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1. Трудове в Група „В“ т.3 Хабилитационен труд – публикувана 

монография в съответната научна област 

 

Резюме 

В представеното монографично изследване се цели да се направи характеристики на 

общинския дълг, както и да се анализира неговата динамика и структура и на тази база 

да се дефинират авторови виждания, относно изследваната тематика. При 

осъществяването на изследването са използвани основни икономически подходи и 

методи като: исторически метод, монографски метод, метод на съпоставянето, метод на 

експертните оценки, аксиоматичен метод, индукция и дедукция, структурно – 

функционален подход, анализ и синтез и статистически изследвания. В процеса на 

работа се утвърди хипотезата, че общинският дълг е строго специфичен. Той не 

притежава особено сходни характеристики с дълга нито на стопанските субекти, нито с 

дълга на централното държавно управление. Причините за това са различни. Една от тях 

е, че общинският дълг подлежи на силно нормативно регулиране от националното 

законодателство. Друга причина е, че дългът на местното самоуправление е генериран 

основно от липса на текущи ресурси за финансиране на инвестиционни проекти. Това от 

своя страна детерминира нарастване на общинската задлъжнялост (по договорирани 

заеми) след присъединяване на страната ни към Европейския съюз и от 350 млн.лв. той 

нараства на над 1,1 млрд. лв. към края на 2015 г. Този размер на дълга представлява едва 

около 5% от БВП и е под 5% от консолидирания държавен дълг на България. За 

сравнение в някои други държави в Европа (напр. Дания и Франция) общинският дълг 

надхвърля 10% от БВП.  

Дългът на общините изисква внимание поради това, че те се различават по своите 

характеристики. У нас има много на брой малки общини, при които се отчита нисък 

приходен капацитет и поемането на дълг е единствения начин да се осигури ресурс за 

проектното финансиране на капиталови вложения. Успоредно с това поетият дълг 

изисква редовно обслужване, което може да не съвпадне с превод на средства от 

управляващия орган по съответния проект и това ще доведе до временни касови разриви. 

Също така има и общини, при които има обосновани опасения за влизане в дългова 

спирала и започване на нормативна процедура по оздравяване. У нас са застъпени 

различни методики за привличането на заемни средства. Традиционните методи за 

кредитиране (емисия на облигации и банкови заеми), като че ли отстъпват на нови 

финансови форми. Примери за това са т.нар. инструменти за финансов инженеринг. При 

тях се оперира с целеви заемни фондове за улесняване на общините в тяхното проектно 



финансиране. Водещо място заема централното правителство и финансовите механизми 

на Европейската инвестиционна банка.  

При оценката и анализа на общинския дълг важно място заема търсенето на единна 

форма за определяне на финансовото състояние на местното самоуправление. Една 

такава форма е оценката на кредитния рейтинг. Като традиция това е една от най-старите 

форми за унифицирана оценка на финансовото състояние на корпоративни и публични 

структури. У нас обаче, този метод все още не е широко застъпен и се използва най-вече 

от големите общини. Поради това Министерство на финансите разработи единна 

оценъчна система, която покрива част от мониторинговите критерии на националното 

законодателство.  

Неизменна част от изследването е търсенето и представянето на някои авторови 

виждания за възможни промени и реформи в областта на местното самоуправление.  

Монографичното изследване е онагледено с 19 таблици, 12 фигури, 2 схеми, 7 

картографски изображения и би било полезно както за специалисти в областта на 

местното самоуправление, така и за студенти и ученици, обучаващи се в областта на 

Икономиката и Публичната администрация. 

 

2. Трудове в Група „Г“ т.6 Статии и доклади, публикувани в научни 

издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна 

информация 

 

2.1. Gaydardjieva, V., Markov, N., Simeonov, G. Investment policy in Stara Zagora 

Municipality – guidelines and real results, vol.8, suppl. 3, Copyright Trakia University, 

ISSN 1313-7069 (PRINT) ISSN 1313-3551 (online), doi:10.15547/tjs.2015.s.01.008, 

2010, pp 118-123 

 

Abstract 

Regional policy of the EU aims to draw closer the different regions on the national and 

supranational level. It has clear priorities for growth and more jobs for all regions and cities and 

is directed towards reducing disparities in socio-economic terms. Municipalities are a natural 

engine for socio-economic development. Their economic activness can hardly be achieved 

without investment. Purpose of the study is to analyze the feasibility of municipalities to raise 

funds through project financing to address infrastructure problems. The emphasis is on study 

of this activity in one of the fast developing municipalities in Bulgaria - Stara Zagora. The main 

research results practically confirm the idea of the need for continuous investment in 

publicprivate infrastructure / industrial and social / as a warranty to generate higher regional 

socioeconomic growth; 

 

Превод: 

Регионалната политика на ЕС има за цел да сближи различните региони на 

национално и наднационално ниво. Съюзът има ясни приоритети за растеж и повече 

работни места във всички региони и градове и е насочен към намаляване на различията 

в социално-икономическо отношение. Общините са естествен двигател за социално-

икономическо развитие. Тяхната икономическа активност трудно може да бъде 

постигната без инвестиции. Целта на изследването е да се анализира възможността 

общините да набират средства чрез финансиране на проекти за решаване на 

инфраструктурни проблеми. Акцентът е поставен върху една от бързо развиващите се 

общини в България - Стара Загора. Основните резултати от изследванията на практика 



потвърждават идеята за необходимостта от непрекъснато инвестиране в публична и 

частна инфраструктура / индустриална и социална /, като гаранция за генериране на по-

висок регионален социално-икономически растеж; 

 

2.2. Markov, N., Relations between economic growth and decentralization, Trakia journal 

of sciences, vol. 13, suppl. 1, Copyright Trakia University, ISSN 1313-7069 (PRINT) ISSN 

1313-3551 (online), doi:10.15547/tjs.2015.s.01.008, 2015, pp 38-41 

 

Abstract 

The scientific literature attempts to seek the effects of certain public - political processes on 

economic growth. The goal of this study is to analyze some possible relations between 

economic growth and the decentralization. The results that are derived indicate that it is possible 

to discover some relations between economic and public processes. The conclusions give 

reasons to believe that economic growth can be influenced from the politics in the area of local 

self-government. 

 

Превод: 

Научната литература се опитва да търси възможни ефекти на някои обществено - 

политически процеси върху икономическия растеж. Целта на това проучване е да се 

анализират някои възможни връзки между икономическия растеж и децентрализация. 

Получените резултати показват, че е възможно да се открият някои отношения между 

икономически и обществени процеси. Заключенията дават основания да се смята, че 

икономическият растеж може да се повлияе от политиката в областта на местното 

самоуправление. 

 

2.3. Ralcheva, R., Ivanova, A., Angelova, M., Ivanov, P., Markov, N., Aplication of 

geographical information systems in business, vol.13, suppl. 1, Copyright Trakia 

University, ISSN 1313-7069 (PRINT) ISSN 1313-3551 (online), 

doi:10.15547/tjs.2015.s.01.008, 2015, pp 121-122 

Abstract 

Today, geographical information systems are the most common tool for managing and 

visualizing large flows of information. The goal of this study is to present some applications of 

GIS in the real business environment. Results are focused on workflow optimization and 

increased efficiency of the use of GIS systems. Conclusions are directed on introduction of 

modern GIS systems in the business. 

 

Превод: 

Днес, географските информационни системи са един от най-често срещаният 

инструмент за управление и визуализиране на големи информационни потоци. Целта на 

това проучване е да представи някои приложения на ГИС в реалната бизнес среда. 

Резултатите са фокусирани върху оптимизацията на работния процес и повишената 

ефективност, което е следствие от  използването на ГИС системи. Заключенията са 

насочени към внедряване на модерни ГИС системи в бизнеса. 

 

2.4. Markov, N, Toneva, K, Mutafov, E, Rural Areas in Bulgaria – Identification and Main 

Characteristics”, Proceeding 25 International Scientific Conference “Global and European 

Challenges for Food Production, Agribusiness and the Rural Economy”, Czech University of 

Life Sciences 14-16.09.2016, Prague, ISSN 2464-4781 (Online); ISSN 1213-7960 (Print); 

ISSN 1213-7979 (CD-ROM), 2016, p.200-205, WoS 



Abstract 

Rural municipalities in Bulgaria make up 81% of the country’s territory (about 90 thousands 

km2) and (as of 31 December 2015) are occupied by 38.77% of the population. Towards the 

end of 2015, the population density within the rural regions was 30.9 people per km2, 

approximately twice as low as the country’s average (64.5 people/km2). The population in the 

rural areas is concentrated in their administrative centres. Compared to EU rural regions, they 

reveal specific characteristics, inherent to the local economy and community. The aim of the 

study is to determine the effects of national growth on the economic results of rural regions 

with different socio-economic parameters. The results of the study are used for defining some 

of the reasons for the serious socio-economic disproportions of the country. 

 

Превод: 

Селските общини в България съставляват 81% от територията на страната (около 90 

хиляди км2) и към 31 декември 2015 г. в тях са заети от 38,77% от населението. Към края 

на 2015 г. гъстотата на населението в селските райони е била 30,9 души на км2 - 

приблизително два пъти по-ниска от средната за страната (64,5 души / км2). Населението 

в селските райони е съсредоточено в техните административни центрове. В сравнение 

със селските региони на ЕС се разкриват специфични характеристики, присъщи за 

местната икономика и общност. Целта на изследването е да се определят ефектите от 

националния растеж върху икономическите резултати на селските райони с различни 

социално-икономически параметри. Резултатите от изследването се използват за 

определяне на някои от причините за сериозните социално-икономически диспропорции 

на страната. 

 

2.5. Markov, N., Monitoring and policies towards the municipalities with financial 

difficulties, Trakia Journal of Sciences, Vol. 15, Suppl. 1, , ISSN 1313-7069 (print) ISSN 1313-

3551 (online) doi:10.15547/tjs.2017.s.01.005, 2017, pp 25-28 

 

Abstract 

Local government in Bulgaria is determined by strong legal regulation, significant 

imbalances and heterogeneity. Municipalities have different socio-economic and demographic 

potential. This defines different conclusions regarding the budget process, which is a basic 

attestation of the volume of municipal commitments and the resources for their implementation. 

The aim of the study is to present the quantitative measures that define a municipality as "a 

municipality in difficulty" and on this basis to present some summaries and recommendations. 

The study uses general and specific methods of assessment and analysis. The results show that 

a group of municipalities is in permanent financial difficulty. This requires a differentiated 

approach by the central government to local government. 

 

Превод: 

Местното управление в България се определя от силна правна регулация, значителни 

дисбаланси и хетерогенност. Общините имат различен социално-икономически и 

демографски потенциал. Това определя различни заключения по отношение на 

бюджетния процес, който е основна рамка за обема на общинските ангажименти и 

необходимите ресурси за тяхното изпълнение. Целта на изследването е да представят 

количествените измерители, които определят една общината като „община в 

затруднение“ и на тази основа да представи някои обобщения и препоръки. Изследването 

използва общи и специфични методи за оценка и анализ. Резултатите показват, че група 

общини са в постоянни финансови затруднения. Това изисква диференциран подход от 

централното правителство към местното управление. 



 

 

2.6. Toneva K., Markov N., Cvetanova, C., Zhelyazkova, J., Dichev G., Petrov, P., 

Stefanov, S., The training in the specialty “Regional economy” – a prerequisite for successful 

realization in the labor market, Trakia Journal of Sciences, Vol. 15, Suppl. 1, ISSN 1313-7069 

(print) ISSN 1313-3551 (online) doi:10.15547/tjs.2017.s.01.010, 2017, pp 56-61  

 

Abstract 

The challenges facing the educational system in Bulgaria are many and varied. The main 

problem is not so much in the financing of higher education as in the development of a specific 

profile of the jobseekers allowing fast realization in the labor market, according to their 

subjective perceptions of satisfaction. The aim of the article is to define the strengths and 

weaknesses of the training in the specialty "Regional Economy" and on this basis to define 

some actions for the optimization of the educational process in the context of the successful 

realization in the labor market. The methodology is based on a survey conducted amongst 

current and former students of the specialty Regional Economics of the Faculty of Economics. 

The results indicate the need for policy to update current plans and programs. 

 

Превод: 

Предизвикателствата пред образователната система в България са много и 

разнообразни. Основният проблем е не толкова във финансирането на висшето 

образование, колкото в развитието на специфичен профил на търсещите работа, 

позволяващ бърза реализация на пазара на труда, според техните субективни възприятия 

за удовлетвореност. Целта на статията е да се определят силните и слабите страни на 

обучението в специалност „Регионална икономика” и на тази основа да се определят 

някои действия за оптимизиране на образователния процес в контекста на успешната 

реализация на пазара на труда. Методологията се основава на проучване, проведено сред 

настоящи и бивши студенти от специалността Регионална икономика на Стопанския 

факултет. Резултатите показват необходимостта от политика за актуализиране на 

текущите планове и програми. 

 

2.7. Yarkova, Y, Toneva, Markov N., Regional disproportions – business demography and 

economic growth (example of Bulgaria)”, 2017, Ikonomicheski Izsledvania, ISSN 0205-3292, 

SJR - 0.101, Volume 26, Issue 6, 2017, p. 153-171 SCOPUS 

 

Abstract  

The study investigates imbalances of business demography of regions NUTS 2, Bulgaria, 

which of them are key determinants of regional economic growth disparities; compares business 

demography at the time of Bulgaria's accession with the beginning of 2014-2020 programming 

period in EU; determines the impact of key factors on the dynamics of business demography. 

Methods: The study applies comparative, variance and regression analysis in business 

demography and economic growth. A statistical test was done of the relation between some 

indicators and test of correlation between the coefficient of variation of regional growth and the 

variation in business demography. Results: Differences in GDP per capita are strongly related 

to differences in the number of NFC/1,000. Average dependence of differences in GDP per 

capita on the differences in the number of industrial enterprises and employees has been found 

out. Moderate negative relationship was observed between GDP per capita and the number of 

dead companies, as well the number of employed in services. Conclusions: Business 

demography is strongly influenced by economic processes at national and international level. 

Regions react differently to the socioeconomic impacts. Attention needs to be drawn towards 



business environment, which is determined by the state, improving regional policy and 

measures to business environment in the companies.  

 

Превод: 

Изследването разглежда дисбалансите в бизнес демографията на регионите от ниво 

NUTS 2 в България, които са ключови детерминанти на регионалните неравенства в 

икономическия растеж. Сравнява се демографията на бизнеса от периода на 

присъединяването на България (в ЕС) с началото на програмния период 2014-2020 г. 

Определя се въздействието на ключови фактори върху динамиката на бизнес 

демографията. Методи: Изследването прилага сравнителен, дисперсионен и регресионен 

анализ в бизнес демографията и икономическия растеж. Направен е статистически тест 

за връзката между някои показатели и тест за корелация между коефициента на вариация 

на регионалния растеж и вариацията в бизнес демографията. Резултати: Разликите в БВП 

на човек от населението са силно свързани с разликите в броя на НФП (Нефинансовите 

предприятия) на 1000. Установена е средна зависимост на разликите в БВП на човек от 

населението от разликите в броя на индустриалните предприятия и заетите. Наблюдава 

се умерена отрицателна връзка между БВП на човек от населението и броя на мъртвите 

компании, както и броя на заетите в услугите. Заключения: Бизнес демографията е силно 

повлияна от икономическите процеси на национално и международно ниво. Регионите 

реагират по различен начин на социално-икономическите въздействия. Трябва да се 

обърне внимание на бизнес средата, която се определя от държавата, подобряване на 

регионалната политика и мерки за бизнес среда в компаниите. 

 

2.8. Yarkova, Y., Stoykova B., Markov, N., Bankova M., Regional economy within the 

context of bioeconomy, Trakia Journal of Sciences, Vol. 17, Suppl. 1, pp 5-13, Copyright 

Trakia University Available online at: http://www.uni-sz.bg ISSN 1313-7069 (print) ISSN 

1313-3551 (online) doi:10.15547/tjs.2019.s.01.002, 2019, p. 5-13 

 

Abstract 

The importance of bioeconomy for society and its development in the 21st century 

creates responsibility to monitor how national and regional economies in Europe respond 

to the cause called bioeconomy. The report aims to trace the change in the sectoral structure 

of the economy in the NUTS 2 regions in Bulgaria, paying particular attention to those who 

are primary consumers and producers of biological resources. For the objective and the 

tasks of the present study methodology for structural analysis based on aggregated 

nomenclature А10 from the Classification of Economic Activities (NACE.BG 2008) is 

applied, as well as other economic and statistical methods of analysis - growth rate and 

accretion, localization quotient and concentration. The indicators used are the number of 

employees per sector and share in the GVA of each region for four selected economic 

activities. The results of the study refer to the change in their localization benefits by regions 

for the period 2007-2016. The conclusions point to the need for a targeted support approach 

for identifying and developing sectoral and technological niches of bioeconomy that are 

promising for the respective region as well the need to develop regional statistical 

information for the bioeconomic sector. 

 

Превод: 

Значението на биоикономиката за обществото и неговото развитие през 21 век 

създава възможност за проследяване на това как националните и регионалните 

икономики в Европа реагират на каузата, наречена биоикономика. Докладът има за 

цел да проследи промяната в секторната структура на икономиката в регионите NUTS 



2 в България, като обръща особено внимание на тези, които са първични потребители 

и производители на биологични ресурси. За целта и задачите на настоящото 

изследване се прилага методология за структурен анализ въз основа на агрегирана 

номенклатура А10 от Класификацията на икономическите дейности (NACE.BG 

2008), както и други икономически и статистически методи за анализ - темп на растеж 

и нарастване, коефициент на локализация и концентрация. Използваните показатели 

са броят на заетите по сектори и делът им в БДС на всеки регион за четири избрани 

икономически дейности. Резултатите от проучването се отнасят до промяната в 

техните предимства за локализация по региони за периода 2007-2016. Заключенията 

посочват необходимостта от подход за целенасочена подкрепа за идентифициране и 

развитие на секторни и технологични ниши на биоикономиката, които са обещаващи 

за съответния регион, както и необходимостта от разработване на регионална 

статистическа информация за биоикономическия сектор. 

 

2.9. Markov, N., Economic framework of the bio-based primary sector in Bulgaria, Trakia 

Journal of Sciences, Vol. 17, Suppl. 1, Trakia University Available online at: http://www.uni-

sz.bg ISSN 1313-7069 (print) ISSN 1313-3551 (online) doi:10.15547/tjs.2019.s.01.017, 2019, 

p. 94-98 

 

Abstract 

The effective management of bioeconomy requires a structural and dynamic analysis of 

the primary sector. The aim of the present study is to gauge the size of the bio-based primary 

sector in Bulgaria. Results indicate that in Bulgaria the capacities of the bio-based sector 

are not used rationally. Conclusions are intended to define national priorities and policies 

in the area of bioeconomy. 

 

Превод: 

Ефективното управление на биоикономиката изисква структурен и динамичен 

анализ на първичния сектор. Целта на настоящото проучване е да се измери размерът 

на биологично базирания първичен сектор в България. Резултатите показват, че в 

България капацитетът на биологичния сектор не се използва рационално. 

Заключенията имат за цел да определят националните приоритети и политики в 

областта на биоикономиката. 

 

 

3. Трудове в Група „Г“ т.7 Статии и доклади, публикувани в 

нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани 

колективни томове 

 

3.1. Маринов А., Марков Н., Анализ на макроикономическите показатели в България 

за периода 2000-2006 г., сп. Икономика и управление, ISSN (print): 1312-594Х, ISSN 

(online): 2367-7600 Год. IV, 2008, с. 6-14 

 

Резюме 

Статията отразява социално-икономическото развитие на България за периода 2000-

2006 г., чрез изследване на няколко макроикономически показателя като БВП, 

безработица, доход на глава от населението, инфлация, икономически растеж и други. 

Тези показатели се анализират на национално ниво, по региони на планиране и по 

различни области на икономиката. Възоснова на изследването може да се развие 

адекватна социално-икономическа политика. 



 

Превод: 

The paper displays the social-economical development of Bulgaria for the period 2000-2006, 

through the research of several macroeconomical indicators as GDP, unemployment, per capita 

income, inflation, economical growth and others. These indicators are analyzed on a nation 

level, by regions of planning and by different areas of economics. Adequate social-economical 

politics can be developed on the basis of the research. 

 

3.2. Марков Н., Перспективи пред децентрализирането на публични ресурси и 

възможности за развитие на „вътрешната децентрализация“ в контекста на балансирано 

развитие на селските райони, Сборник Юбилейна научно-практическа конференция с 

международно участие АГРОБИЗНЕСЪТ И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – НАСТОЯЩЕ И 

БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ, ISBN 978-954-21-0944-0, 2015, 97-103 

 

Abstract 

Vertical distribution of government is one of the challenges of modern states. 

Decentralization processes affect not only the transfer of powers and resources for their exercise 

between the central government and municipalities, but also the distribution of power 

mechanisms within the structures of local government units. The goal of the study is to define 

the possible recommendations on the transfer of powers from the center to the municipal 

mayoralties of villages. 

 

Превод: 

Вертикалното разпределение на държавното управление е едно от 

предизвикателствата на съвременните държави. Процесите на децентрализация засягат 

не само прехвърлянето на правомощия и ресурси за тяхното упражняване между 

централната власт и общините, но и разпределението на властовите механизми в 

структурите на местните звена на управление. Целта на изследването е да се определят 

възможните препоръки за прехвърляне на правомощия от общинския център към 

кметства на селата. 

 

3.3. Марков Н., Възможности за усъвършенстване на механизмите за разпределение 

на общите изравнителни субсидии, Сборник Юбилейна научно-практическа 

конференция с международно участие АГРОБИЗНЕСЪТ И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – 

НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ, ISBN 978-954-21-0944-0, 2015, 128-132 

 

Abstract 

Subsidies are financial equivalent of the vertical distribution of government and policies that 

place the public sector. Therefore, public focus is on their formation and distribution. 

Discussions on the formation of this subsidy, are intriguing because of the different effect that 

was expected of her. The goal of the study is to provide some suggestions on how to optimize 

the methodology of calculation of this subsidy. 

 

Превод: 

Субсидиите са финансов еквивалент на вертикалното разпределение на държавното 

управление и политиките, които реализира публичният сектор. Следователно 

общественият фокус е върху тяхното формиране и разпределение. Дискусиите за 

формирането на тази субсидия са интригуващи поради различния ефект, който се 

очакваше от нея. Целта на проучването е да даде някои предложения за това как да се 

оптимизира методологията за изчисляване на тази субсидия. 



 

3.4. Марков Н., Изследване на общинския дълг в България – тенденции и 

перспективи, Развитие на регионите в България, Сборник Доклади Международна 

научна конференция – УНСС, ISBN 978-954-644-918-4, 2016, с.149-154 

 

Резюме 

Целта на изследването е да се анализира и оцени динамиката на общинския дълг в 

България както на консолидирана основа, така и по отделни общини с цел да се изведат 

проблеми и решения, относно дълговото финансиране на нивата на местно 

самоуправление. Теза в изследването е, че поемането на общински дълг може да е 

ефективен инструмент за акумулиране на ресурси при осъществяване на функциите на 

местното самоуправление и в тази връзка съществуват някои ограничения и недостатъци 

в процеса на техническо изпълнение и икономическа оценка. Обект на изследването са 

нивата на местно самоуправление в България. 

 

Превод: 

The aim of the study is to analyze and evaluate the dynamics of municipal debt in Bulgaria 

both on a consolidated basis and by individual municipalities in order to bring out problems 

and solutions regarding debt financing at the levels of local self-government. The thesis in the 

study is that the assumption of municipal debt can be an effective tool for accumulating 

resources in the performance of local government functions and in this regard there are some 

limitations and shortcomings in the process of technical implementation and economic 

evaluation. The object of the study are the levels of local self-government in Bulgaria. 

 

3.5. Марков Н, Бюджетни взаимоотношения между централното държавно 

управление и нивата на местно самоуправление“, Управление и устойчиво развитие, 

ISBN 1311-4506, ВИНИТИ, Реферативен журнал, 2016, с. 77-82 

 

Резюме 

Бюджетните взаимоотношения между централното правителство и нивата на местно 

самоуправление представляват интерес за анализатори и специалисти в областта на 

публичните финанси, не толкова заради представянето на ресурсните потоци на 

национално ниво, а поради това, че съдържат в себе си визията на политическото 

ръководство на национално ниво за развитието на публичната среда. Трансферите от 

централното правителство към общините в България надхвърлят 5 млрд. лв. (считано от 

2014 г.), което е нарастване от над 3 пъти спрямо 2004 г. годината приета за база. Въпреки 

че националната методология предполага прозрачно формиране на трансферите от 

централното правителство към общините, то една не малка част от се използват като 

политически инструментариум за фаворизиране на определени общини, което е за 

сметка на други. Целта на изследването е да се анализират и оценят бюджетните 

взаимоотношения между централните управленски нива и единиците на местно 

самоуправление. За постигането на дефинираната цел се конкретизират следните задачи: 

1. Кратко описание на методиките за формирането на бюджетните взаимоотношения, 

предмет на доклада; 2. Измерване на бюджетните взаимоотношения и 3. Представяне на 

диспропорциите възникнали в резултат от провеждането на единния подход при 

разпределението на бюджетните трансфери между общините в България. Изследването 

се базира основно на експертен и сравнителен анализ. Информационната среда е 

възприета от официалните данни на Министерство на финансите. Резултатите на 

изследването следва да насочат вниманието, че е необходимо да се преформулира 

апробираната система за преразпределение на вертикалните трансфери. 



Превод: 

Fiscal relations between the central government and the levels of local government are of 

interest to analysts and experts in the field of public finances, not so much for presenting 

resource flows at the national level, and because it contains within itself the vision of political 

leadership at national level public environment development. Transfers from central 

government to municipalities in Bulgaria exceed 5 billion. lv (from 2014), an increase of more 

than 3 times compared to 2004 year accepted as a base. Although national methodology 

involves a clear form of transfers from central government to municipalities, it is not a small 

part of the used as political tools for favoring certain municipalities, which is at the expense of 

others. The goal of the study is to analyze and assess fiscal relations between the central 

government levels and units of local government. To achieve the defined purpose, specify the 

following tasks: 1. Short description of the methodology of budget relationships covered by the 

report; 2. Measurement of budget relationships and 3. Presentation of imbalances arising from 

the implementation of the single approach to the allocation of budget transfers between 

municipalities in Bulgaria. The study is based primarily on expert and benchmarking analyzes. 

The information is perceived by official data of the Ministry of Finance. The results of the study 

should focus on the need to reformulate approbation system of redistribution of vertical 

transfers. 

 

3.6. Markov N, Toneva K, Some applications of modern forms of human resource training 

under the conditions of the concept for sustainable and smart growth”, Сборник доклади от 

Международна научно-практическа конференция на тема: „Развитие на българската и 

европейската икономики - предизвикателства и възможности“, организирана от 

Стопански факултет на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“ – 28.9.2017 г. - 29.9.2017г. Rachev 

Hotel Residence, с. Арбанаси, ISSN 2603-4093, 2018, с. 199-203 

 

Abstract 

Achieving high levels of employment, productivity and social cohesion are among the key 

objectives of the European Union’s 2020 strategy. For their implementation, concrete changes 

in the educational process, which correspond to the contemporary conditions and challenges, 

are necessary. The aim of the present study is to trace the results from the application of modern 

forms of human resources training in Faculty of Economics in Trakia University – Stara Zagora. 

 

Превод: 

Постигането на високи нива на заетост, производителност и социално сближаване са 

сред ключовите цели на стратегията на Европейския съюз за 2020 г. За тяхното 

изпълнение са необходими конкретни промени в образователния процес, които 

съответстват на съвременните условия и предизвикателства. Целта на настоящото 

изследване е да се проследят резултатите от прилагането на съвременни форми на 

обучение на човешки ресурси в Стопански факултет на Тракийски университет - Стара 

Загора. 

 

3.7. Марков Н., К. Тонева, Използване на ГИС системи за измерване на 

пространствената достъпност до здравни услуги, Колективна монография „Регионални 

диспропорции и бизнес възможности“, ISBN 978-954-305-468-8, Печатница Кота, 2018, 

с. 86-102 

 

Резюме 

В изследването се използва пространствения анализ за оценка на достъпността на 

гражданите от област Стара Загора до медицинска помощ в т.ч и достъпа до аптечна 



мрежа. Целта на настоящето изследване е да се представят вътрешните диспропорции в 

област Стара Загора чрез акцент върху системата на здравеопазване. Залага се 

изследователска хипотеза, че съществува пряка връзка между разходите за 

здравеопазване по места и демографските процеси, свързани с обезлюдяване на 

регионите в България. Резултатите показват, че в географско и пространствено 

отношение системата за спешна медицина и аптечната мрежа не са разпределени 

пропорционално по територията на областта. По отношение на болничното лечение се 

отчита висока клъстеризация на болничните заведения и като брой, и като 

компетентност. 

 

Превод: 

The study uses spatial analysis to assess the accessibility of citizens from Stara Zagora to 

medical care, including access to the pharmacy network. The aim of the present study is to 

present the internal disparities in the district of Stara Zagora through an emphasis on the health 

care system. A research hypothesis is put forward that there is a direct connection between the 

local health care costs and the demographic processes related to the depopulation of the regions 

in Bulgaria. The results show that geographically and spatially the emergency medicine system 

and the pharmacy network are not distributed proportionally throughout the district. With 

regard to hospital treatment, there is a high clustering of hospitals both in number and 

competence. 

 

3.8. Марков, Н., Пространствен анализ на търговската дейност чрез използване на 

географски информационни системи, сп. Икономическа мисъл, ISSN 0013-2993, 2019, с. 

103-111 

 

Abstract 

А survey on the territorial location of commercial sites is presented. The aim is to investigate 

the shopping areas that have been formed within the individual residential areas and to 

determine the degree of their concentration, as well as to identify the potential reasons behind 

it. The survey uses geographic information systems in order to map the trade activity, including 

for the performing of subsequent analytical operations. Such research could have a practical 

application in the field of regional economy and in the process of opening new areas for the 

physical location of economic activities, as well as in the optimization of existing one. 

 

Превод: 

Представено е изследване, относно териториалното разположение на обекти за 

търговия на дребно. Целта е да се проучат търговските зони , които са се формирали в 

отделните жилищни квартали, за да се определи степента на тяхната концентрация, както 

и да се обособят потенциалните причини за това. Изследването използва географски 

информационни системи с цел картографиране на търговската дейност, включително за 

извършване на последващи аналитични операции. Подобни изследвания биха могли да 

имат практическо приложение в областта на регионалната икономика и в процеса на 

откриване на нови зони за физическото разположение на стопанските дейности, както и 

при оптимизирането на вече съществуващите. 

 

3.9. Markov N, Some applications of remote sensing methods in the administration of urban 

development  (the example of the City of Stara Zagora), Electronic monograph, English, first 

edition, Academic Publishing, Trakia University, ISBN 978-954-338-165-4, 2020, pp.57-67 

 

Abstract  



Urban green systems are essential to local communities. Dynamically developing urban 

territories invariably lead to limiting city vegetation. This poses numerous threats to human 

health and creates challenges for healthcare and insurance systems. The objective of this study 

is to present specific examples for analysis through using remote sensing methods and to 

formulate conclusions based on the results. We have made general and personal inferences 

related to the conceptual shift of extending human activity from central city zones to peripheral 

urban areas. 

 

Превод 

Градските зелени системи са от съществено значение за местните общности. 

Динамично развиващите се градски територии неизменно водят до ограничаване на 

градската растителност. Това представлява заплаха за човешкото здраве и създава 

предизвикателства за здравните и осигурителните системи. Целта на това проучване е да 

представи конкретни примери за анализ чрез използване на методи за дистанционно 

наблюдение и да формулира заключения въз основа на резултатите. Направени са общи 

и специфични изводи, свързани с концептуалната промяна на разширяването на 

човешката дейност от централните градски зони към периферните градски райони. 

 

4. Трудове в Група „Г“ т.10 Публикувана глава от книга. 

 

4.1. Икономическа база на туризма в България, идентифициране на взаимовръзки и 

процеси за разработване на модел за устойчив регионален туризъм, Печатница КОТА – 

Стара Загора българска, първо издание ISBN: 978-954-305-522-7, с. 95-118 

 

Резюме 

Целта на изследването е да се извърши анализ на интензитета на туристическия сектор 

и то в онази част, която се детерминира от местното (резидентно) население. Обектът на 

изследване е подбран по този начин тъй като се залага изследователска хипотеза, че 

разходите за туристически пътувания на местното население имат междинен ефект за 

туризма у нас. Туристическите пътувания на местното население биха могли да 

ограничат сезонността и рисковете, които произтичат от външни политически и 

икономически фактори. Методите които са използват са традиционни за подобен тип 

изследвания. Отделя се важно място на регресионния анализ.  Изводите са, че местния 

туристически интензитет не показва активизиране след периода на икономическа криза 

и прави страната ни изключително зависима от чуждестранните туристи. 

 

Превод: 

The aim of the study is to analyze the intensity of the tourism sector in the part that is 

determined by the local (resident) population. The object of study was selected in this way 

because it is a research hypothesis that the costs of tourist trips of the local population have an 

intermediate effect on tourism in our country. Local tourist travel could limit seasonality and 

the risks posed by external political and economic factors. The methods they use are traditional 

for this type of research. An important place is given to regression analysis. The conclusions 

are that the local tourist intensity does not show activation after the period of economic crisis 

and makes our country extremely dependent on foreign tourists. 

 

 

 

 


