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Обект на настоящото изследване е българският застрахователен пазар, а негов 

предмет – аналитичните зависимости и връзки между застрахователния сектор, 

структурата на пазара и икономическия растеж в България. В редица анализи 

обектът е конкретизиран като пазара на общо застраховане, макар че в 

определени случаи се разглежда и пазара на животозастраховане. В настоящото 

изследване се прави обзор на застрахователния пазар за периода 2004-2018г. Този 

период е избран по няколко причини. От една страна, това са годините на 

подготовка, приемане и пълноправно членство на България в Европейския съюз. 

От друга страна,  през тези години информацията за структурата на застрахо-

вателния пазар става по-подробна и надеждна, следвайки европейските 

изисквания и практики. Не на последно място, петнадесетте години в избрания 

времеви интервал са достатъчно дълъг период, за да отразят по категоричен 

начин тенденциите в развитието на застраховането и икономиката на страната ни. 

В определени аналитични разрези се използват данни, които са за по-кратък 

период. Това се дължи на ограниченията в разполагаемостта с надеждна 

публична информация, както и на промени в структурата на данните. Водещата 

изследователска теза гласи: чрез конструиране на подходящ аналитичен апарат 
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за изследване на динамика, структура и зависимости се изследва и доказва 

дългосрочното положително влияние, което застрахователният пазар  в България 

оказва върху темповете на икономически растеж. Едновременно с това, 

промените в структурата, ефективността и продуктовото портфолио са 

показателни за бързото, догонващо развитие на българския застрахователен 

сектор в условията на европейска интеграция. На база на така поставените обект, 

предмет и теза целта на монографичния труд е да защити авторското виждане за 

значението на застраховането за управлението на риска в икономиката чрез 

застрахователните продукти и важната роля на застрахователния сектор като част 

от финансовия небанков сектор в създаването на икономически растеж. С оглед 

на така конструирания фундамент на изследването монографичният труд е 

структуриран в шест основни глави, където последователно се тестват и решават 

шест работни хипотези. 

Глава първа е фокусирана върху теоретичните и практически аспекти на 

взаимовръзките на финансовия и в частност застрахователния сектор с 

икономическото развитие. Водещата изследователска  хипотеза се базира върху 

виждането, че развитието на застрахователния пазар създава предпоставки за 

ускорен растеж на икономиката. Във втора глава се анализират 

микроикономическата среда и влиянието ѝ върху застраховането. 

Изследователската хипотеза е за силна взаимозависимост на премийните приходи 

от макроикономическите показатели, преките чуждестранни инвестиции, 

доходите и разходите на домакинствата, социалното неравенство.  Глава трета 

анализира ключови показатели за развитието на застрахователния пазар у нас. 

Изследователската хипотеза е, че интеграцията на българския застрахователен 

сектор в европейския създава условия за догонващо развитие на българското 

застраховане и финансовия небанков сектор. Глава четвърта изследва 

икономическата ефективност на застрахователните предприятия като стопански 

единици, измерени чрез  брой заети лица, оборот (брутни начислени премии), 

брутни начислени обезщетения, продукция, обща покупка на стоки и услуги, 

добавена стойност по факторни цени. Тества се хипотезата за подобряване на 

икономическата ефективност на застрахователния сектор след влизането в 

Европейския съюз. Глава пета анализира динамиката и структурата на брутния 

премиен приход, изплатените обезщетения, съответствието на структурата на 

брутния премиен приход и изплатените обезщетения. Изследователската 

хипотеза тества успоредното анализиране на премиите и обезщетенията чрез 

съответствието на структурите им като характеристика на застрахователния 

пазар с висока информационна стойност. Глава шеста развива анализ на 

динамиката на показателите по видове застраховки. Изследователската хипотеза 

тества водещата роля на застраховките със задължителен характер спрямо тези с 

доброволен характер при успоредно нарастване на застрахователната стойност на 

обектите на застраховане и свързания с тях брутен премиен приход. Чрез 

формулиране на научни задачи отделните изследователски хипотези се тестват и 

доказват. В заключението са представени в обобщен вид основните резултати от 

монографичния труд. 

  

The object of this study is the Bulgarian insurance market, and its subject is the 

analytical dependencies and relationships between the insurance sector, market 
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structure and economic growth in Bulgaria. In a number of analyzes, the site is specified 

as a non-life insurance market, although in some cases the life insurance market is also 

considered. This study reviews the insurance market for the period 2004-2018. This 

period was chosen for several reasons. On the one hand, these are the years of 

preparation, acceptance and full membership of Bulgaria in the European Union. On 

the other hand, information on the structure of the insurance market has become more 

detailed and reliable over the years, following European requirements and practices. 

Last but not least, the fifteen years in the chosen time interval are a long enough period 

to accurately reflect the trends in the development of our country's insurance and 

economy. Certain analytical sections use data that is shorter. This is due to limitations 

in the availability of reliable public information as well as changes in the data structure. 

The leading research thesis is that by designing an appropriate analytical apparatus for 

the study of dynamics, structure and dependencies, the long-term positive impact that 

the insurance market in Bulgaria has on the economic growth rate is investigated and 

proved. At the same time, the changes in the structure, efficiency and product portfolio 

are indicative of the rapid, catching up development of the Bulgarian insurance sector 

in the conditions of European integration. On the basis of the area, object and thesis 

thus stated, the purpose of the monographic work is to protect the author's view of the 

importance of risk management in the economy through insurance products and the 

important role of the insurance sector as part of the financial non-banking sector in the 

economy growth. In view of the design of the study thus constructed, the monographic 

work is structured into six main chapters, where six working hypotheses are 

consistently tested and resolved. 

Chapter one focuses on the theoretical and practical aspects of the relationship between 

the financial and in particular the insurance sector with economic development. The 

leading research hypothesis is based on the view that the development of the insurance 

market creates prerequisites for accelerated economic growth. Chapter two analyzes the 

macroeconomic environment and its impact on insurance. The research hypothesis is 

the strong interdependence of premium income on macroeconomic indicators, foreign 

direct investment, household income and expenditure, and social inequality. Chapter 

three analyzes key indicators for the development of the insurance market in Bulgaria. 

The research hypothesis is that the integration of the Bulgarian insurance sector into the 

European one creates the conditions for catching up of the Bulgarian insurance and 

financial non-banking sector. Chapter four examines the economic performance of 

insurance undertakings as economic units, measured by number of employees, turnover 

(gross premiums written), gross accrued claims, output, total purchases of goods and 

services, value added at factor prices. The hypothesis for improving the economic 

efficiency of the insurance sector after joining the European Union is tested. Chapter 

Five analyzes the dynamics and structure of gross premium income, insurance claims 

paid, the correspondence of the structure of gross premium income and insurance 

claims paid. The research hypothesis tests the parallel analysis of premiums and 

benefits through the matching of their structures as a characteristic of the insurance 

market with high information value. Chapter six develops an analysis of the dynamics 

of indicators by type of insurance. The research hypothesis tests the leading role of 

compulsory insurance against non-compulsory insurance in the parallel increase of the 

insurance value of the insurance business and the related gross premium income. By 
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formulating scientific tasks, individual research hypotheses are tested and proven. In 

conclusion, the main results of the monographic work are summarized. 
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Обект на настоящото изследване са инвестициите, а негов предмет – методико-

приложните аспекти при изграждането на инвестиционни портфейли и 

въвеждането на условни инструменти за хеджиране срещу инвестиционен риск. 

Водещата изследователска теза се формулира, както следва: чрез методически 

апарат за вземане на обосновани инвестиционни решения, портфейлна теория 

като научен фундамент за постигане на целеви инвестиционни резултати и 

условните инструменти като хедж срещу риска, инвестициите в съвременния свят 

са естествена среда, област от компетенции и инструментариум на 

икономическите агенти за постигане на растеж и мултиплициране на богатството.  

На база на така поставените обект, предмет и теза целта на монографичния труд 

е да защити авторско виждане за инвестиционния мениджмънт като 

професионална област от компетенции с методико-приложен характер, 

позволяваща вземане на най-рентабилното решение сред инвестиционните 

алтернативи при съответни целеви параметри за възвръщаемост  и риск, базирано 

върху възможностите на портфейлната теория и хеджинговата способност на 

условните инструменти и отчитайки разнообразните аспекти на несигурността. 

С оглед на така конструирания проблемен фундамент на изследването 

монографичният труд е структуриран в седем основни глави, където 

последователно се тестват и решават седем работни хипотези. 

Глава първа е с фокус върху еволюцията на инвестициите като наука и методика. 

Водещата изследователска  хипотеза се базира върху виждането, че инвестициите 

са процес на нарастване на активите и богатството за всички икономически 

агенти, които влагат своите ликвидни ресурси в инвестиционни носители при 

съответно ниво на възвръщаемост  и риск. Глава втора тества валидността на 

изследователската хипотеза за ключовата значимост на риска и доходността като 

фундаментални фактори в процеса на конструиране на инвестиционните 

портфейли. Отбелязва се значението както на нормалното разпределение, така и 

на асиметрията и ексцеса на доходността. Основната изследователска хипотеза в 

глава трета е свързана с обосновка на портфейлната теория като антитеза на 

приложението на водещите принципи при наивната диверсификация: 

максимализирането на броя на активите, включени в портфейла; равните тегла на 

активите, включени в портфейла; както и случайният избор на активите. 

Представена е както еволюцията на теорията в тази област, така и нови 

направления  в развитието на научно-приложните аспекти на портфейлирането. 

В глава четвърта се тества изследователската хипотеза за управленската основа 

на инвестиционните решения като процес, етапи, правила, цели, стратегии, 

влияещи факторни променливи и индекси за оценка на портфейлното 

представяне. В глава пета се тества работната хипотеза за позиционирането на 

условните инструменти като надежден хеджингов инструмент срещу риска с цел 

постигане на целева стойност риск – възвръщаемост за целите на портфейлното 

конструиране и инвестиционния мениджмънт. В глава шеста се извеждат 
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факторите, влияещи на стойността, демонстрират се основните модели за 

оценяване на опциите, приложени както към финансовите, така и към реалните 

опции.   В глава седма се тества работната хипотеза, че в епохата на глобализация 

единствено активното включване на финансовите пазари, посредниците и 

регулатора могат да осигурят ефективно въздействие върху предизвикателствата 

на климатичните промени, острите социални проблеми и етническите конфликти. 

Чрез формулиране на научни задачи отделните изследователски хипотези се 

тестват и доказват. В заключението са обобщени основните резултати от 

монографичния труд. 

  

 

The scientific area of this study is investment and its object is the methodological and 

applied aspects in the construction of investment portfolios and the introduction of 

contingent instruments for hedging against investment risk. The leading research thesis 

is formulated as follows: through methodological apparatus for making sound 

investment decisions, portfolio theory as a scientific foundation for achieving targeted 

investment results and contingent instruments as a hedge against risk, investment in the 

modern world is a natural environment, an area of competence and economic agents 

toolkit for wealth growth. On the basis of the scientific area, object and thesis thus 

stated, the purpose of the monographic work is to approve the author's view of 

investment management as a professional area of competence with methodological and 

applied character, which allows to make the most profitable decision among the 

investment alternatives at the respective risk-return trade-off based on portfolio theory 

potential and the hedging features of contingent instruments and taking into account the 

various aspects of uncertainty. A problematic perspective of the research thus 

constructed, the monographic work is structured in seven main chapters, where seven 

working hypotheses are tested and approved in a consistent manner.  

Chapter one focuses on the evolution of investment as a science and methodology. The 

leading research hypothesis is based on the view that investment is a process of assets 

and wealth growth for all economic agents who invest their liquid resources in 

investment vehicles at the appropriate levels of risk and return. Chapter two tests the 

validity of the research hypothesis of the key importance of risk and return as 

fundamental factors in the process of constructing investment portfolios. The 

importance of both the normal distribution and the asymmetry and excess of yield is 

noted. The main research hypothesis in Chapter Three relates to the justification of 

portfolio theory as the antithesis of the application of guiding principles in naive 

diversification: maximizing the number of assets included in the portfolio; equal 

weights of assets included in the portfolio; as well as the random selection of assets. It 

presents both the evolution of theory in this field and new directions in the development 

of applied science aspects of investment portfolio. Chapter four examines the research 

hypothesis for the management basis of investment decisions such as process, stages, 

rules, goals, strategies, influencing factor variables, and portfolio performance indexes. 

Chapter Five tests the working hypothesis of positioning contingent instruments as a 

reliable hedging instrument against risk in order to achieve the target risk - return for 

the purposes of portfolio construction and investment management. Chapter six outlines 

the factors that affect value, demonstrates the basic models for valuing options applied 

to both financial and real options. Chapter seven tests the working hypothesis that, in 
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the age of globalization, only the active involvement of financial markets, 

intermediaries and the regulator can provide effective responses to the challenges of 

climate change, acute social problems and ethnic conflicts. By formulating scientific 

tasks, individual research hypotheses are tested and approved. In conclusion, the main 

results of the monographic work are summarized. 
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проявления, тенденции, възможности / Стоян Проданов // Научно-практическа 

конференция на тема: „Икономиката на България – 30 години след началото на 

промените“, Свищов, 22.11.2019, СА „Д. А. Ценов“, 2019, 10 стр. 

  

Взаимодействието на финансовите и застрахователните пазари, на продуктите и 

дистрибуционните канали в застраховането и финансите е все по-срещано. 

Теоретичните идеи и модели в застраховането и финансите все повече се 

допълват, което поражда необходимост от съвместни анализи, проучвания и 

академични програми. Многостранната конвергенция на финансовите и 

застрахователните пазари, продукти и процедури се очаква да се задълбочи и да 

наложи нови стандарти и изисквания пред доставчиците на финансови и 

застрахователни услуги, актюерите и финансовите аналитици, надзора и 

потребителите. Изследването показва примери за конвергенция на финансовите 

и застрахователните пазари, продукти и процедури, проявяваща се в редица 

случаи на пресечни точки на застраховането и финансите. От една страна, 

теоретичните идеи и модели в застраховането и финансите все повече се 

допълват, което поражда необходимост от съвместни анализи, проучвания и 

академични програми. От друга страна, банковата практика създаде и разви 

интеграцията в продажбените канали на банкови и застрахователни продукти, 

известна като банково застраховане. Не на последно място, конвергенцията на 

финансовите и застрахователните доведе до създаването, усъвършенстването и 

развитието на нов клас активи – хибридните финансово-застрахователни 

инструменти. 

  

The interaction between financial and insurance markets, products and distribution 

channels in insurance and finance is becoming more common. Theoretical ideas and 

models in insurance and finance are increasingly complementary, creating the need for 

joint analysis, research and academic programs. The multilateral convergence of 

financial and insurance markets, products and procedures is expected to deepen and 

impose new standards and requirements on financial and insurance providers, actuaries 

and financial analysts, supervisors and consumers. The study shows examples of 

financial and insurance markets convergence, products and procedures, occurring in 

many cases at the intersection of insurance and finance. On the one hand, theoretical 

ideas and models in insurance and finance are increasingly complementary, creating the 

need for joint analyzes, studies and academic programs. Banking practice, on the other 

hand, has created and developed integration into the sales channels of banking and 

insurance products, known as bank insurance. Last but not least, the financial and 

insurance convergence has led to the creation, refinement and development of a new 

asset class - hybrid financial insurance instruments. 
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Бонус-малус системата (BMS) в автомобилното застраховане е застрахователна 

система, която коригира премията, платена от клиент, в съответствие с тяхната 

индивидуална история на претенциите. Застрахователят трябва да събира по-

висока премия от по-рискови водачи и по-ниска премия от по-малко рискови 

водачи, вместо равна премия от всички водачи по справедливи причини. Това 

създава възприемането на справедливост сред добрите шофьори и е стимул за 

корекция в поведението на лошите шофьори. Приемането на BMS от 

застрахователния отрасъл и от обществото в България изисква използването на 

най-добрите практики в световното застраховане, което предполага връзката 

„щета-бонус / малус“; прилагане на претенциите, причинени като основание; 

входни класове, премиум мащаб и преходни правила, които отговарят на 

изискванията за прозрачност, неутралност и ефективност на BMS. 

  

Bonus-malus system (BMS) in car insurance is an insurance system that adjusts the 

premium paid by a customer in accordance with their individual claim history. The 

insurer must collect a higher premium from riskier drivers and lower premium from 

less risky drivers, instead of an equal premium from all drivers, for fair reasons. This 

creates the perception of justice with good drivers and a correction stimulus in 

behaviour of bad drivers. The adoption of BMS by the insurance industry and by society 

in Bulgaria requires the use of best practice in world insurance, implying the link 

“damage -bonus/malus”; applying the claims caused as a base; entrance class, premium 

scale, and transitional rules that comply with the transparency, neutrality, and efficiency 

requirements of BMS. 

6 10 

Prodanov, Stoyan. Catastrophic Risk Management in Agriculture – weather 

modification or insurance / Stoyan Prodanov // Фiнансово-кредитна система: 

проблеми та інновації: ІV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція 

- Одеса, 11-12 квітня 2019 р.Одеський нацiональний економiчний университет, 

2019, pp. 272-275 

  

Третирането на облаци срещу градушка през 50-те години се превръща в една от 

мащабните дейности, които изискват адекватна оценка на потенциалните ефекти 

и финансовата ефективност. Поредица от изследвания, проведени в края на 20 

век, доказват липсата на значителна статистическа зависимост между 

прилагането на този тип система за защита и градушките. Единствената 

ефективна мярка за справяне с последиците от градушките в селското стопанство 

е да се стимулира застраховката на фермерите. Управление на катастрофалните 

рискове със застрахователни техники и разчитането на застрахователния пазар е 

далеч по-ефективен начин за използване на публични ресурси. Допълнителни 

опции предлагат свързани с риска ценни книжа като CAT-облигации. 

  

Cloud seeding in the 1950s is becoming large-scale activities that call for an adequate 

assessment of potential effects and financial efficiency. A series of studies conducted 

at the end of the 20th century proves the lack of significant statistical dependence 

between the application of this type of protection system and the hailstorms. The only 

effective measure to deal with the effects of hailing in agriculture is to stimulate farmers' 

insurance. Managing catastrophic risks with insurance techniques and relying on the 
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insurance market is a far more effective way of using public resources. Additional 

options offer risk-linked securities such as CAT-bonds. 

7 10 

Проданов, Стоян. Застраховане на нематериални активи в дигиталната епоха / 

Стоян Проданов // 80 [осемдесет] години академично преподаване по 

застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застраховане и социално 

дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла 

маса - Свищов, 13 октомври 2018 г.АИ Ценов, 2018, с. 114-122, ISBN: 978-954-

23-1712-8 

  

Нематериалните активи са феноменът на новата, дигитална, комуникационна и 

информационна икономика, едновременно характерна черта и ключов 

производствен фактор. „Невидимите“ или „неосезаеми“ активи засягат 

съвременния корпоративен свят и финансовите пазари по безпрецедентен начин. 

Пазарите се промениха и активите, необходими за създаването на стойност все 

повече са нематериалните, и все по-малко материални активи. Нематериалните 

активи са ключът към постигането на растеж и ефективност, както и критичен 

фактор за максимизиране на корпоративната стойност. С нарастването на 

значението на нематериалните активи за съвременната икономика се увеличава 

търсенето на застраховки за тях, както за поражения на застраховани 

нематериални активи, така и за вреди, причинени чрез тях. Кибер застраховането 

се разглежда все повече като важна част от ефективната корпоративна стратегия 

за управление на кибер рисковете. Приемането на европейската директива 

General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR) ще внесе нова динамика в 

пазара на кибер застраховки на стария континент, особено заради изискването за 

нотификация в случай на пробив в сигурността и кражба на данни. 

  

Intangible assets are the phenomenon of the new, digital, communication and 

information economy, both a feature and a key productive factor. “Invisible” or 

“intangible” assets affect the corporate world and financial markets in an unprecedented 

way. Markets have changed and the assets needed to create value are increasingly 

intangible and less tangible assets. Intangible assets are the key to achieving growth and 

efficiency, as well as a critical factor in maximizing corporate value. With the 

increasing importance of intangible assets for the modern economy, demand for 

insurance for them, both for damage to insured intangible assets and for damage caused 

by them, is increasing. Cyber insurance is increasingly seen as an important part of an 

effective corporate cyber risk management strategy. The adoption of the European 

Directive General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR) will bring new 

dynamics to the cyber insurance market in the old continent, especially because of the 

requirement for notification in the event of a security breach and data theft. 

8 3.33 

Проданов, Стоян и др. Мост "Дунав Юг" (Свищов - Зимнич): Трансгранични 

решения за транспортна свързаност / Андрей Захариев, Стоян Проданов, 

Ивайлов Маринов // Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с 

доклади от научна конференция - Варна, 17 ноември 2017 г.Наука и икономика 

ИУ - Варна, 2018, с. 445-456, ISBN: 978-954-21-0957-0 

  

Изграждането на мостове над река Дунав между България и Румъния води до 

пълна интеграция на крайречните райони в двете страни и до ускорено 

икономическо и социално развитие. Благоприятното географско разположение на 

трансграничния регион Свищов – Зимнич предоставя възможности за развитие 
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на транзитен транспорт в посока на два от петте общоевропейски транспортни 

коридора, пресичащи страната. Проучването на трафика за периода 2000-2015 г. 

показва, че двете дестинации постигат 31 км по-малък пробег. Аргументите за 

изграждане на мост „Дунав Юг” при Свищов – Зимнич са научно-експертни, но 

подкрепата от правителствата  на България и Румъния са условие проектът да 

стане реалност. Независимо от сложните процеси на междудържавни 

съгласувания двете държави имат своя общ старт в ЕС, където принципът на 

свобода на движение на хора, стоки и капитали категорично води до 

преодоляване (рано или късно) на съществуващия дефицит от трансгранични 

транспортни алтернативи през река Дунав 

  

Building bridges over the river Danube between Bulgaria and Romania leads to full 

integration of riparian areas in both countries and accelerated economic and social 

development. The favourable geographical location of the cross-border region of 

Svishtov – Zimnicea provides opportunities for the development of transit transport in 

the direction of two of the five Pan-European transport corridors crossing the country. 

Trafficking survey for the period 2000-2015 shows that the two destinations achieve a 

31 km shorter mileage. The arguments for building the Danube South bridge at Svishtov 

- Zimnich are scientific and expert, but the support of the governments of Bulgaria and 

Romania is a condition for the project to become a reality. Despite the complex 

processes of interstate coordination, the two countries have their common start in the 

EU, where the principle of free movement of persons, goods and capital clearly leads 

to overcoming (sooner or later) the existing shortage of cross-border transport 

alternatives across the Danube. 

9 10 

Проданов, Стоян. Обезщетения за неимуществени вреди от пътни инциденти - 

европейски ракурси / Стоян Проданов // Устойчиво развитие на застрахователния 

и осигурителния пазар в условията на динамична регулаторна среда : Сборник 

доклади от национална кръгла маса - Свищов, 14-15 октомври 2017 г.АИ Ценов, 

2017, с. 42-48, ISBN: 978-954-23-1382-3 

  

Липсата на действаща методика за определяне на имуществените и 

неимуществените обезщетения при смърт е сериозен проблем пред българското 

застраховане. По-специално обезщетяването за пропуснати доходи на 

пострадалия и за издръжка на членове на семейството му практически напълно 

липсва в българската съдебна практика. Липсата на подробна регламентация води 

до парадокса да сме единствената страна в ЕС,  в която обезщетенията при смърт 

в ПТП да се състоят почти изцяло от неимуществена компонента, с която се 

„възмездяват главно страданията или загубата на морална опора и подкрепа, 

понесени от увредения вследствие увреждането”. Модерният подход включва 

имуществена и неимуществена компонента в компенсацията, които справедливо 

да обезщетят пострадалите и техните близки както за болките и страданията, така 

и за пропуснатите доходи, издръжката на семейството и цената на лечението и 

медицинските грижи. Споменатите несъвършенства изискват промяна в 

нормативната уредба, която е повече от належаща. 

  

The lack of a valid methodology for determining property and non-material death 

benefits is a serious problem for Bulgarian insurance. In particular, compensation for 

the lost income of the victim and the maintenance of his or her family members is 

virtually absent in Bulgarian case law. The lack of detailed regulation leads to the 
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paradox that we are the only EU country where the death toll in a road accident consists 

almost entirely of a non-material component, which "mainly compensates for the 

suffering or loss of moral support and support sustained by the disabled as a result of 

the injury. ". The modern approach includes a property and non-property component of 

compensation that fairly compensates the victims and their relatives for both pain and 

suffering, and missed income, family support and the cost of treatment and medical 

care. These imperfections require a change in regulation that is more than urgent. 

10 10 

Проданов, Стоян. Финансови и технологични иновации, променящи 

парадигмата на застраховането / Стоян Проданов // Съвременни 

предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа: 

Международна научнопрактическа конференция: Сборник доклади - Свищов, 7-

8 април 2017 г.АИ Ценов, 2017, с. 283-291, ISBN: 978-954-23-1239-0 

  

Докладът представя появата, еволюцията и бъдещето на следните явления, 

притежаващи потенциала да променят из основи парадигмата на застраховането: 

1.Секюритизацията в застраховането – трансфер на застрахователен риск към 

капиталовите пазари; 2.Концепцията „Интернет на нещата“ (Internet-of-things) – 

застрахователни аспекти; 3.Приложения на Блокверижната технология и Смарт-

контрактите в застраховането. 

  

The report presents the emergence, evolution and future of the following 

phenomena, which have the potential to fundamentally change the paradigm of 

insurance: 1. Securitization in insurance - transfer of insurance risk to capital markets; 

2. The concept of "Internet of Things" - insurance aspects; 3. Blockchain Technology 

Applications and Smart Insurance Contracts. 

11 5 

Prodanov, Stoyan  et al. Management of the Project "Bridge Danube South Svishtov - 

Zimnicea": Challenges and Solutions. / Andrey Zahariev, Stoyan Prodanov // Научна 

дискусия на тема : Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник с резюмета - 

Свищов, 13-14 октомври 2017 г.АИ Ценов, 2017, pp. 42-45, ISBN: 978-954-23-

1375-5 

  

Изграждането на мостове над река Дунав между България и Румъния води до 

пълно интегриране на крайречните региони в двете държави и ускорено 

икономическо и социално развитие. Благоприятното географско местоположение 

на трансграничния регион Свищов – Зимнич дава възможности за развитие на 

транзитните превози по направлението на два от петте Общоевропейски 

транспортни коридори, пресичащи държавата. Според МТИТС мястото е 

подходящо за изграждане на мост по следните причини: Българският бряг в 

участъка около Свищов-Зимнич е висок и подходящ за строителство на мостово 

съоръжение при значителна икономия на средства за изграждане на 

денивилационния подход към моста в неговия надречен участък; Град Свищов се 

намира в центъра на Северния централен район за планиране, чиято пътна мрежа 

е на второ място по гъстота в страната и концентрира една четвърт от 

железопътната мрежа в района; Близостта на жп. гара, речно пристанище и 

летище е предпоставка за развитие и на модерен интермодален комплекс. 

  

Building bridges over the river Danube between Bulgaria and Romania leads to full 

integration of riparian areas in both countries and accelerated economic and social 

development. The favourable geographical location of the cross-border region of 

Svishtov – Zimnicea provides opportunities for the development of transit transport in 
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the direction of two of the five Pan-European transport corridors crossing the country. 

According to MTITC the place is suitable for the construction of a bridge for the 

following reasons: The Bulgarian coast in the area around Svishtov-Zimnich is tall and 

suitable for the construction of a bridge facility with considerable savings of funds for 

the construction of the climbing approach to the bridge in its water overpass; The town 

of Svishtov is located in the centre of the North Central Planning Region, whose road 

network is the second largest in the country and concentrates a quarter of the railway 

network in the region; The proximity of the railway, railway station, river port and 

airport is a prerequisite for the development of a modern intermodal complex. 

12 5 

Павлов, Цветан и др.. Сравнителен анализ на водещи модели за оценка на 

финансови активи, основани на потреблението / Цветан Павлов, Стоян Проданов 

// Народностопански архив, 2016, 1, с. 22-51, ISSN: 0323-9004 

  

В разработката се анализира в дълбочина същността на рационалните модели за 

оценка на финансови активи, основани на потреблението (consumption-based asset 

pricing models) и се извеждат най-перспективните съвременни тенденции в 

областта. Първоначално е представена концептуалната рамка на моделите, 

обвързващи макроикономически и финансови зависимости, и е развита 

математическата основа на класическия CCAPM. След това са изведени водещите 

подходи за модификация на базовия модел, преодоляващи част от неговите 

недостатъци. Анализирани са предимствата, недостатъците и способността на 

съвременните модели, базирани на потреблението, да пресъздадат емпиричните 

зависимости в доходността и риска на финансовите активи. Водещият извод от 

статията е, че все още липсва убедителен, консенсусен рационален модел, който 

пресъздава в достатъчна степен характеристиките на финансовите пазари. От 

иконометрична гледна точка, най-близо в това начинание е моделът на 

дългосрочния риск на Bansal и Yaron (2004) и неговите модификации. 

  

The article analyzes in depth the consumption-based asset pricing models, and displays 

most perspective contemporary trends in the field. A conceptual framework of models 

has been originally presented linking macroeconomic and financial relationships, and 

mathematical basis of the classic CCAPM has been developed. The paper also brings 

out the leading approaches for modification of the basic model, overcoming some of its 

shortcomings, and analyzes the advantages, disadvantages and the ability of 

consumption-based modern models to recreate empirical correlations in profitability 

and the risk of financial assets. The leading conclusion of the article is that there is still 

no convincing rational consensus model to reproduce adequately the characteristics of 

financial markets. From an econometric perspective, the closest in this endeavour is the 

model of long-term risk of Bansal and Yaron (2004) and its modifications. 

13 10 

Проданов, Стоян. Приоритизиране на публични инвестиционни проекти – 

съвременни аспекти / Стоян Проданов // Финансовото образование и научните 

изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : 

Научно-методическа конференция; Сборник доклади - Свищов, 9-10.11. 2012 

г.АИ Ценов, 2012, с. 89-96, ISBN: 978-954-23-0796-9 

  

Публичните инвестиционни проекти са най-видимата част от усилията на централните, 

регионалните и общинските власти да променят начина на живот, транспортната 

инфраструктура и достъпност, предоставянето на нови и подобряване на 

съществуващите услуги в здравеопазването, образованието, жилищната политика, 

комуналните дейности. Приоритизирането на публичните инвестиционни проекти е 
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изявление на публичните власти за относителната полезност на отделните проекти и 

важността за местната общност или общността в региона или страната. 

  

Public investment projects are the most visible part of the efforts of central, regional 

and municipal authorities to change the way of life, transport infrastructure and 

accessibility, provision of new ones and improvement of existing services in health 

care, education, housing policy, communal activities. Prioritizing public investment 

projects is a statement by public authorities about the relative utility of individual 

projects and the importance for the local community or community in the region or 

country. 

14 5 

Проданов, Стоян и др. Използване на виртуални игри и бизнес симулации в 

дистанционното обучение / Стоян Проданов, Стефан Станимиров // Трета 

национална конференция с международно участие по електронно обучение във 

висшето образование : Сборник доклади - Свищов, 15-17 май 2009 г.АИ Ценов, 

2009, с. 312-321, ISBN: 978-954-23-0487-6 

  

Виртуалните игри и бизнес симулациите могат да играят важна роля в 

усвояването на знания чрез лично включване, групово (екипно) участие, 

незабавна и непосредствена обратна връзка, усещане за реалност. В  използването 

на виртуални игри и бизнес симулации се крие обаче риск обучението да се 

разглежда като забавление и игра, а не като сериозен дидактичен инструмент. Цел 

на настоящия доклад е да се дискутират възможностите и проблемите при 

използването на виртуалните игри, потенциалът ограниченията пред 

симулирането на инвестиции на глобалния капиталов пазар. 

  

Virtual games and business simulations can play an important role in learning through 

personal involvement, group (team) participation, immediate and immediate feedback, 

and a sense of reality. However, the use of virtual games and business simulations has 

the risk of considering learning as fun and play rather than a serious didactic tool. The 

purpose of this report is to discuss the opportunities and problems of using virtual 

games, the potential constraints to simulating investment in the global capital market. 

15 3.33 

Prodanov, Stoyan et al. Encyclopedia of Modern Portfolio Management / Stoyan 

Prodanov, Aleksandyr Ganchev, Andrey Zahariev // Narodnostopanski arhiv, 2009, 1, 

pp. 172-174, ISSN: 0323-9004 

  

Инвестициите и управлението на портфейлa са ключов фактор във финансовата 

теория и практика. Те дават възможност на академичните кръгове да подкрепят 

драматичното развитие на глобалните и капиталовите пазари както 

функционално, така и професионално. Учебникът „Управление на портфейла“ е 

иновативен образователен продукт с характеристиките на българска 

енциклопедия на съвременното портфолио управление. 

  

The investment and the portfolio management are a key factor in the financial theory 

and practice. They enable the academic circles to support the dramatic development of 

the global and capital markets both functionally and professionally. The textbook 

Portfolio management” is and innovative educational product with the characteristics 

of the Bulgarian encyclopedia of the contemporary portfolio management.  

16 5 

Проданов, Стоян и др. Влияние на регионалното развитие върху рисковата 

премия и дисконтовия процент в икономиката (приложение в сферата на 

публичните финанси) / Стоян Проданов, Александър Ганчев // АИ Ценов, 2004, 8 

с., ISBN: ISBN 954-23-0231-2 
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Основна задача и цел на доклада е да представи философията и компонентите на 

дисконтовия процент, както и да разработи интуитивна и лесно приложима 

методика за неговото калкулиране в сферата на публичните финанси. Резултатите 

от изследването позволяват формулиране на осем ключови извода и пет насоки 

за бъдещи научни проучвания по проблема. 

  

The main objective and purpose of the report is to present the philosophy and 

components of the discount rate, as well as to develop an intuitive and easily applicable 

methodology for calculating it in the field of public finances. The results of the study 

allow the formulation of eight key conclusions and five directions for future scientific 

research on the problem. 

17 10 

Prodanov, Stoyan. Tax reforms in transition economies – problems and challenges / 

Stoyan Prodanov // Finance. Public finance and macroeconomics. Investment and 

capital market. Corporate finance and capital budgeting : 50th Anniversary financial 

conference-Svishtov, Bulgaria , 11-12 April 2002 г., стр. 45-54, Абагар, ISBN: 954-

427-477-4  

  

Някои от основните стимули и цел на данъчната реформа са да се увеличи 

справедливостта на данъчното облагане, да се подобри ефективността на 

данъчната система, да се опростят процедурите за данъчно облагане и да се 

намалят оперативните разходи на данъчната администрация. Сега икономиките в 

преход са изправени пред задачата да изберат съответните данъчни системи и 

законодателства. Тези избори са от съществено значение за постиженията на 

устойчивия икономически растеж, свободната пазарна икономика и 

икономическата свобода и ще повлияят на конкурентоспособността на тези 

икономики и съответно в дългосрочен план на благосъстоянието на гражданите 

на тези страни. 

  

Some of the major stimuli and objective of the tax reform are to increase the fairness of 

taxation, to improve the efficiency of the tax system, to simplify taxation procedures 

and to reduce the operating expenses of tax administration. Now the transition 

economies face the task to choose relevant tax systems and legislations. These choices 

are essential for the achievements of sustainable economic growth, free market 

economy and the economic freedom and will influence the competitiveness of those 

economies and respectively, in a long term, the welfare of the citizens of those 

countries. 

18 6.43 

Zahariev, A., Zveryаkov, M., Prodanov, S., Zaharieva, G., Angelov, P., Zarkova, S., 

Petrova, M. (2020) Debt management evaluation through Support Vector Machines: on 

the example of Italy and Greece. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 7(3), 2382-

2393. www.jssidoi.org/jesi/article/527  Scopus Q1, Web of Science, 

http://doi.org/10.9770/jesi.2020.7.3(61)  

  

Фокусът на това изследовване е поставен върху оценката на управлението на 

държавния дълг. През първото десетилетие на 21 век страните от PIIGS в ЕС28 

бяха основният генератор на рискове в сектора на публичните финанси, 

създавайки по този начин заплаха за трансграничните икономически шокове. 

През 2018 г. Гърция и Италия имаха най-лошите съотношения между дълга и БВП 

и бяха определени като ориентир за страни с проблеми с държавния дълг. Гърция 

е пример за страна с несистематичен риск за ЕС поради ниския си дял от БВП на 

ЕС28 от 1,16% (към 2018 г.), въпреки рекордното си съотношение на дълга от 

http://www.jssidoi.org/jesi/article/527
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176%. Италия обаче е не само сред първите 4 икономики в ЕС28 с дял от своя 

национален БВП в този на ЕС28 от 11,1%, но има и рекордно съотношение на 

дълга от 131%, което е важно за една от най-добрите икономики в групата EU28. 

С оглед на гореизложеното, студията е структурирана в три основни раздела. 

Първият раздел представя анализ на ефективността на управлението на 

държавния дълг като ключов елемент на управлението на публичните финанси в 

28-те държави-членки на ЕС. Раздел втори представя обосновка на използването 

на метода за поддръжка на вектори (SVM) за иконометричен анализ на 

макроикономически данни. В третия раздел са представени групи и емпирично 

тествани вътрешни и външни показатели, които влияят върху съотношението на 

дълга на Италия и Гърция. Анализът е извършен с тримесечни времеви серии от 

данни за периода 2000-2018 г., като се използва регресия на поддържащия вектор 

(SVR) за тестване на държавен дълг, изчислен с помощта на софтуер за 

интерактивно и функционално програмиране - Python. Резултатите от теста и 

тяхното векторно разпределение по отношение на SVR се представят като 

хистограми. Основният извод е, че и за Гърция, и за Италия съществува силна 

корелация между поддържащите вектори на SVM, получени чрез алгоритъма, 

което се дължи и на строгия подбор на показатели, чиято корелация се 

преформатира от моделния алгоритъм, ограничавайки неговата отрицателна 

значимост по крайния резултат. 

  

The focus of this research paper is on sovereign debt management evaluation. During 

the first decade of the 21st century, the PIIGS countries in the EU28 were the main 

generator of risks in in the public finance sector, thus creating a threat for cross-border 

economic shocks. In 2018, Greece and Italy had the worst debt-to-GDP ratios and were 

earmarked as a benchmark for countries with sovereign debt problems. Greece is an 

example of a country with a non-systematic risk for the EU due to its low share of 

EU28’s GDP of 1.16% (as of 2018) despite its record debt ratio of 176%. However, 

Italy is not only among the top 4 EU28 economies with a share of its national GDP in 

that of the EU28 of 11.1%, but also has a record debt ratio of 131%, which is significant 

for one of the top economies in the EU28 group. In view of the above, the paper is 

structured into three main sections. Section One presents an analysis of the efficiency 

of sovereign debt management as a key element of public finance management in the 

28 EU Member States. Section Two presents a justification of the use of the Support 

Vector Machines (SVM) method for econometric analysis of macroeconomic data. 

Section Three presents groups and empirically tested internal and external indicators 

that affect the debt ratio of Italy and Greece. The analysis was conducted with quarterly 

time series of data for the period 2000-2018 using support vector regression (SVR) for 

sovereign debt testing calculated using software for interactive and functional 

programming - Python. The test results and their vector distribution in terms of SVR 

are presented as histograms. The main conclusion is that both for Greece and for Italy, 

there is a strong correlation between the SVM support vectors obtained through the 

algorithm, which is also due of the strict selection of indicators whose correlation is 

reformatted by the model algorithm, limiting its negative significance on the final result. 

19 22.50 

Prodanov, S., Naydenov, L. (2020) Theoretical, Qualitative,  and Quantitative Aspects 

of Municipal Fiscal Autonomy in Bulgaria Economic Studies journal, (1), ISSN 0205-

3292, Scopus Q2 
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Научните изследвания в областта на общинската финансова политика обхващат 

широк спектър от въпроси, които включват проблемите, анализирани в 

настоящия документ, а именно. теоретичните основи и качественият аспект на 

регионалната фискална автономия. Статията изследва подходите за оценка на 

фискалната автономия на местните власти. Резултатите от подробен критичен 

анализ, проведен от авторите, очертават достойнствата и недостатъците на 

нормативния и положителния подход и обосновават необходимостта от 

балансиран подход за оценка на местното фискално управление. Този подход се 

основава на идеята, че процесът на разширяване на фискалните правомощия на 

местните власти е част от по-общата тенденция за реформи в публичния сектор 

за насърчаване на принципите на субсидиарност. Балансираният подход беше 

използван за качествена и количествена оценка на фискалната автономия на 

местните власти в Република България. Емпиричните данни бяха анализирани за 

оценка на финансовия капацитет и относителното положение на българските 

общини в сравнение със сходни структури в Европейския съюз (ЕС). Общият 

извод е, че законодателните мерки за прилагане на принципите на местното 

самоуправление не са достатъчни за постигане на оптимално съотношение между 

местните и държавните бюджети. 

  

Scientific research in the field of municipal financial policy covers a wide range of 

issues which include the issues analysed in this paper, viz. the theoretical foundations 

and the qualitative aspect of regional fiscal autonomy. The article explores the 

approaches to assessing the fiscal autonomy of local governments. The results of a 

detailed critical analysis conducted by the authors outline the merits and demerits of the 

normative and the positive approaches and justify the need for a balanced approach for 

assessing local fiscal governance. This approach is based on the idea that the process of 

extending the fiscal powers of local governments is part of a more general trend for 

public sector reforms to promote the principles of subsidiarity. The balanced approach 

was used for a qualitative and quantitative assessment of the fiscal autonomy of local 

governments in the Republic of Bulgaria. Empirical data was analysed to assess the 

financial capacity and relative position of Bulgarian municipalities in comparison with 

similar structures within the European Union (EU). The general conclusion is that the 

legislative measures for implementation of the principles of local self-government are 

not sufficient for achievement of an optimal ratio of local to state budget fiscal revenues. 

20 2.5 

Захариев, Андрей и др. Предизвикателства през дълговото бюджетиране в 

българските общини / Андрей Захариев, Стоян Проданов, Александър Ганчев, 

Юрий Кузнецов, Емил Цанов, Александър Личев // Диалог, 2010, юни, с. 190-212, 

ISSN: 1311-9206 

https://www2.uni-svishtov.bg/dialog_old/2010/INI/35-statia-2010.pdf  

  

Основна цел на тази разработка е да изследва дълговото бюджетиране на 

българските общини като област от общинските финанси, изискваща вземане на 

модерни, методически базирани решения. Тези решения надхвърлят 

традиционния едногодишен бюджетен планов хоризонт. С въвеждането на 

многогодишни модели за бюджетиране и анализ на капацитета за поемане на 

общински дълг се позволява съобразяване с уникалните характеристики на 

общината-поемател на дълга. Това разширява възможностите пред финансовия 

мениджмънт на българските общини. Следователно може да се потвърди, че 

https://www2.uni-svishtov.bg/dialog_old/2010/INI/35-statia-2010.pdf
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българските общини максимализират ефектите от усвояване на средствата по ОП 

чрез развитие капацитета за съфинансиране, включително чрез поемане на 

общински дълг. Това се реализира в граници, гарантиращи поносимост на 

обслужването при разнообразни, многогодишни сценарии за развитие на 

местната общност в условията на фискална децентрализация. 

  

The main aim of this paper is to investigate the debt funding of the Bulgarian 

municipalities as an area of the municipality finance, requiring decision-making based 

on modern methodology. Those decisions are exceeding the traditional one year 

planning horizon. With the introduction of the multy-year models for budgeting and 

analyses of the capacity of municipalities’ debt issue it is allowed to consider with the 

unique characteristics of the municipality debt-issuer. Such approach enlarges the 

capabilities in front of the municipal financial management. Therefore it is confirmed 

that Bulgarian municipalities are able to maximize the effects of absorption of operating 

programs funds through development of the capacity of co-finance, including debt 

issue. Such policy could be introduced in borders, guarantying acceptable debt services 

under the conditions of various, multiyear scenarios for the development of the local 

community under the condition of fiscal decentralization. 

21 15 

Prodanov, Stoyan. Anex B Case Study Report: Bulgaria in Evaluation 2007/2 

DECENTRALISATION IN SDC'S BILATERAL COOPERATION Relevance, 

Effectiveness, Sustainability and Comparative Advantage / Stoyan Prodanov // Bern, 

Swiss Agency for Development and Cooperation SDC, Bern, Februar, 2007, pp. 51 - 

79 DOI: 10.13140/RG.2.2.11766.96325  

  

Основната цел на оценката е да се проучи значимостта, ефективността и 

устойчивостта на мерките за децентрализация на SDC, прилагани в България. 

Другият целта е да се проучат сравнителните предимства в областта на 

децентрализацията и доброто местно управление на SDC в сравнение с други 

донори и дейностите на страните партньори в подкрепа на децентрализацията. 

Очаква се оценката да даде заключения, заключения и препоръки за подобряване 

на уместността, ефективността и устойчивостта на мерките за децентрализация. 

Тези заключения и препоръки могат да бъдат използвани за подобряване на 

съществуващите програми и проекти в страната, както и за трансфер на добри 

практики в други страни в региона и по света, въз основа на двустранни 

споразумения, насочени към подкрепа на децентрализацията и демокрацията. 

Оценката на мерките за децентрализация на SDC в България беше 

възпрепятствана от някои ограничения, свързани с краткосрочния (по-малко от 

месец). Ограниченията бяха свързани главно с ограничените възможности за 

посещения на полета на текущи форуми, необходимостта да се правят изводи въз 

основа на различни източници на информация, превишаващи капацитета на 

екипа, и липсата на отчети за ефективност на програмата. 

  

The primary purpose of the evaluation is to investigate the relevance, effectiveness and 

sustainability of SDC's decentralisation measures implemented in Bulgaria. The other 

purpose is to explore comparative advantages in the field of decentralisation and good 

local governance of SDC in comparison with other donors and to partner countries’ 

activities, in support of decentralisation. The evaluation is expected to provide findings, 

conclusions and recommendations on how to improve the relevance, effectiveness and 

sustainability of decentralisation measures. These conclusions and recommendations 
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may be used for improvement of the existing programmes and projects in the country 

as well as for transfer of good practices in other countries in the region and around the 

world based on bilateral agreements aimed to support decentralisation and democracy. 

The evaluation of SDC's decentralisation measures in Bulgaria was hindered by certain 

restrictions related to the short term (less than a month). The restrictions were related 

mainly to the limited possibilities for field visits of ongoing forums, the need to draw 

conclusions based on various information sources exceeding the team’s capacity, and 

the lack of Programme efficiency reports. 

22 20 

Prodanov, S. Chapter 2 Analysis of the situation, in SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT STRATEGY Svishtov – Zimnicea Cross-border Cooperation Zone, 

Tsenov Academic Publishing House, Svishtov, 2005, pp. 17-58, ISBN 978-954-23-

0263-6 

  

Развитието на икономиките на общините Свищов и Зимничея е функция на 

състоянието и перспективите за национален икономически растеж и пряк 

резултат от местния потенциал и социално-икономическите реалности в 

общината. Националните икономики на България и Румъния, както и 

характерните особености на регионалната и общинската икономическа среда са 

основа за изграждането на Стратегията за трансгранично сътрудничество в 

зоната. 

  

The development of the economies of the Svishtov and Zimnicea Municipalities is a 

function of the state and perspectives for national economic growth and direct result of 

the local potential and socio-economic realities in the municipality. The national 

economies of Bulgaria and Romania, as well as the characteristic features of the 

regional and municipal economic environment form the basis in building the Strategy 

for cross-border cooperation in the Zone. 

23 20 

Prodanov, S. Chapter 3 Adapting the Millennium Development Goals to the 

Municipality of Svishtov, in SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY 

Svishtov – Zimnicea Cross-border Cooperation Zone, Tsenov Academic Publishing 

House, Svishtov, 2005, pp. 59-68, ISBN 978-954-23-0263-6 

  

По време на среща през септември 2000 г. ООН призова за среща на върха, на 

която 189 държави-членки на ООН подписаха Декларацията на ООН за 

хилядолетието. Въз основа на тази декларация Организацията на обединените 

нации разработи осем цели, които станаха популярни като Целите на 

хилядолетието, които трябва да бъдат изпълнени до 2015 г. Това не са инструкции 

или изисквания, дадени на правителствата на държавите, подписали 

декларацията през предприемане на конкретни действия, но целта им е да 

стимулират диалога между институциите за намиране на начини за постигане на 

тези цели. Темповете на показатели за развитие на община Свищов са определени 

след цялостен анализ на състоянието на околната среда и очакваните резултати 

до 2015 г. Очертаните тенденции в развитието се основават главно на експертна 

оценка. Част от показателите са определени въз основа на метода на аналогията, 

където напредъкът на страната се разглежда нито като много бърз, нито като 

много слаб, с тенденция към отклонение в отрицателна посока спрямо 

националното развитие. 

  

During a meeting in September 2000, the United Nations called for a summit, where 

189 UN member-states signed the UN Declaration for the Millennium. Based on this 
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declaration, the United Nations worked out eight goals, which became popular as 

Millennium Goals, which have to be carried out by the year 2015. These are not 

instructions or requirements given to the governments of the countries who had signed 

the declaration in undertaking specific action, but their purpose is to stimulate dialogue 

between institutions in finding ways to achieve these goals. The rates of development 

indicators for Svishtov Municipality have been defined after a comprehensive analysis 

of the the state of the environment and expected results by the year 2015. The outlined 

development tendencies have been based primarily on expert evaluation. Part of the 

indicators have been determined on the basis of the method of analogy, where the 

country’s progress is seen as neither very fast nor as very weak, with a tendency to 

deviate in a negative direction in relation to the national development.  

  УЧЕБНИЦИ: 

24 1.67 

Лилова, Румяна и др. Методика за написване на дипломна работа / Румяна 

Лилова, Андрей Захариев, Теодора Димитрова, Божидар Божинов, Жельо Вътев, 

Пламен Пътев, Стоян Проданов, Стефан Симеонов, Валентин Милинов, Ангел 

Ангелов, Анелия Радулова, Марин Маринов, Александър Ганчев, Людмил 

Кръстев, Петя Василева, Марияна Павлова-Бънова, Иван Маринов, Танер 

Исмаилов, Георги Ангелов, Георги Ангелов, Петко Ангелов, Димитър Костов, 

Цветан Павлов // АИ Ценов, 2016, 334 с., ISBN: 978-954-23-1108-9, стр. 134 – 144 

Раздел. Указания за написване на дипломна работа в областта на инвестициите и 

капиталовото бюджетиране; стр. 158-169 Раздел Указания за написване на 

дипломна работа в областта на бюджетното управление на фирмата и ценовия 

мениджмънт; стр. 250-260. Раздел. Указания за написване на дипломна работа в 

областта на анализа „ползи-разходи“; стр. 307-309. Раздел. Указания за написване 

на дипломта работа в областта на фундаменталните (класически) инвестиции. 

  

Указанията за написване на дипломна работа са тематично обособени по учебни 

курсове и съдържат задължителни компоненти за формиране на научния 

фундамент на изследването, както и план с параграфи за структура на дипломата 

работа. Трите раздела отговарят на основни академични курсове, разработени от 

автора. 

  

The guidelines for writing a diploma thesis are thematically separated by training 

courses and contain compulsory components for forming the scientific foundation of 

the research, as well as a plan with paragraphs for the structure of the diploma work. 

The three sections correspond to the basic academic courses developed by the author. 

25 20.00 

Проданов, Стоян и др. Бюджетно управление на фирмата / Стоян Проданов, 

Васил Захариев // АИ Ценов, 2016, 132 с., ISBN: 978-954-23-1116-4, авторство на 

теми 1 (стр. 9-15), 7 (стр. 79-90), 8 (стр. 91-103) и 9 (стр. 104-112), параграф 1 на 

тема 6 (стр. 67), въпроси и задачи за самоподготовка, заключение (стр. 113-115) 

и семестриалния казус (стр. 117-132) 

  

Направеното изследване показва една картина, която е много съществена за 

развитието на фирмените финанси. Бюджетното управление на фирмата, чийто 

основни аспекти бяха разгледани, е своеобразен опит за комбиниране на финан-

совото планиране сбюджетния контрол. Целта е на фирмите да се дадат насоки 

не само за използване на бюджетния метод за последващ контрол, но и за 

предварително гарантиране на точността на очакванията за продажбите, цените, 

пазарите, капиталите, кредитите, паричните постъпления и плащанията. Това 
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може да стане чрез предварителното изготвяне на специфичните бюджети на 

фирмата и интегрирането им в цялостна система от фирмени бюджети. 

Очевидното разделяне на бюджета на най-важните компоненти: бюджет на 

продажбите, бюджет на снабдяването и производството, бюджет на 

бързоликвидните активи, бюджет на инвестициите е в състояние да даде по-

реална представа за дейността по финансовото управление в рамките на 

бюджетната година или няколкогодишния период. Независимо, че повечето от 

бюджетните ангажименти се фокусират в бюджета на бързоликвидните активи, 

те понякога са доста различни и зависят от конкретните нужди на фирмата и 

нейния профил. Въпреки това  съществуват единни модели за бюджетиране, 

независимо от очевидните различия в осъществяването на финансовото 

управление в различните по мащаб и дейност фирми. Без съмнение, при 

различните планове на управление възниква разнообразие от технически и 

финансови трудности. Важно е обаче тяхното интерпретиране и решаване в 

зависимост от специфичните особености на генералната цел - растежа на 

стойността. Този растеж може да се декомпозира на дългосрочни и краткосрочни 

ангажименти, обхванати от общото название финансово управление на фирмата. 

  

The research done shows a picture that is very important for the development of 

corporate finance. The budget management of the company, whose main aspects have 

been considered, is an attempt to combine financial planning with budgetary control. 

The aim is for companies to provide guidance not only on the use of the ex-post 

budgetary control method, but also in advance to guarantee the accuracy of expectations 

for sales, prices, markets, capital, credit, cash inflows and payments. This can be done 

by pre-drafting the specific budgets of the company and integrating them into a 

comprehensive system of company budgets. The obvious division of the budget into 

the most important components: the budget of sales, the budget of supply and 

production, the budget of fast-moving assets, the budget of investments is in a position 

to give a more realistic idea of the activity in financial management It is within the 

limits of the budget year or several years. Although most budget commitments focus 

on the budget of fast-moving assets, they are sometimes quite different and depend on 

the specific needs of the company and its profile. However, there are uniform budgeting 

models, despite the obvious differences in the implementation of financial management 

in different companies in scale and activity. Undoubtedly, a variety of technical and 

financial difficulties arise in the various management plans. However, it is important to 

interpret and address them according to the specific features of the general purpose - 

value growth. This growth can be decomposed into long-term and short-term 

commitments covered by the general name of the company financial management. 

26 3.08 

Лилова, Румяна и др. Финанси / Румяна Лилова, Андрей Захариев, Божидар 

Божинов, Жельо Вътев, Пламен Пътев, Стефан Симеонов, Стоян Проданов, 

Ангел Ангелов, Валентин Милинов, Марин Маринов, Александър Ганчев, 

Анелия Радулова, Людмил Кръстев // АИ Ценов, 2015, 540 с., ISBN: 978-954-23-

1092-1; стр. 335-370 Тема XIV. Инвестиционни решения на фирмата; стр. 400-423 

Тема XVI. Инвестиции. 

  

При планиране на бъдещото развитие финансовите мениджъри се базират на 

анализите и прогнозите и вземат дългосрочни инвестиционни решения, чрез 

които подготвят не само фирменото развитие, но и развитието на икономиката 
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като цяло. Всъщност става дума за един непрекъснат процес на анализ и селекция 

на различните капиталови проекти. Генериране вследствие на успешната 

реализация на даден инвестиционен проект парични потоци от своя страна 

осигуряват ресурс за бюджетиране на нови инвестиционни програми, 

обезпечавайки по този начин търсената непрекъснатост на развитието. Поради 

това дългосрочното фирмено развитие се възприема и като едно логично 

следствие от рационални решения на капиталовото бюджетиране. Инвестициите 

и инвестиционната дейност са една от актуалните теми на икономиката и 

финансовата наука. Без тяхното познаване и без съобразяване с прилаганата на 

инвестиционния избор и инвестиционните решения трудно може да се докаже 

целесъобразността на влагането на капитали както от теоретическа, така и от 

практическа гледна точка. Инвестициите са основа на стопанската активност, 

която ангажира множество от капитали, труд, умения и др. Всеки финансов 

мениджър е щастлив, когато направената от него инвестиция повиши 

богатството. Това от своя страна ще доведе до по-високо ниво на авторитета на 

фирмата и на самия мениджърски екип. 

  

When planning for the future development, financial managers are based on analyzes 

and forecasts and make long-term investment decisions, which prepare not only 

corporate development, but also the development of the economy as a whole. In fact, it 

is a continuous process of analysis and selection of the various capital projects. 

Generating cash flows, on the other hand, as a result of the successful realization of an 

investment project, provides a resource for budgeting new investment programs, thus 

ensuring the continuity of development sought. Therefore, long-term corporate 

development is also seen as a logical consequence of rational decisions on capital 

budgeting. Investments and investment are one of the current topics in economics and 

financial science. Without their knowledge and without taking into account the 

investment choices and investment decisions, it is difficult to prove the appropriateness 

of investing capital, both theoretically and practically. Investments are the basis of 

economic activity, which engages many capital, labor, skills and more. Every financial 

manager is happy when the investment he makes enhances his wealth. This, in turn, 

will lead to a higher level of authority of the company and of the management team 

itself. 
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