009 г. Докладът представя два от резултатите по проекта – оценката на въздействията на
климатичните промени върху ядрената енергетика в България и оценката на уязвимостта на икономиката и регионите на България, Румъния и Унгария.
Първо, по отношение на въздействията на климатичните промени върху АЕЦ „Козлодуй” се
доказва, че настоящите климатични условия не засягат безопасността на АЕЦ “Козлодуй”, но
високите температури през лятото (над 30°C) намаляват ефективността на охлаждащите процеси
и произведената ел. енергия намалява с около 50 – 60 MW h, което е около 5% от производството
на един блок. Изследвани са климатични сценарии и модели А1B REMO, A1B LMDZ, B1 LMDZ.
Регионалните климатични модели са REMO и LMDZ, съответно разработени от Института по
метеорология Макс Планк Германия и Лабораторията по метеорологична динамика към Националния център за научни изследвания Франция, а сценариите А1В и В1 са изготвени от Междуправителствения панел по климатични промени. Сравняват се средните параметри за периода
1961-1990 г. и 2021-2050 г. на територията на Козлодуй. Установено е, че климатичните промени
при анализираните модели и сценарии не засягат безопасността на АЕЦ. Не се очаква да има екстремни стойности на минималната и максимална дневна температура, на индекса на горещите
вълни, на максималните валежи и на индекса на интензивността на валежите. От друга страна, се
очаква да се намали ефективността на охлаждащите процеси в централата през лятото и съответно да има известни икономически загуби поради по-малкото количество произведена ел. енергия.
Намалението ще варира в рамките на 0.7% до 1% от общото годишно количество енергия, произвеждано от АЕЦ.
Втората част на доклада представя методологията за оценка на адаптивния капацитет и икономическата уязвимост на регионите, разработена по проекта CLAVIER, както и резултатите от
тези оценки за изселваните региони и сектори в България. Дефинирани са понятията икономическо въздействие, адаптивен капацитет, икономическа уязвимост по отношение на климатичните промени. Ендогенният регионален адаптивен капацитет (ЕРАК) на регионите е изследван чрез
факторен и клъстерен анализ. Установени са 8 типа клъстери на територията на България, Румъния и Унгария.
Във връзка с климатичните промени и ядрената енергетика в Северозападния район на България е доказано, че регионът има сравнително нисък адаптивен капацитет. Но този нисък ЕРАК,
съчетан с очакваните незначителни икономически въздействия върху АЕЦ, води до ниска уязвимост спрямо климатичните промени в региона по отношение на ядрената енергетика.
Анализът на уязвимостта на зимния туризъм на Боровец е направен в два аспекта.
В краткосрочен период е доказан среден ЕРАК на Югозападния район, слаби икономически въздействия и ниска уязвимост. В дългосрочен период (след 2020-2030 г.) – нисък ЕРАК, силни отрицателни икономически въздействия, висока икономическа уязвимост на региона.
По отношение на земеделието в Североизточна България е установено, че районът има среден
и над средния ЕРАК и ниска икономическа уязвимост. Това се дължи на очакваните положителни или неутрални икономически въздействия върху земеделието при анализираните три климатични сценария към 2021-2030 г.
1
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Университет за национално и световно стопанство.
Икономически институт на БАН.
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ОБРАЗОВАНИЕ – ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ – ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (AD RURAL)
Ръководител: проф. д.ик.н. Пламен Мишев

Целта на проекта е промоция и развитие на селските райони чрез представяне на предприемаческата
култура сред младежта. Тя е в съгласие с целта на програмата да се ускорят иновациите в областта на
професионалното обучение и да се подобри качеството на обучение, както и да се подобри мобилността на ученици, студенти, мениджъри на човешки ресурси.
Тази цел се постига чрез изработване, тестване и разпространяване на педагогически способи и
материали за обучение, които могат да бъдат в помощ на технически центрове, организации и асоциации за подпомагане и предоставяне на съвети в земеделието, като се вземат предвид новите методи, подходи и инструменти в сферата на културата на предприемачество.
Участниците по проекта включват организации, изследователски центрове и университети от
Испания, Португалия, Франция, Белгия, България, Гърция.
Работната програма на проекта включва:
Фаза 1: Анализ на контекста и определяне на идеите – обобщение и анализ на изследвания, инициативи, източници, библиография, ориентирани към представяне на предприемаческата култура
във всяка страна.
Фаза 2: Дизайн, изпълнение и адаптиране на педагогическото съдържание и на мултимедийни
материали и инструменти – ориентирани към преподавателя и към студента.
Фаза 3: Експериментално провеждане на обучение за тестване на разработените материали и
определяне на качеството на създадените способи.
Фаза 4: Оценяване и разпространение – изработване на съвместен доклад за пилотните обучения
в различните страни (резултати, адаптация към адресантите, аспекти за подобрение). Предоставяне
на разположение на учебните материали онлайн на заинтересовани организации и разпространение
на проекта на европейско ниво сред хора, ориентирани към учебния процес, експерти и др.
Университетът за национално и световно стопанство като партнъор по проекта разработи учебно помагало: „Управление на земеделско стопанство – управление и маркетниг”. Целта на помагалото е да осигури подходящи материали за основните принципи и инструменти в областта на агромениджмънта и агромаркетинга, които да бъдат използвани от заинтересовани организации и лица,
провеждащи обучения и консултации на земеделски производители. Основните теми, разгледани в
помагалото, са свързани с управление на ферма и възможностите за планиране на пазарно ориентирани земеделски стопанства, като особено внимание е отделено на маркетинговия процес и маркетинговото планиране. След това са представени теми, свързани със събиране на данни и оценка
на ресурсите в стопанството, провеждане на инвестиционен анализ за вземане на решения в условията на риск и несигурност. Така разработеното помагалото може да се използва и да бъде предложено на земеделски производители за по-доброто разбиране на принципите на икономическата и
финансовата ефективност; на процедурите за идентифициране на техническите и икономическите
пречки пред фермата; на методите за анализ на производителността на отделната ферма/предприятие и за формиране на умения за планиране и управление на фермата, като се търси
отговор на нови пазарни възможности.
Подходът за предоставяне на цялостни програми за обучение в гореспоменатите области целеше изграждането на капацитет от експерти, които след това ще могат да поддържат и развият понататък придобитите умения и техники след приключване на проекта. Трансферът на знания се
реализира чрез серия от обучения по агромениджмънт и агромаркетинг в избран пилотен обект.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ.
ПРОБЛЕМЪТ ЗА АГРАРНАТА ЗАЕТОСТ
(Двустранна програма за съвместни научни изследвания
между България и Румъния)
Ръководител: проф. д.ик.н. Пламен Мишев

Селското стопанство е неделима част от икономическия и социален живот в България и Румъния. Секторът има относително висок дял в националния БВП, износа и потока на чуждестранна
валута и в същото време решава проблеми на обкръжаващата среда и подобряване на социалното
благосъстояние. За да може да изпълнява добре тази си роля, селското стопанство е необходимо
освен печелившо, да бъде и устойчиво. Устойчиво селско стопанство не би могло да се постигне
без по-добри перспективи за работа и стабилни доходи за местното население в селските райони.
В тази насока Общата селскостопанска политика на ЕС се очаква да бъде един от главните движещи фактори.
Ето защо целта на проекта е да оцени влиянието от въвеждането на мерките на ОСП за
устойчиво развитие на селските райони и по-специално оценка на влиянието, което тази
политика ще има върху перспективите пред младите хора и жени като специфична категория в изследваните селски райони в двете страни - България и Румъния.
Проектът е разработен в следните фази:
1. Мобилизиране на изследването - преглед на основните и съвременни научни публикации.
2. Подготовка на изследването - избор на региони и конкретни ферми за изследване.
3. Провеждане на изследването - съставяне на въпросник и провеждане на изследването.
4. Завършване на изследването - представяне на възникналите промени в заетостта в селските
райони в резултат на прилагане мерките на ОСП; изготвяне на заключения и препоръки за бизнеса за устойчиво развитие на селските райони на базата на перспективите за труд и увеличаване на
доходите на местното население.
5. Разпространение на резултатите.
Избраната методология на изследване включва традиционната методология за изследване
икономиката в селските райони, комбинирана с модерен подход за институционален икономикс
и икономикс на транзакционните разходи с цел по-добро разбиране на проблемите и перспективите, стоящи пред селските райони.
Изследването в настоящия проект беше осъществено в особен и уникален период за българското и румънското земеделие. България и Румъния станаха страни - членки на ЕС, от 2007 г.
Проблемът за аграрната заетост и влиянието на ОСП е анализиран от гледна точка на факторите:
обема на аграрното производство, перспективите за нарастването му и състоянието на трудовия
пазар. От една страна, е анализирана връзката на заетостта със състоянието на трудовия пазар
след проведен анализ на аграрните трудови транзакции като част от общия анализ за ефективната
организация на всички осъществявани във фермата транзакции. Трудовите транзакции са оценени като най-трудните, със сериозни проблеми при управлението им, като не е открита връзка
между ОСП на ЕС, отделните елементи на аграрните трудови транзакции и проблемите, свързани
с тях. От друга страна, е установена връзката на заетостта с обема на производството в резултат
от анализ на резултатите, получени от анкетно проучване за плановете на фермерите във връзка с
прилагането на механизмите на ОСП на ЕС и за техните очаквания относно въздействието й върху аграрната заетост. За участниците в интервюто приемането на България за член на ЕС е породило оптимистични настроения – не очакват, а и не възнамеряват да намаляват размера на производствата си, като се наблюдава подчертано пазарно ориентирано поведение. Негативизъм има
по отношение на заетостта на млади хора в сектора - младежката заетост в земеделието ще се намалява, тъй като условията на труд не са добри, доходът, който се получава, не е достатъчен, за
да стимулира младите хора да се занимават с такъв бизнес, както и непрестижността на професията „фермер”. Трябва да се отбележи голямата степен на приспособимост на фермерите, проли19

чала в интервютата към изискванията на ОСП, която според интервюираните може да се провежда само с активната роля на държавата.
В този контекст е и заключението, че трябва да продължи следваната политика за предприемане на мерки за развитие на селските райони като предпоставка за устойчиво и успешно развитие и на аграрния сектор.
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ПАЗАРНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПРОДУКТИТЕ
ОТ УСТОЙЧИВИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРАКТИКИ
(БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ) В БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ
Ръководител: доц. д-р Даниела Иванова

През последните години концепцията за устойчиво развитие печели все повече последователи. Като част от системата на устойчивото земеделие, биологичното производство
се основава на методи, опазващи околната среда – поддържа и развива екосистемите,
включително биологичните цикли и почвеното плодородие, използва най-изгодно местните природни ресурси.
Основна тенденция за повечето страни от Централна и Източна Европа е, че тяхната биологична продукция се развива главно за целите на износа. Това води до невъзможността
на биопродуктите да се приспособят към местния пазар и цената им се оказва прекалено
висока за потребителите от тези страни. Разрешението се крие в бързото развитие и разширяване на вътрешния пазар на биологични селскостопански продукти и храни.
Основавайки се на хипотезата, че развитието и успехът на биологичното земеделие в
страните от Централна и Източна Европа зависят преди всичко от възприемането на този
вид продукти от потребителите, авторите на проекта насочват вниманието си към възможностите за развитие на вътрешния пазар в две от тези страни – България и Румъния.
Оценявайки съществената роля на хранителните продукти на българския и румънския
пазар, повишеният интерес към продуктите на устойчивото земеделие в света и липсата на
информация за такъв пазар в тези страни, в проекта бяха:
• анализирани пазарните възможности на продуктите от биологичното земеделие в България и Румъния (качествен анализ по метода на “фокус групите” сред
потребителите в двете страни);
• разработени възможностите за обучение на консуматорите на продуктите от
биологичното земеделие в България и Румъния (методи и пътища за популяризиране в различни групи потребители и форми на обучение; определяне на вероятни
центрове за обучение; провеждане на серия от лекции пред студенти, целяща ангажиране на младите хора с въпросите на устойчивото потребление).
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INEMDIP – УВЕЛИЧАВАНЕ ПРИГОДНОСТТА ЗА ЗАЕТОСТ
НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Ръководител: доц. д-р Светлана Александрова

Проект трансфер на знания и иновации

Идеята на проекта е да подготви работодателите - теоретично и практически, да назначават на
работа хора с увреждания и най-вече хора с физически увреждания.
Проектът има за цел да увеличи възможността на хора с увреждания да участват в пазара на
труда, да се постигне обмен на опит на всички партньори за интегриране на хората с увреждания
към пазара на труда, което ще доведе до началото на обсъждане на проблемите за трудова заетост
на тези хора.
Специфичната цел на проекта е да допълни програмите за повишаване на образованието и
квалификацията на работодателите – ръководители, и на студентите с новия модул, който включва
наемане на хора с увреждания, нуждаещи се от специфични:
► информация;
► знания, умения и способности;
► социално-психологическо образование;
► промяна в отношението.

Дейности по проекта:

► преглед и анализ на политиката и законодателството за интегриране на хората с увреждания
към пазара на труда на национално и международно равнище, сравнение между тях и обмен на знания и опит;
► проучване на практика на интегриране на хората с увреждания към пазара на труда и законодателството на Европейския съюз;
► проучване сред работодателите и работодателските организации за политиката им към хората с увреждания, организиране на фокус група и анкетно проучване. Проведена анкета с 62 работодатели и 22 са наетите хора с увреждания;
► разработване и предлагане на механизми предприемачите да наемат хора с увреждания;
► разработване на наръчник и методология за преподаване на хора с увреждания;
► разработване на обучителна програма за хора с увреждания;
► организиране на конференция между партньорите за обмяна на опит в прилагането на политика на интегриране на хора с увреждания и за обмен на практики при обучения на хора с увреждания.

Постигнати резултати:

► анализ на българското законодателство и политики за интеграция на хора с увреждания, изготвяне на доклад с конкретни препоръки за подобряване;
► доклад – заетост сред хората с увреждания България – проблеми, тенденции и перспективи;
► проведени 3 конференции (Сакария университет, УНСС и Институт за управление на информационни системи);
► трансфер на материали за дистанционно обучение на езиците на страните партньори по проекта;
► провеждане на семинарни занятия на студентите по специалност Икономика и организация
на труда, Застраховане и социално дело за проблемите на хората с увреждания;
► фокус групи с неправителствени организации;
► създаване на модул за образователна програма, използвайки съвременна методология и тестване на модула в обучителния процес;
► разпространяване на брошурите за проекта в следните общини: район Студентски, Триадица,
Плевен, Велико Търново, Хасково, Севлиево, Перник.

Партнъори по проекта

Водеща организация - Университет Сакаря (Турция)
Институт за управление на информационни системи (Латвия)
УНСС (България)
Фондация за обучение и солидарност на хората с увреждания (Турция)
Организация за развитие на индустрията в малките и средните предприятия (Турция)
Търговска и индустриална камара на Адапазаръ (Турция).
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ИНТЕНЗИВНА ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ”

ЛЯТНА ШКОЛА ПО ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ
НА ПУБЛИЧНИТЕ АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА

Ръководител: д-р Камелия Асенова

Цели:
► За студентите участници:

Подобряване на професионалната им подготовка чрез обучение по нови и интердисциплинарни
курсове.
Осигуряване на възможности за по-интензивен избор на курсове в областта на финансовия мениджмънт, за да им се осигурят знания на най-високо ниво за финансовия анализ, което обещава
успешна конкуренция на трудовия пазар.

► За преподавателите участници:

Развитие на курсове и материали с цел да се насърчи подобряването на преподавателския капацитет главно на младшия състав в университетите.
Насърчаване на европейското сътрудничество, трансфера на ноу-хау относно методологията на
преподаване и практическите умения.

Дейности:

Подготовка на нови курсове и материали за семинари. Тази дейност бе осъществена при ползване на опита на университетите от “старите” страни – членки на ЕС.
Публикуване на анотация на новите курсове и на помагало за семинари (case – study).
Триседмична интензивна програма.
Разпространяване на резултатите от програмата в университетите партньори.
Запознаване с курсовете и материалите от интензивната програма на потребителите на кадри.

Резултати и въздействие:

Подобряване на капацитета на преподавателите чрез обмяна на опит при съвместно преподаване.
Трансфер на нова методология и техника на преподаване.
Тази интензивна програма даде възможност на студентите да се включат в курсове, които се
преподават в много малко университети в Европа, а също така осигури възможност за студентите
да придобият знания в нова и бързоразвиваща се област като финансовия мениджмънт на ПАД.
Публикуване на резултатите от проекта в компендиум по програмата като положителен пример.

Партньори

Координатор (име и държава)
Университет за национално и световно стопанство – София, България.
Партньори:

1. Free university – Berlin, Germany
2. University of Thessaly – Volos, Greece
3. Alexander Dubcek University in Trencin, Slovakia
4. University of Zilina, Slovakia
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ИКОНОМИЧЕСКАТА ИМИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ
И НАЦИОНАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ
Ръководител: проф. д.фил.н. Кръстьо Петков

Резултати в изследователската област:
1. Проведено е ЕСИ по темата на проекта;
- Събрана и обработена е първична информация за индивидуалната и фамилна ситуация и
самоидентификацията от 238 икономически имигранти в България.
- Резултатите от изследването са анализирани и представени в доклад до МОН, фонд Научни
изследвания.
2. Резултатите от изследването са ползвани в две международни и две национални конференции.
3. В ход е т.нар. Follow up - дълбочинно проучване, което ще завърши в края на 2009 г.

Резултати за управленската практика:
1. През периода 2007-2009 г. на фонд Научни изследвания са представени три доклада с оценка
на имиграционната ситуация в България в европейски контекст - преди и след приемането на България в ЕС.
2. Направена е оценка на Националната миграционна стратегия на България (включена е в третия доклад до МОН).
3. Предоставени са анализи и първична информация за ползване по два проекта на МТСП за
имиграцията в България, както и на Асоциацията на индустриалния капитал.

Резултати за учебната работа:
1. Анализите по проекта и информацията са включени в семинарни занятия и се коментират в
лекции на преподаватели от катедра “Икономическа социология” на УНСС.
2. В ЕСИ са участвали студенти от Клуба на социолога в УНСС.
3. Темата за имиграцията и идентичността е препоръчана от катедра “Икономическа социология” за подготовка и защита на докторска дисертация.
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РАЗВИТИЕ НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
НА СТУДЕНТИТЕ ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕЖДАНЕ
НА СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА
Ръководител: проф. д.ик.н. Пламен Мишев

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) винаги се е стремял да отговори
на потребностите на бизнеса от практически подготвени студенти. Затова и УНСС кандидатства за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”. Финансовите средства по програмата са осигурени от Европейски социален фонд. Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, към която се насочи УНСС, е
BG051PO001/07/3.3.-01 „Разработване на механизми за училищни и студентски практики” Проектът “Развитие на практическите умения и компетенции на студентите посредством провеждане на
студентски практики в реална работна среда” се реализира с водещото участие на УНСС и трима
партнъори. Партньорите бяха избрани в съответствие с научните области на двете катедри, участващи в проекта - катедра „Агробизнес” (сега „Икономика на природните ресурси”) и катедра „Човешки ресурси и социална защита”. За катедра „Агробизнес” партнъор беше Националният съюз на
земеделските кооперации в България с координатор по проекта Петър Николов.
За катедра „Човешки ресурси и социална защита”, специалност Икономика и организация на
труда партнъори бяха Министерството на финансите с координатор Таня Георгиева и Регионалната занаятчийска камара, София, с координатор Генко Генков.
Участващите студенти бяха разделени по равно за двете катедри, като общият им брой беше 56.
Студентите бяха класирани по предварително разработени критерии.
По време на изпълнението водещата организация се стремеше да запази равенство между половете с цел изпълнение на ангажимента за недопускане на дискриминация по пол. По този начин
проектът започна и завърши с 28 студентки и 28 студента.
Участващите студенти от катедра „Агробизнес” бяха разпределени в съответствие с техните индивидуални желания за провеждане на практически стажове в земеделски кооперации от съвременен тип. Интересите на студентите бяха насочени към областите Монтана, Бургас, Плевен, София,
Пазарджик, Стара Загора, Добрич и Кюстендил.
Студентите от катедра “Човешки ресурси и социална защита” бяха разпределени в дирекция
“Човешки ресурси” на Министерство на финансите. Там практически знания получиха 13
студенти. Останалите 15 студента бяха разпределени в предприятия, членове на Регионалната
занаятчийска камара, София. Така студентите имаха възможност да усвоят знания, умяния и
компетенции за управление на човешките ресурси в малък и среден бизнес.
На всички студенти бяха осигурени много добри условия на труд от колегите и партнъорите по
проекта. Не може да не отбележим ангажираността на всички партнъори за постигане на основната
цел на проекта - практическа подготовка на студентите. Затова и всеки един от студентите имаше
индивидуални задачи и цели, които се стремеше да постигне в рамките на 30-дневното практическо обучение. Безрезервна помощ и подкрепа всички студенти получиха от наставниците по места Петър Николов, Таня Георгиева и Генко Генков.
Имаме основания да твърдим, че този проект е един от успешните проекти на УНСС, но заедно
с това не можем да не направим някои препоръки във връзка с усъвършенстването на тази дейност.
На първо място, добре би било да се помисли за създаването на структурно звено в УНСС, чиято основна цел да бъде кандидатстване за и управление на проекти, финансирани със средства от
Европейския социален фонд, Световната банка и други. По този начин дейността ще може полесно да се планира, координира и контролира.
На следващо място, добре е да се помисли за промяна на периода за изискван практически стаж
от студентите. Към момента задължителния преддипломен стаж следва да се осъществява в месеците преди дипломирането на студентите, а именно - четвърти курс, месеците март-юни. Едва ли е
най-удачно в периода, непосредствено преди дипломирането, когато студентите се подготвят усилено за последна изпитна сесия и едновременно с това за дипломиране да участват пълноценно в
практическите стажове. Наивно е да се смята, че практическият задължителен 15 или 20-дневен
47

стаж ще изпълни предназначението си. В този смисъл вниманието следва да се насочи към периода
юли-август на трети курс.
На трето място, може да се отправи препоръка за повече активност и ангажираност на отделните катедри в контактите с работодатели и работодателски организации. Целта е инициативата и ангажимента за намиране на организации за провеждане на практическия стаж да не е единствено на
студентите. Отговорността да бъде и на катедрите, които ще осигуряват контрол по места за получаване на информация относно качеството на провежданите практически стажове.
Проведеният практически стаж за студентите по проект “Развитие на практическите умения и
компетенции на студентите посредством провеждане на студентски практики в реална работна
среда” допринесе както за практическата подготовка на студентите, така и за усъвършенстването
на дейността на УНСС в тази област. Изпълнението на проекта беше реална инвестиция за бъдещето, насочена както към студентите, така и към изграждането на трайни партньорства с партньорските организации по проекта
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УПРАВЛЕНИЕ НА РАСТЕЖА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА
В ТЕХНОЛОГИЧНО БАЗИРАНИТЕ
МАЛКИ И СРЕДНИ ФИРМИ
Ръководител: проф. д.ик.н. Кирил Тодоров

Научното изследване разглежда проблемите на растежа, конкурентоспособността и управлението на българските технологично базирани малки и среди фирми (ТБМСФ). В съответствие с целите
на проекта са проучени и анализирани ключовите характеристики на българските ТБМСФ, особеностите и проблемите на техния растеж, включително факторите с ключово значение за успеха на
тяхното развитие и повишаването на конкурентоспособността.
Тъй като засяга цялостното развитие на бизнеса, управлението на растежа се разглежда в четири
основни аспекта – финансов, стратегически, структурен и организационен, като централният фокус
на изследването е насочен към стратегическото управление на растежа. В този контекст е изяснена
и проучена връзката между придобиването на конкурентни предимства и растежа на бизнеса с оглед тяхното по-добро обвързване и управление. Освен това е поставен акцент върху изследването
на вътрешния (органичния) растеж на фирмите, който е резултат от увеличаването на обема на
продажбите. По този начин основно се засяга въпросът, доколко управлението на една фирма използва ефективно фирмените ресурси за реализиране на растеж и висока конкурентоспособност,
независимо от начина на придобиване на тези ресурси.
На тази основа е разработено ръководство за управление на растежа и конкурентоспособността
в българските ТБМСФ, подпомагащо и насочващо предприемачите, мениджърите и другите заинтересовани лица/страни при управлението на растежа и конкурентоспособността на ТБМСФ. В допълнение са формулирани препоръки към академичните среди, публичните и финансовите институции за стимулиране, подкрепа и последващо изучаване на развитието и растежа на българските
ТБМСФ.
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ГЪВКАВАТА ЗАЕТОСТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
В БЪЛГАРИЯ: СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ
Ръководител: проф. д-р Катя Владимирова

Основната цел на проекта е на основата на анализ на състоянието на приложението на гъвкавата заетост в страната и в т.ч. в малките и средните предприятия (МСП) да се идентифицират проблемите, които ограничават по-широкото им използване в тях и да се формулират препоръки към
управлението на микро- и макро равнище. Другите цели са: проучване на добрите чужди практики
по приложението на гъвкавите форми на заетост в предприятията (МСП) от страните на ЕС и други; изследване на възможностите с разпространение на алтернативните форми на заетост да се повиши конкурентоспособността и производителността на труда, както и по-ефективното използване
на човешките ресурси, изследване на възможностите за увеличаване на заетостта и намаляване на
безработицата общо и в т.ч. за рисковите групи на пазара на труда с по-широкото използване на ГЗ
в МСП; открояване на възможностите за подобряване управлението на човешките ресурси (УЧР) в
МСП в България.
Изследването има интердисциплинарен (икономически, нормативен, социален и др.) характер
и се отличава с използването на системния и комплексен подход, сравнителния анализ, методите
на анкетното проучване и други. Обхваща всички сектори на икономиката, различните възрастовополови групи от населението, откроява степента, скоростта и насоката на разпространение на ГФЗ
у нас, основните препятствия, положителните и негативните последици за икономиката и хората,
неизползваните възможности. На тази основа са изведени основни изводи и препоръки към социалната практика.
Променената ситуация в страната, развитието на финансовата и икономическата криза ни даде
идея и възможност да допълним и разширим първоначално предвидените дейности с още една –
възможностите на гъвкавите форми на заетост и гъвкавите политики за заетост в новите условия:
за повишаване възможностите на организациите, за запазване на заетостта и особено за успешното
излизане от неблагоприятната икономическа и социална ситуация.
Резултатите от изследването получиха широко разпространение и предизвикаха интереса на
широк кръг потребители, изследователи, социални партньори. Бяха използвани различни форми,
вкл. и такива, които не бяха първоначално предвидени. Основните резултати от изследванията в
проекта, формулираните изводи и предложения, както и постигнатите резултати са представени в
обобщаващ Научен отчет по проекта в МОН.
Сред по-важните от тях са: провеждането и участието в международни и национални конференции по проекта - специално проведена конференция (ноември 2008 г.) за резултатите от проекта;
формираната специална сесия в Международната конференция (март 2009 г., София), участие на
международна конференция в Лондон (юни 2009 г.), както и на проведената конференция по темата от Министерството на труда и социалната политика (май 2009 г.); публикации за резултатите
от проведените изследвания по проекта – две монографии („Гъвкавост и сигурност в малките и
средни предприятия в България. Резултати от изследвания за състоянието и перспективите”, колектив, ИК „Шанс”, С., 2008, с. 247; и „Гъвкавост и управление на човешките ресурси при кризи”, колектив, изд. „Сиела”, С., 2009, с. 180); студии на К. Владимирова и М. Атанасова в „Годишник на
УНСС”, УИ „Стопанство”, С., 2008, с. 47; статии и интервюта; теми и части от учебници и
учебни помагала по УЧР, Икономика на труда, СУЧР; обогатяване и свързване с практиката на
университетски курсове на преподавателите, участващи в проекта, и на други.
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ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕЖДУУНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР
ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ
ДЕЙНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
Ръководител: доц. д-р Евангелий Андронов

Целта на проекта е разработване на система от научноприложни знания в областта на управлението на проекти. Те следва да осигурят основа за изграждане на Междууниверситетски център за
стимулиране на научноизследователските дейности по управление на проекти с участието на водещи университети. По този начин чрез обвързването на научноизследователската дейност с управленската практика се осигурява конкурентоспособно обучение по тази приоритетна за българските организации област. Реализацията на тази цел е постигната чрез следните проектни дейности:
(1) емпирично проучване на състоянието и развитието на управлението на проекти в България като
съвременна управленска практика; (2) идентификация и систематизиране на проблемите в съществуващите практики на обучение по управление на проекти и пътищата за тяхното разрешаване в
българските висши училища; (3) разработване на система от учебни материали и казуси, отразяващи „добри практики” в проектното управление и осигуряващи висок професионализъм в университетското обучение по управление на проекти; (4) разработване на система за интерактивно обучение по проектно управление и управление на екипи, основано на казусноориентиран подход. Резултатите от проекта са ориентирани към следните целеви групи: проектно-ориентираните организации в България; консултантските фирми, чиято дейност е насочена към усъвършенстване управлението на проекти и проектни екипи; професионални институции и сдружения - най-вече Българската асоциация по управление на проекти; научноизследователската общност, занимаваща се с
проблемите на проектното управление.
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ПАРТНЬОРСТВОТО "УНИВЕРСИТЕТ – БИЗНЕС" –
БЪЛГАРСКИ И ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ
Ръководител: доц. д-р Иван Стойчев

Основната цел на проекта е да изследва партньорството между университетите, които предлагат икономически знания, и бизнеса в условията на изграждането на общество, базирано на знанието, както и на членството на България в ЕС и да се предложат мерки за ефективно публичночастното партньорство в създаване, обмен и реализиране на икономически знания в националното
стопанство.
На основата на кабинетни проучвания и анализ на данни от фокус групи и анкети сред представители на академичната общност, бизнеса и публичната администрация е направена оценка на взаимодействието университет – бизнес. Обобщени са добри практики и тенденции в развитието на
партньорството между заинтересованите страни. Изследвани са икономическите, информационноуправленските, административните и правните регулаторни мерки на държавата за осигуряване на
подходяща среда и за насърчаване взаимодействието университет – бизнес.
Формулирани са изводи и предложения за въздействието на партньорството университет – бизнес и трансфера на знания върху интернационалната конкурентоспособност на българските фирми.
Изследвано е влиянието на публично-частното партньорство и академичното предприемачество
върху качеството на обучението и изследователската дейност на университетите и бизнеса.
Проучени са опитът и възможностите за създаване на центрове за съвършенство по моделите,
утвърдени в Европейския съюз, и използването им за ефективно позициониране на висшето икономическо образование чрез подобряване на учебната, преподавателската и консултантската дейност. Формулирани са препоръки за провеждане на политика за насърчаване на академичното
предприемачество и разнообразните форми на партньорство между университетите и бизнеса.

81

82

83

1. Обучение

84

2. Изследвания

3. Предприемачество
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УСТОЙЧИВИ НАГЛАСИ И ПОВЕДЕНИЕ ПО ВЕРИГАТА
НА ДОСТАВКИТЕ НА БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ
Ръководител: проф. д.ик.н. Пламен Мишев

Благоприятните възможности за развитие на биологичното земеделие в България са в тясна
връзка с устойчивите нагласи и поведение на всички участници по веригата на доставки на биологичните продукти и храни - преработка, производство на храни, транспорт, разпространение и търговия. Това налага и нуждата от мултидисциплинарно изследване на взаимовръзката между биологичните производствени практики и крайните потребители по цялата верига на доставки.
Представеният проект е насочен към качеството и безопасността на българските биологични продукти по цялата верига на доставките, като се използва подходът “от фермата до вилицата”. При неговата разработка бяха поставени следните цели:
1. Изследване на факторите, влияещи на цената, качеството и безопасността
по веригата на доставките на биологични продукти и храни в България.
За тази цел бяха: определени и анализирани проблемите, свързани с цената, качеството и безопасността на биологичните храни по цялата верига на доставките в България, в контекста на задоволяване на консуматорските търсения; идентифицирани вероятните решения, свързани със
структурирането, управлението и функционирането на веригата за доставки в България и запазване
качеството и безопасността на биологични храни (Делфи метод).
2. Изучаване на мотивацията на българските потребители
за покупки на биологични продукти и храни.
Тук бяха: определени потребителските възприятия, очаквания и нагласи за качеството и безопасността на биологичните храни (анализ на потребителските проучвания и анкети през последните години, свързани с качеството и безопасността на биологично произведените храни в европейските страни; идентификация на характеристиките/параметрите за “качество и безопасност”, разпознати от потенциалните потребители на биологични храни във “фокус групи”); разработени актуални и потенциални оценки на потребителското поведение при покупката на биологични храни (определяне на актуални модели на потребителско поведение при покупка на биологични продукти; определяне на потенциални тенденции в потребителското поведение при покупката и др.).
3. Оценяване на ефекта на конвенционалните и биологични производствени практики
върху качеството (сензорно, хранително, химично,
микробиологично и др.) на продуктите от растителен произход.
В рамките на това първо за страната изследване бяха извършени сравнителни анализи на конвенционални и биологични продукти от растителен и животински произход - 5 вида билки, представители на етерично-маслените култури, българско кисело мляко и бяло саламурено сирене (определяне на адекватни методики за провеждане на анализите на качествени показатели на избраните продукти: физико-химични, микробиологични, сравнителни сензорни изпитвания сред предварително подбрани оценители и др.).
4. Представяне на резултатите и анализите от изследването под формата
на наръчник за качество и безопасност на биологичните продукти
и храни по веригата на доставките.

Наръчникът има за цел да подпомогне в практически план реалните и бъдещите потребители
на биологични храни в страната, както и на заинтересованите страни по веригата на доставките (производители, фирми доставчици, преработватели, търговци на едро, дистрибутори, търговци
на дребно и др.). Информацията и анализите в изданието ще дадат възможност на всички заинтересовани страни от развитието на биологичното производство в страната да насочат своите усилия
върху консуматорските търсения.
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БАЛКАНСКИТЕ НАЦИОНАЛИЗМИ В ПРОЦЕСИТЕ
НА ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И РАЗШИРЯВАНЕ
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА:
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОБЛЕМИ ЗА ИНТЕГРАЦИОННАТА
ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Ръководител: проф. д-р Антон Първанов

Проектът е финансиран от Фонд “Научни изследвания” към Министерство на образованието и
се реализира в периода 2005 - 2009 година. Основната цел на проекта е да изследва и анализира
влиянието на евроинтеграционните процеси върху развитието и проявленията на балканските национализми след края на Студената война. За постигането на тази цел екипът по проекта работи в
следните направления:
1. Преглед на налична и достъпна научна литература (база от източници от над 10 000 страници, за обработка на която бе създадена специална таблица). Това даде възможност за детайлно
концептуализиране на балканските национализми като политически динамично развиващи се феномени, за извеждане на основни аспекти на евроинтеграционните процеси и за очертаване на областите на пресичане и взаимодействие между евроинтеграционната политика и свързаните с национализма процеси в региона. След преглед на различните разбирания национализмът е дефиниран като „конкретни политически практики, действия и поведение за защита и прокарване на колективни духовни и материални интереси на индивидите, които се възприемат като обединени от
обща националност, принадлежащи към една нация”. Като субекти на национализъм са разгледани
държавите и държавните институции от Югоизточна Европа, както и недържавни „актьори” вътре
в самите държави - политически обединения на мнозинството, на малцинство под формата на партии или други релевантни политически субекти.
През последните двадесет години се обособяват три начина на въздействие на Европейския съюз върху феномените и процесите на национализъм в ЮИЕ. Първата включва намеса в регулирането и уреждането на етнически конфликти на Балканите – вътрешнодържавни и междудържавни.
Във втората спадат условията за присъединяване, по-специално политическите условия от Копенхаген за защита и респект към националните малцинства и поставяните на всяка държава кандидатка след 2007 г. базови условия за започване на преговорния процес. Трети начин на влияние,
макар и непряко, следва от протичащият дебат в рамките на ЕС за национално и наднационално. В
началото на 90-те години преобладава първият подход на (опити за) сдържане и управление на етническите конфликти. Спрямо държавите, напреднали по пътя на членство в ЕС, се прилага подходът на поставяне на условия, докато държави - членки на ЕС, като Гърция, България и Румъния в
по-голяма степен са зависими от дебатите и реформите вътре в Общността.
2. Натрупването от база данни (с фокус върху Македония, Хърватия и Сърбия), свързани национализмите и евроинтеграционните процеси, бе другият важен аспект от дейността по проекта.
Изведените от прегледа на литературата постановки за балканските национализми и евроинтеграционни процеси бяха съотнесени и приложени към значителен по обем емпиричен материал. Бяха
изработени т.нар. “времеви карти” на балканските национализми, които разкриват събитийността в развитието на балканските национализми посредством представянето на отделни събития
във времето, като същевременно представят „външните”, „европейски” влияния, стимули и опити
за въздействия по свързани с национализма въпроси (за Балканите като цяло или за отделните
страни). За представянето на набраната база данни бе разработена софтуерна програма, която позволява паралелното представяне за времеви период и съответна страна както на външното, идващо
от Европа влияние по въпроси от изследваната проблематика, така и развитието на тази проблематика на Балканите. Програмата цели да представя по организиран начин наличната фактология, за
да позволи проследяването на процеси (process-tracing), което прави възможно извеждането на
причинно-следствени връзки и зависимости между събития и процеси.
Като цяло, въпреки наличието на корелация или връзка между „външните” въздействия и процесите в Балканските страни, трудно защитимо е твърдението за едностранна каузална предопределеност на национализмите на Балканите от евроинтеграционните процеси. Европейското влия99

ние – когато и в каквато степен се установи – е по-скоро непряко и опосредствано от вътрешнополитическата конюнктура.
3. Основен аспект в работата по проекта бе провеждането и обработката на дълбочинни интервюта с целеви групи респонденти. Прегледът на научната литература очертава различни
гледни точки към изследвания въпрос със съответната им аргументация. Интервютата очертават
другата една по-скоро политическа гледна точка към изследваните проблеми. Резултатите от подобни дълбочинни интервюта задават друг ракурс към връзката национализъм-евроинтеграционни
процеси на Балканите и поставят научните постановки и дефиниции в различна светлина.
За целите на провеждането на дълбочинни интервюта бе разработен примерен въпросник, съдържащ 14 отворени въпроса, оформени в три раздела: а) отношение и възприемане на национализма като феномен и на национализма в съответната балканска страна; б) отношение и възприемане на национализма като феномен на Балканите; в) разбиране за връзката между евроинтеграционните процеси и съответните национализми на Балканите. Фокусът беше върху три групи респонденти: 1) представители на академична и експертната общност; 2) дипломати, както и експерти в
международни структури и организации на Балканите; 3) политически лидери, депутати, представители на централната и местната власт.
Бяха проведени над 40 интервюта и тематични разговори в 6 балкански страни: Хърватия, Босна
и Херцеговина, Сърбия, Македония, Гърция и Кипър. Отчитайки резултатите от пилотните интервюта през първия етап, екипът разработи няколко варианта на въпросника, като ги разшири и адаптира към конкретната страна и конкретната гео- и етнополитическа ситуация в хода на проучването. Конкретизацията и разширяването на интервютата бяха свързани с актуалните измерения и измененията в проявленията на национализмите на Балканите и в отделните балкански страни.
4. Развитието и актуализирането на интернет страница, където се качва информация за проекта
и постигнатите резултати (на адрес http://dir.unwe.acad.bg/?lang=bg&p=nacionalizmi).
5. Провеждане на международна кръгла маса за балканските национализми в процесите на Евроинтеграция с участието на експерти и академични работници от България, Македония, Сърбия и
Гърция. Форумът се осъществи по проект за НИД на УНСС. Предстои публикация на докладите и
дискусиите.
Общи изводи от наблюденията на взаимовръзката между балканските национализми и
процесите на евроинтеграция

Като цяло се потвърждава първоначалната хипотеза, че процесите на евроинтеграция оказват не
еднозначно въздействие върху балканските национализми, като стимулират и предпоставят едни
техни форми и трансформират и тушират други. Цялостният анализ позволява да се направят няколко общи заключения:
1. За голяма част от населението и политическите елити в страните от ЮИЕ националната идея
все още има по-голяма значимост от наднационални проекти. В този смисъл положителните икономически и политически стимули, свързани с европейската интеграция, нямат притегателна сила
за държави с нерешени национални въпроси. В такива страни национализмът доминира и пречи на
европейската интеграция.
2. Национализмите в балканските страни се възприемат като защитни и реактивни – както тези
на държавите и правителствата, така и тези на малцинствените общности. Същевременно национализмът на държавата или общността, от която произлиза заплахата, се възприема като агресивен.
3. Темповете на напредване по пътя на европейската интеграция влияят силно върху степента на
подтискане на националистически прояви. Колкото по-близо е една страна до пълноценно членство, толкова по-малко е склонна да рискува да провали постигнатото чрез действия, които се възприемат като неприемливи в ЕС.
4. Европейската подкрепа се възприема като средства за постигане на националистически цели в опредени случаи.
5. Наличието на европейски натиск по отделни въпроси (като името на Македония, кипърския
проблем или независимостта на Косово) води до мобилизиране на общественото мнение и засилване на националистическия дискурс в политическите дебати. Така при наличието на външен натиск и крайни обществени настроения става изключително трудно намирането на приемливи компромиси.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА И ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ
ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НУЖДИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО
ОБУЧЕНИЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В БЪЛГАРИЯ
Ръководител: доц. д-р Симеон Желев

Целта на проекта беше да се изследват дълбочинно процесите на пазара на труда в България и
да се докажат (или отхвърлят) съществуващите хипотези за "дуален" пазар на труда. Паралелно с
това проектът потърси и даде адекватен инструмент в ръцете на собствениците на МСП за бърз
анализ на естеството работна ръка и нейната квалификация, от която се нуждаят, и насочващи
стъпки при открити несъответствия.
Целите бяха изпълнени чрез национално представително изследване сред МСП – с извадка от
1200 фирми годишно, в продължение на 3 години и чрез разработка и тестване за първата година и
реално поддържане на тест и препоръчителни насоки за бърза самооценка на нуждите от професионално обучение на МСП.
Така се постигна едновременно фундаменталност - разглеждане в един относително дълъг период от 3 години на явлението, с голяма извадка и широкообхватно и задълбочено интервю и анкета; и иновативност – инструмент, базиран на интернет: лесен за работа и достъп и напълно безплатен. Резултатите се допълват от годишни издания с анализ на данните и изводи и препоръки към
държавните институции и представителните за МСП организации и конкретна обратна връзка – в
съкратен вариант към участвалите в изследването и в тестването МСП. В наличност е и апробирана
методология за дълбочинно изследване на тези проблеми.
Постигнаха се следните основни резултати:
• актуализирана информация за капацитета на българските МСП;
• анализ на състоянието и проблемите на човешките ресурси в компаниите;
• разработен беше тест за самооценка на нуждите от професионално обучение сред българските МСП;
• разпространена версия на теста след организациите, свързани с МСП;
• изведена беше ключова информация за търсенето на работна сила;
• предоставиха се препоръки към държавните институции.
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СКРИТАТА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ:
АКТУАЛНИ ОЦЕНКИ В ПЕРИОДА
НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ
Ръководител: доц. д-р Валентин Гоев

Целта на научноизследователския проект бе провеждането на системно статистическо изследване на скритата икономика в България през периода на присъединяване към ЕС (2002 - 2007 г.).
Основните задачи по неговата реализация са: (1) проучване на теоретико-методологичните подходи и методи за статистическо изследване на скритата икономика; (2) получаване на актуални оценки за размера на скритата икономика чрез косвен и пряк метод (анкетно проучване сред бизнеса);
(3) оценяване динамиката на скритата икономика през периода 2002 - 2007 г.; (4) обобщаване на
резултатите и извеждане на предложения за адекватни мерки за нейното ограничаване.
В изпълнение на тези задачи през периода ноември 2007 г. – януари 2008 г. бе проведено извадково статистическо изследване от Центъра за статистически изследвания към УНСС. То бе осъществено чрез инструментариума на анкетното проучване, като са анкетирани 384 представители
на бизнеса в България. По данни от проучването са оценени емпирично различни характерни особености и ефекти, свързани с наличието и проявите на скритата икономика в различните браншове.
Получени бяха резултати относно: (1) степента на разпространение на скритата икономика; (2)
формите на нейното проявление в работата на фирмите от съответния бранш; (3) главните причини
и негативни последици от наличието на скрита икономика; (4) основните пътища за нейното ограничаване.
Степента на разпространение на скритата икономика в България се оценява от представителите
на бизнеса в един широк диапазон – от над 10% до около 40% от БВП – като най-висока е средната
оценка за страната като цяло (42%). Динамиката на дела на скритата икономика показва тенденция
към известно понижение през периода 2002 - 2007 г., като прогнозата за 2008 г. е също за минималното му намаление. Най-важните посочени от бизнеса причини за нейното съществуване са:
корупцията (59% от анкетираните); ненаказуемостта на незаконните действия (42%) и неефективната съдебна система (30%). Трите най-важни негативни последствия за бизнеса от съществуването
на скрита икономика са: нелоялната конкуренция (66%); завладяването на пазара от отделни фирми
(39%), както и загубата на клиенти и спадът на продажбите (33%).

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

УПРАВЛЕНИЕ НА СВЪРЗАНИ СЪС СИГУРНОСТТА НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПОДКРЕПА НА ПРОМЯНАТА
В ОТБРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
Ръководител: проф. д-р Тилчо Иванов

На 11.12.2009 г. УНСС ще бъде домакин на заключителната конференция по финансирания от
научната програма на НАТО „Наука за мир и сигурност”, международен проект SfP-982063 на тема

„Management of Security Related R&D in Support of Defence Industrial Transformation”.
В тригодишния проект взеха участие катедра „Национална и регионална сигурност” на УНСС,
Институтът за паралелна обработка на информацията при БАН, Колежът по отбраната към Националния военен университет, Букурещ, Румъния и Европейският университет, Скопие, Македония.
Главната цел на проекта бе да бъдат изследвани практиките в развитите страни и страните членки на НАТО, и да бъдат дадени препоръки за трансформацията на управлението на научните
изследвания и развойна дейност (НИРД) в отбранителната индустрия.

В изпълнение на проекта въз основа на проведените изследвания беше разработена концепция и
модел за управление на НИРД.
Разработването на политическата рамка за управление на НИРД бе представено под формата на
казусни изследвания на практиката на НАТО, ЕС и Европейската агенция по отбраната (EDA).
Основавайки се на проекта за концепция и модел за управление на НИРД, бе създадена логическата и физическата архитектура на база данни за състоянието на НИРД в отбраната и сигурността. Разработен и инсталиран бе вариант на базата данни на сървъра на проекта. Събирането и
попълването на информацията в базата данни бе осъществено чрез използването на създадената
информационна мрежа, включваща сайта, софтуера за работа в група и пощенските списъци на
проекта.
На базата на изследване на съществуващите практики бяха направени предварителни стъпки по
разработването на процедурите и правилата за работа на Центъра по съвършенство за управление
на НИРД в отбраната и бе изготвен правилник. През пролетта на 2008 г. стартира и работата по
разработването на програмите за обучение в центъра, които бяха завършени в началото на 2009 г.
В същия период бе оборудвана и тествана зала за видеоконферентна връзка и компютърна зала.
Официалното обучение по проекта бе проведено в периода 10 - 12 юни 2009 г. В него взеха участие
представители на бизнеса и науката, а също докторанти и студенти бакалаври и магистри от
УНСС.
В рамките на проекта бяха осъществени посещения на водещи научни и бизнес организации в
САЩ и Германия, а също и в Главната квартира на НАТО и седалището на Европейската агенция
по отбрана в Брюксел. Обучението и резултатите от срещите бяха използвани в научната дейност
на проектния екип. Бяха организирани и проведени пет международни конференции, материалите
от които бяха публикувани в отделни сборници.
В проекта участваха петима докторанти към катедра „Национална и регионална сигурност” и
повече от двадесет студенти бакалаври и магистри от специалност Икономика на отбраната и сигурността.
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ИЗСЛЕДВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА СИСТЕМА
ЗА ИМПАКТ ФАКТОР НА ИЗДАНИЯТА НА УНСС
И ПО ИНФОРМАТИКА НА БЪЛГАРСКИ
Ръководител: доц. д.ик.н. Валентин Кисимов

Описание на научния продукт
Резултатите от проекта НИД 21.04-2/2008 се състоят от две части:
a) Проектиране и програмиране на импакт фактор сървъра, съставящи хардуерно-софтуерната
част на проекта;
b) Проектна отчетна документация, съдържаща 7-те части, дефинирани в договора и посочени
в раздела „Очаквани резултати и възможности за реализация”.
Практическото реализиране на импакт фактор сървъра представлява част от проектирането и
изграждането на ИКТ инфраструктурата, създавана към катедра „Информационни технологии и
комуникации” на УНСС. Тези хардуерни и софтуерни компоненти, заедно с компонентите по проектите НИД 21.03-2/2008 и НИД 21.03-3/2008, са интегрирани в цялостна ИКТ инфраструктура,
инсталирана и работеща в зала 5038 на УНСС. Тази ИКТ инфраструктура представлява единен интегриран комплекс от сървъри, комуникационно ориентирана инфраструктура и инсталирано съдържание на сървърите, организирани в два компютърни шкафа. Цялата ИКТ инфраструктура е
организирана в две области – DMZ област и вътрешна мрежова област, с които се представя начинът за изграждане на уеб базирани информационни системи, както и направленията за уеб базирани комуникации. В създадената ИКТ инфраструктура са проектирани и инсталирани множество
виртуални локални врежи – VLANs, които представлява основа на корпоративната комуникация.
Конкретният за проекта сървър – импакт фактор сървърът, е създаден като уеб сървър и е инсталиран в DMZ областта на ИКТ инфраструктурата.
Проектната отчетна документация се състои от 7 документа, свързани с описание на научноизследователския процес и с крайния резултата от проектирането на импакт фактор сървъра. В тези
документи е описан процесът на изследване, довел до проектиране на системата за импакт фактор,
програмирането й и цялостното инсталиране като работоспособна система.
е за следене нивото на научни цитирания и импакт фактор на
научните издания на УНСС и в областта на информатиката на български автори.

Приложението на разработката
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КОНКУРЕНТНОСТ И КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО
В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ
В УНСС
Ръководител: доц. д-р Атанас Гочев

Извършена дейност и резултати в изпълнение на план-програмата по договора:
I. Модул: “Анализ на мотивацията, потребностите, възприятията и очакванията на студентите за обучението в специалности Международни отношения и Политология.
Разработен е въпросник за стандартизирано интервю, което да се попълва лично от сту-

дентите, като е отчетен опитът на европейски и американски университети в проучването и
оценката на мотивацията, потребностите, нагласите и възприятията на студентите за предлаганото
обучение. На базата на резултатите от проведено пилотно социологическо изследване
-

въпрос
никът е допълнен и усъвършенстван.
Проведено е емпирично социологическо проучване сред студенти от специалности Международни отношения и Политология в края на две поредни учебни години.
Осъществена е статистическа обработка на данните, която да послужи за основа на анализа.
Създадено цялостно, завършено и подробно научно изследване на тема: “Анализ на моти-

вацията, потребностите, възприятията и очакванията на студентите за обучението в специалности
Международни отношения и Политология.
От ръководството на двете катедри са направени предложения изследването да се публикува, да
се приложи към документите по акредитацията на двете катедри и самото изследване да продължи,
за да може да се създаде регулярна база данни, която да позволява по-динамичен и всеобхватен
анализ.
.

Към момента изследването продължава в рамките на нов проект по НИД на УНСС
II. Модул “Интерактивно обучение”
В рамките на този модул са създадени мултимедийни приложения за три дисциплини от
учебния план на специалности Международни отношения и Политология:
- Външна политика на САЩ (III курс на специалност Международни отношения).
- Политически кризи (III курс на специалност Международни отношения).
- Политически маркетинг (III курс на специалност Политология).
III. Модул “Електронни учебни помагала”
Този модул включва създаването на електронни помагала по две дисциплини от учебния
план на специалност Международни отношения:
- Външна политика на САЩ (III курс на специалност Международни отношения).
- Политически кризи (III курс на специалност Международни отношения).
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ТРАНСФОРМАЦИЯТА И АДАПТАЦИЯТА
НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС В ПРОЦЕСА НА ИНТЕГРАЦИЯ
НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО КЪМ ЕС

(КУЛТУРАЛНИ АДАПТАЦИИ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС В ПРОЦЕСА НА ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ)

Ръководител: доц. д-р Теменуга Ракаджийска

Целта на изследователския екип е да насочи вниманието към неикономическите фактори, които
имат съществено влияние върху икономическата конюнктура. Един аспект сравнително малко изследван от авторите, които съсредоточават своето внимание върху икономическите параметри. Това
бе постигнато чрез анализ на бизнес ситуацията в България и социална оценка на конкурентоспособността на българския бизнес в процеса на евроинтеграция. Целеше се да се покаже, че икономическата система не бива да се разглежда самоцелно извън нейното вграждане в социалната.
Да се покаже доколко и как в българското бизнес пространство се използват конвертируеми
трансформационни и адаптационни механизми. Механизми, които в условията на свободна конкуренция със западноевропейския бизнес и в условията на задълбочаваща се експанзия на мултинационалните корпорации могат да се превърнат в достатъчно условие за стабилизацията и
адаптацията на българския бизнес към европейското бизнес пространство.
Нашата теза е, че необходимо условие за оцеляването на българския бизнес в рамките на мощния европейски пазар е потребността да запази за себе си “ролята на потребител на световното знание” (З. Бауман) и с това все пак да успее да се впише в рамките на световния стоков пазар. Достатъчното условие обаче е свързано с възможността на представителите на българския бизнес
да прилагат ефективно управление. Управление, което изисква висока степен на мениджърска
култура и модерни ефективни мениджърски практики, отнасящи се до приложение на новите
информационни технологии – практики, които според нас в голяма степен отсъстват от българското бизнес пространство.
Предпоставки за реформирането на бизнеса в България са, от една страна, последствията от
разширяващата се и задълбочаваща се тенденция на глобализация на бизнес пространството, а от
друга, произтичащата от това необходимост на европейския бизнес да развива перманентно своята
конкурентоспособност, за да е равнопоставен с бизнеса на САЩ и Япония. При това трябва да се
отчита както влиянието на експанзията на информационните технологии в бизнес всекидневието,
така и влиянието, което мултинационалните корпорации, настанили се у нас, оказват върху бизнес
културата.
Основните параметри на процеса на трансформация и адаптация на българския бизнес в процеса
на евроинтеграцията са търсени по посока на:
• информираността на бизнеса за конкретните договорености с ЕС и възможностите за овладяване на еврофондовете;
• предприетите практики за позициониране в условията на повишената конкуренция;
• отношението на бизнесмените към проблема, свързан с повишаване нивото на мениджърската култура, иновативното използване на информационните технологии;
• социалния капитал като ресурс за повишаване на ефективността на бизнеса и конкурентоспособността;
• трансформациите на бизнес средата.
Българският бизнес като цяло вече е започнал процеса на адаптация, но все още не е готов да се
впише пълноправно в европейското пазарно пространство. Поради ниската степен на икономическа и мениджърска култура и слабото използване на информационните технологии (поспециално е-бизнеса), процесът на трансформацията и адаптацията на българския бизнес към
европейското пазарно стопанство ще бъде забавен, а вероятно ще доведе и до прекратяване на
дейността на голям процент от българските бизнес субекти. Все още в българското бизнес
пространство действат повече разпределителните коалиции вместо реални бизнес клъстери, които
да изиграят съществена роля при обезпечаването на бизнес субектите с научни иновации – няма
реални стимули малките и средни предприятия да осъществяват иновационна дейност.
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МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
НА БЪЛГАРИЯ
Ръководител: проф. д.ик.н. Румен Гечев

Изследването е фокусирано върху алтернативните модели на макроикономическа политика на
България, които биха позволили изпълнението на критериите на лисабонската стратегия на ЕС за
устойчиво икономическо развитие. Предмет на сравнителен анализ са екофискалната и външнотърговската политика на страната, качествената и количествената оценка на регулаторното въздействие за достигане на заложените показатели, избора на адекватен механизъм за търговия с
емисионни разрешителни и механизмите, чрез които би могло да се постигне подобрение на социалните и икономическите ефекти от преразпределнието на доходите.
Оценката за състоянието на българската икономика и възможните пътища за нейното развитие
са съобразени с програмите, критериите и показателите, приети от ЕС, ООН, както и тези, заложени в двустранни и/или регионални споразумения. Търсени са възможности за хармонизация на нашите политики с тези на водещите страни от ЕС, но съобразени с българските условия и ограничените ни възможности за сериозна бюджетна ангажираност за финансиране на проекти и програми,
водещи до подобряване на екологичните и социалните параметри на производството. Отчетени са
потенциалните възможности на финансирането от следприсъединителните програми на ЕС, както
и чрез икономическо стимулиране на частния бизнес, респективно по-бързото развитие на публично-частното партньорство.
Направените препоръки за формирането на фискална и монетарна политика от нов тип са съобразени с опита да се съчетаят принципите на екологичното производство и потребление с повишаване на конкурентоспосбността на вътрешния и международните пазари. Направен е опит да се
докаже на основата на международен и национален опит, че е напълно възможно да се постигне
по-висока конкурентоспособонст, в т.ч. на основата на използването на екологично чисти технологии и продукти и съответно чрез постепенно увеличение на дела на използваните възобновяеми
ресурси.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА В БЪЛГАРИЯ
(НА ОСНОВАТА НА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОЦЕНКИТЕ
И ОЧАКВАНИЯТА НА БЪЛГАРСКИ КОМПАНИИ)
Ръководител: доц. д-р Георги Мишев

Изследването има мониторингов характер. Първото изследване на бизнес средата в България,
реализирано от екип на УНСС като задача от изследователския план по НИД на УНСС, е осъществено през ноември 2003 г. Интересът, с който научната общност и бизнес средите посрещнаха резултатите, аргументираха необходимостта подобно изследване да се провежда ежегодно.
Последният договор по проекта е три годишен – 2006 – 2008 г. Междинните етапи са отчетени
през 2006 и 2007 г.
Изследването е извадково. Реално наблюдаваната извадка през отделните години е от 600 компании.
На основата на ежегодно провежданите анкетни проучвания са построени динамични редове по
всички наблюдавани показатели, характеризиращи различни аспекти на бизнес средата.
Характеризирането на бизнес средата се реализира на основата на три вида оценки – несравнителни оценки за текущата година, ретроспективни сравнителни оценки спрямо предходната година
и проективни сравнителни оценки, които дават очакванията за следващата година.
За целите на анализа са наблюдавани и определени характеристики на фирмите. По отношение
на тях също са използвани несравнителни, ретроспективни и проективни оценки.
Настъпващите изменения в отделните показатели по години се характеризират на основата на
изчисляването на нормирана обобщена бална оценка. Нормираната обобщена бална оценка е характеристика, която се използва както за измерване на равнището на отделните елементи на бизнес средата, така и за измерване на равнището на бизнес средата като цяло по години на периода
2003 – 2008 г. Нормираната бална оценка има по-ниска стойност, когато преобладава делът на негативните отговори, и по-висока стойност, когато преобладава делът на позитивните отговори.
Нормираните обобщени бални оценки за бизнес средата като цяло са изчислени на основата на
аритметично осредняване на нормираните обобщени бални оценки за отделните елементи на бизнес средата.
Бизнес средата през всяка една календарна година на разглеждания период се анализира по въпроси, отнасящи се до: търсенето на пазара; цените на пазара; конкуренцията на пазара; възможностите за износ; данъчната тежест; възможностите за вземане на кредити; качеството на работната сила.
Състоянието на собствената фирма по години на разглеждания период се анализира по въпроси, отнасящи се до: производственото и технологично оборудване; работната сила; работната заплата; организационната структура; контрола и отчетността; планирането на дейностите; конкурентоспособността
на продуктите; равнището на производствените разходи; финансовото състояние на фирмата.
В изследването е отделено и внимание на оценките на мениджърите по отношение на правителствената политика. Мнозинството от анкетираните мениджъри оценява провежданата от правителството икономическа политика като пасивна, насочена към съхраняване на статуквото.
Критичната оценка на правителствената политика е в унисон с традиционното скептично отношение към официалните данни, представяни от държавните институции. Бизнесът се отнася с известно недоверие към основните макропоказатели.
Изясняването на причините за по-ниските стойности на показателя за доверие към икономическата политика се търси в непосредствена връзка с проблемите пред българския бизнес.
Разглежданият период се характеризира с подготовката и приемането на България в ЕС.
Затова наблюдаваните фирми са анкетирани и по отношение на членството на България в ЕС.
По отношение на възможностите за развитие на бизнеса очакванията на преобладаващата част от
анкетираните мениджъри са оптимистични.
На основата на богатия емпиричен материал са формулирани констатации и изводи, които са
адресирани към отделните субекти, участващи в икономическия процес.
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОЕКЦИИ В СЧЕТОВОДСТВОТО
НА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ
ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ СТАНДАРТИ –
БАЗЕЛ ІІ ЗА СТРАНИТЕ ОТ ЕС
Ръководител: доц. д-р Стоян Стоянов

Разработката е осъществена от колектив в състав: доц. д-р Огнян Симеонов, доц. д-р Снежана
Башева, доц. д-р Даниела Фесчиян, доц. д-р Веселка Павлова, докторант Ангел Донев, докторант
Нина Кирилова, Георги Георгиев – студент, Евгени Емилов Миланов – студент.
Целта на научния проект е разкриването на новите изисквания пред счетоводството във

връзка с управлението на капиталовата адекватност на банките в условията на Базел ІІ,
както и проектирането на пътищата и начините на адаптирането на счетоводството в банките към капиталовите изисквания на Базел ІІ.
Постигнатите резултати от изпълнението на проекта са:

Проучена е и критично е анализирана нормативната база, регламентираща новите капиталови
изисквания.
Проучен е чуждестранният опит от прилагането на Базел ІІ.
На база изследване в банковата практика са разкрити основните практически проблеми и трудности при организацията на счетоводството в банките във връзка с прилагането на Новата капиталова рамка.
Направени са конкретни предложения за процедури по адаптиране на счетоводството в банките
към новите капиталови изисквания.
Представени са конкретни модели за адаптиране на счетоводството в банките с цел получаване
на необходимата и достатъчна информация за изграждането на вътрешнорейтингови системи за
определяне на капиталовите рискове в банките.
Представени са начините за използване на счетоводната информация при изграждането на вътрешнорейтингова система за управление на кредитния риск в банките.
Посочени са способите за използването на адаптираната към новите капиталови изисквания
счетоводна информация при надзорния преглед на капиталовата адекватност на банките.
Направен е статистически анализ на резултатите, получени от анкетното проучване на предизвикателствата и проекциите в счетоводството на кредитните институции при въвеждането на капиталовите стандарти Базел ІІ.
За реализация на целта на изследването авторите набелязват решаването на следните основни
задачи:
1. да се анализира подходът на трите стълба при определяне на капиталовата адекватност в условията на Базел ІІ;
2. да се изследва прилагането на процеса на надзорен преглед;
3. да се разкрият основните практически проблеми и трудности при измерването и управлението на лихвения риск в банковия портфейл;
4. да се анализира естеството и методологията на стрес – тестването в рамките на процеса за
надзорен преглед;
5. да се представят възможностите за управление на риска от концентрации в рамките на процеса за надзорен преглед;
6. да се представят възможностите за използване на счетоводна информация при надзорния
преглед на капиталовата адекватност на банките.
На първия етап на проекта основното внимание беше насочено към проучване на нормативната
база, регламентираща новите капиталови изисквания, и проучване на опита на страните - членки на
Европейския съюз, при прилагането на Базел ІІ. Бяха събрани нормативни актове и публикации,
официални документи и материали на Базелския комитет за банков надзор и Банката за международни разплащания. За едногодишния период на първия етап от изследването бяха издирени и събрани
около 450 информационни единици, различни по големина и значение, но признати за потенциално
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необходими за изследването, с общ обем около 5000 страници. Подборът, систематизирането и анализът на информацията бяха осъществени от изследователския колектив, отчитайки целите и задачите, залегнали в анотацията на план – програмата.
Внимание беше отделено на следните въпроси:
1. Назрялата необходимост от създаването на детайлизирана рамка за надзор на управлението
на риска в банковата дейност, което погледнато през призмата на интернационализирането на този
сектор и нарастващата динамика на финансовите пазари, може да се окачестви като истинско предизвикателство.
2. Проследяване дейността на Базелския комитет за банков надзор от неговото създаване през
1974 година до настоящия момент. Бяха проучени издадените от него документи във връзка с надзора и управлението на риска. Научният колектив установи, че три от тези общо 245 документи са
с най-голямо значение. Това са:
• Базелското споразумение от 1988 година (Изисквания за платежоспособност за кредитен
риск).
• Директивата за капиталовата адекватност от 1998 година (Изисквания за платежоспособност
за пазарен риск – Базел І).
• Новата капиталова рамка Базел ІІ от 2004 година (Изисквания за платежоспособност за кредитен и операционен риск). В основата на тази директива Базелският комитет изгражда нова капиталова рамка, като определя три взаимно подкрепящи се стълба – минимални капиталови изисквания, надзорен преглед на капиталовата адекватност и пазарна дисциплина. Научният колектив
стигна до заключението, че въпреки дефинираната си самостоятелност трите стълба се намират в
пряка връзка помежду си и са в състояние да осигурят по-добра защита на стабилността на банковия сектор.
3. Степента на готовност на банките да се адаптират към изискванията на новата капиталова
рамка. Това изследване е стартирано и то е основата за по-нататъшната ни работа по проекта, която
е свързана с разкриването на практически проблеми и трудности при организацията на счетоводството в банките във връзка с прилагането на новата капиталова рамка и извеждането на конкретни
предложения за процедури по адаптирането на счетоводството в банковия сектор към новите капиталови изисквания.
При изследванията по този въпрос научният колектив проучи националния и международния
опит (главно на страните от Европейския съюз) за съществуващи проблеми при прилагането на
Новата капиталова рамка. Стигна се до заключението, че в нашата страна и в страните от ЕС основното предизвикателство и главните проблеми са свързани с постигането на ефективно управление на риска. Търси се ефективно управление на риска не единствено на база завишени капиталови
изисквания, а по-скоро чрез изграждане на нови съвременни системи за управление на риска в банковата дейност на равнище банка и на равнище институционална намеса от надзорните органи. В
тази връзка основните усилия бяха насочени към изследване на риска в банковата дейност. При
проучванията риска се интерпретира от счетоводна гледна точка - хипотетичната вероятност от
претърпяване на загуби и определяне на негативното им влияние върху финансовия резултат.
Дефиниран по този начин, рискът в банковата дейност става обект на отчитане при прилагането
на един от основните счетоводни принципи – принципа на предпазливостта. В различните източници – нормативна литература, доклади от банкови форуми, международни счетоводни стандарти
и др. беше открито различно класифициране на рисковете в банковата дейност, засягащи адекватността на банковия капитал. Колективът се обедини около становището, че е погрешно да не се
разсъждава върху вероятността от риска, а само върху последствията от него (защото само те могат
да се прогнозират и наблюдават). Научният колектив се насочи към проучването на възможността
за изграждането на системи за ранно предупреждение за наличието на риск, към проучването на
рисково базирани управленски, счетоводни, аналитични и контролни подходи за постигане на ранното идентифициране на риска. Това е философията на Новата капиталова директива (Базел ІІ).
Идеята е чрез рисково базиран подход при банковия мениджмънт да се идентифицира и оцени рискът на по-ранен етап. При изследването на рисковете, влияещи върху капиталовата адекватност на
банките, най-голямо внимание беше отделено на кредитния риск. Причината за това е, че кредитният риск е присъщ не само за кредитната експозиция на банките, но и на други балансови и задбалансови експозиции (гаранции, ценни книжа, акцепти, инвестиции и др.), т.е. той е определящ за
качеството на активите, а от тук и за необходимото равнище на капитала. Научният колектив счи174

та, че кредитният риск може да се определи като елемент на счетоводната политика в банковия
сектор, тъй като отговаря на следните критерии:
• Съществува достатъчна вероятност банката да придобие или да се лиши от икономическа изгода под неговото въздействие.
• Като счетоводен обект кредитният риск може да бъде достоверно измерим.
Вторият етап на проекта, представен в разработката, е с обем 108 стандартни компютърни страници, а в структурно отношение е представен в шест основни глави.
В първата глава авторите са формулирали концептуалното виждане на разработката – извеждане
на конкретни предложения за такава организация на отчетността в банките, която да осигурява необходимата и достатъчна информация за управление на капиталовата адекватност на банките, при
което като основополагащи се възприемат заложените в подхода на трите стълба принципи:
• обединяващата цел на трите стълба е постигането на такова капиталово равнище, което да е
адекватно на общия рисков профил на банката;
• подобрена индивидуализирана оценка на кредитния риск;
• постигане на корелация между нормативно изискуемия капитал и ефективността от управлението на риска, но не единствено на база завишени капиталови изисквания, а чрез изграждане на
нови, съвременни системи за вътрешно управление на риска в банките;
• рисково базиран подход при институционалната намеса от страна на надзорните органи чрез
създаването на добра практика за управление и надзор върху рисковете от банковата дейност.
Във втората глава се изследват четирите международно възприети принципа, които определят
основните положения на процеса по надзорен преглед. Акцентира се върху значимостта на вътрешния анализ на адекватността на капитала (ВААК) и неговото взаимодействие с надзорния преглед и оценка (НПО). Изведени са основните изисквания към банките, свързани с вътрешното управление на корпоративната им структура, която да отговаря на условията за прозрачност и ефективно и разумно управление. Изследвани са функциите на вътрешния контрол на риска и на вътрешния одит. Авторите защитават тезата, че банките трябва да разполагат с ефективна система на
вътрешен контрол и надеждна информационна система, покриваща всички значими нейни дейности. Особено внимание е отделено на публичното оповестяване и прозрачност на банковата дейност.
В глава трета се засягат проблемите, свързани с измерването на лихвения риск в банковите портфейли. За базови се възприемат редица изисквания в МСС и МСФО третиращи методологията на
оценяването на някои позиции от банковия портфейл главно от финансови активи (включително
деривативи) и за някои пасиви. Представени са редица изводи относно изискванията за анализиране, оценяване и оповестяване на чувствителността на банковия портфейл към пазарен риск. Изследвани са настоящите пазарни практики. Изразено е становище относно наблюдението и управлението на лихвения риск в банковите портфейли.
В глава четвърта се анализират проблемите, свързани с извършването на стрес – тестове в рамките на процеса за надзорен преглед. Авторите дефинират понятието стрес – тест, като се базират
на някои техники за управление на риска, използвани от Банката за международни разплащания.
Акцентира се върху две основи категории – сценарийни тестове и анализи на чувствителност. Изследвани са възможностите за използването на стрес – тестовете в българската банкова практика и
са дадени някои предложения за повишаване на тяхната надеждност.
В глава пета се разглежда управлението на риска от концентрация в рамките на процеса за надзорен преглед. Авторите възприемат риска от концентрация като един от най-важните потенциални
източници на големи загуби на банките. Този риск се анализира както от гледна точка на балансовите експозиции, така и от гледна точка на задбалансовите такива. Изследвани са съществуващите
пазарни практики за идентифициране и измерване на риска от концентрация и са представени някои методи за неговото редуциране.
В глава шеста са представени възможностите за използване на счетоводната информация при
надзорния преглед на капиталовата адекватност на банките. Направен е опит за извеждането на
конкретни предложения за редица усъвършенствания в прилаганата методология на счетоводството във връзка с осигуряването на необходимата и достатъчна счетоводна информация за управление на банковия капитал и осъществяването на адекватен надзор на капиталовата адекватност на
банките.
Като самостоятелна, но същевременно неделима част от проекта се представя статистически
анализ на резултатите, получени от анкетното проучване на предизвикателствата и проекциите в
счетоводството на кредитните институции при въвеждането на капиталовите стандарти Базел II.
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Този статистически анализ е свързан с една от задачите на проекта, а именно провеждането на
специализирано анкетно проучване. Експертите от изследователския екип прецениха, че с оглед
оценката на критериите, приложенията, предимствата и недостатъците от въвеждането на стандартите Базел II, както и за целите на управлението на кредитния риск и формирането на кредитната политика, най-целесъобразно е да се излъчи представителна двустепенна гнездова извадка. На първата
степен бяха избрани 54 кредитни институции, а на втората степен – 216 експерти. Последните са
представители на: висш управленски персонал, мениджърски персонал, контролен персонал и финансово-счетоводен персонал, мениджъри на различни управленски нива, инспектори и счетоводители. Проучването бе проведено през м. септември 2008 г.
Целта на анкетното проучване бе не само да се установят разбирането и необходимостта от използването на кредитен рейтинг, а да се направи задълбочен анализ на външна кредитна оценка, на подходите за отчитане на кредитния риск, на предимствата на вътрешните модели и на въвеждането на
вътрешна система за измерване и управление на кредитния риск, на прилаганите кредитни защити,
както и на цялостна промяна в прилаганата досега обща рамка за финансовите отчети на кредитните
институции.
Най-общо кредитните институции са разделени на три групи. В първата група попадат петте
най-големи банки с най-голямо балансово число на активите. Във втората група са всички останали
български банки, а в третата – чуждестранни банки. По отношение на последната категория се предполага, че те използват изцяло традициите и опита на т.нар. банки – майки, които са въвели по-рано
изискванията на капиталовите стандарти Базел II. Поради това бе решено те да не попаднат в обсега
на анкетното проучване, при което се акцентира върху това, как в нашата страна се прилагат изискванията на Базел II.
Проведен бе ситуационен статистически анализ, който включва получаване на едномерните
разпределения на респондентите по всеки от задаваните въпроси и изчисляване на подходящите
обобщаващи статистически характеристики на всяко едномерно разпределение. Обобщените резултати от групировките и разпределенията са представени в табличен вид и под формата на графики. Така бе създадена основа за оценка на предизвикателства и проекциите в счетоводството на
кредитните институции, свързани с въвеждането на капиталовите стандарти Базел II за страните от
Европейския съюз, както и на вижданията на представителите на висшия управленски персонал, на
мениджърския персонал, на контролния персонал и на финансово-счетоводния персонал от трите
групи кредитни институции.
Направеният статистически анализ дава възможност да се изяснят: необходимостта от използването на кредитния рейтинг, признаването на агенцията за външна кредитна оценка, минималните
критерии за признаване на кредитните оценки, незаявените кредитни оценки, подходите за отчитане
на кредитния риск, използваната рейтингова агенция, предимствата и недостатъците на стандартизирания подход за отчитане на кредитния риск, въвеждането на вътрешната система за измерване и управление на кредитния риск, разработването на вътрешни модели за управление на кредитния риск,
прилаганите кредитни защити, промените в общата рамка на финансовите отчети на кредитните институции и др.
Паралелно с едномерните разпределения за изучаване на предизвикателства и проекциите в счетоводството на кредитните институции, свързани с въвеждането на капиталовите стандарти Базел II
за страните от Европейския съюз, са разработени и подходящи двумерни разпределения (т.нар.
кростаблици). Те дават възможност за по-задълбочен анализ относно прилагания подход за отчитане на кредитния риск и вида на кредитната институция, използването на оценката на длъжниците
и вида на кредитната институция, използваните рейтингови агенции в зависимост от вида на кредитната институция, приложимостта на стандартизирания подход за активно управление на риска
съобразно вида на кредитната институция, видовете кредитна защита в зависимост от вида на кредитната институция, приложимостта на стандартизирания подход за активно вътрешно управление
на риска и оценката на недостатъците му и др. С цел постигането на по добра визуализация част от
резултатите от многомерния анализ са представени под формата на графики.

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИТЕ АСПЕКТИ
НА ЕКОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИТЕ
В УНСС
Ръководител: доц. д.ик.н. Юлия Дойчинова

Основната цел на научната разработка е да се доразвие и обогати учебното съдържание на
заложените в утвърдения учебен план на специалност Екоикономика управленски учебни дисциплини и се посочат решения за подобряване на учебната документация и методика на преподаване в областта на екоикономиката.
За реализация на целта авторският колектив си постави следните основни задачи:
- да се оценят теоретичните и методическите въпроси на обучението по екоикономика в
учебните планове на водещи университети в Европа и света;
- да се оцени учебният план на специалност Екоикономика в УНСС и се разработят предложения за усъвършенствани учебен план и програми по екоикономика за бакалавърска образователна степен;
- да се разработят актуални теми в областта на подготовката по управленските аспекти на
използването и опазването на природните ресурси, управлението на екологични конфликти и
интегрираната екологична оценка.
В първата част на разработката е оценена теоретичната и методическата подготовка на
студентите по Екоикономика в 28 университети в различни страни, както и съдържанието на основни управленски курсове. Обект на разглеждане са и основните теоретични и методически въпроси, заложени в действащия учебен план на специалност Екоикономика на УНСС. В тази част са
разработени и насоки за усъвършенстване на действащия учебен план и квалификационна характеристика на специалност Екоикономика.
Втората част на изследването съдържа актуализирани учебни програми и основни теми по
учебните дисциплини:
- Ресурсен мениджмънт;
- Управление на екологични конфликти;
- Интегрирана екологична оценка.
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