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Тотев, С., Г. Сарийски, Ив. Стойчева. Сравнителна оценка на 

конкурентоспособността на българската икономика, сп.Икономическа 

мисъл, 4/ 2016, стр.3-21 

РЕЗЮМЕ: Интерпретирани са оценки за равнището на 

конкурентоспособност на българската икономика, представени в 

официални международни изследвания. Анализирани са факторите, които 

играят най-голяма роля за конкурентоспособността на българската 

икономика, ранжирането й по определен начин, съпоставено с това на 

други страни. Проследена е динамиката на тези фактори преди и след 

икономическата криза. Отделено е специално място на влиянието на 

географския фактор върху сравнителната икономическа 

конкурентоспособност – каква е геоикономическата специфика и какво 

отражение има върху икономическото развитие на България. На базата на 

резултатите от изследването са направени изводи за 

конкурентоспособността на българската икономика, като са посочени 

някои възможности за нейното повишаване. 
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Totev,S., G.Sariiski and Iv.Stoicheva. A COMPARATIVE ASSESSMENT 

OF THE BULGARIAN ECONOMIC COMPETITIVENESS. Economic 

Thought 4/2016 pp 22-38 

ABSTRACT: The paper provides an economic interpretation of the assessments 

of the level of competitiveness of the Bulgarian economy presented in official 

international studies. The key factors for the competitiveness of the Bulgarian 

economy have been analyzed. They are ranked in comparison with other 

countries. The dynamics of these factors are traced before and after the 

economic crisis.Special attention is paid to the impact of the geoeconomic factor 

on the comparative economic competitiveness – what is the geoeconomics 

specificity and what impact has on the economic development of Bulgaria. 

Some conclusions about the Bulgarian competitiveness are made based on the 

results of the study; pointing out certain opportunities for increase. 

 

Стойчева, Ив., Регионални структурни икономически различия в  

България. Trakia Journal of Sciences, Series Social Sciences, Volume 15, 

Number 4, pp381-385,2017 

РЕЗЮМЕ: Статията представя сравнителна оценка на различието в 

икономическите структури на отделните региони. Целта е да се измери  

различието, което съществува между регионите като се проследят 

измененията в структурата за период, обхващащ развитието преди, по 

време и след икономическата криза. Търсен е отговор на въпросът дали 

икономическата структура  на даден регион е адекватна на 

съществуващите  икономически дадености.  На базата на структурен  

подход  по избрани сектори  и чрез система от показатели  са изследвани 

промените в структурата, а чрез коефициенти на корелация е установена 

силата и посоката на зависимост на избрани регионални показатели. 

Анализът показа, че различните икономически предимства, с които 

разполагат отделните региони водят до различен  икономически 

потенциал, а това от своя страна задълбочава контраста между регионите.  

Динамиката, естеството и дълбочината на териториалните неравенства 

предопределят структури, които отговарят на сравнителните предимства 

на регионите и това от своя страна е основание за провеждане на 

диференцирана структурна икономическа политика. 
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Stoycheva Iv., Regional structural economic disparities in Bulgaria.  

Trakia Journal of Sciences, Series Social Sciences, Volume 15, Number 4, 

pp381-385,2017 

ABSTRACT: The article presents a comparative assessment of the differences 

in the economic structures of the different regions. The aim is to measure the 

difference that exists between the regions by tracking changes in the structure 

over a period covering development before, during and after the economic crisis. 

An answer to the question is whether the economic structure of a region is 

adequate to existing economic circumstances. On the basis of a structured 

approach in selected sectors and through a system of indicators the changes in 

the structure were examined; and through correlation coefficients the strength 

and direction of dependence of selected regional indicators established. The 

analysis showed that the different economic advantages available to individual 

regions lead to different economic potential, which in turn adds to the contrast 

between the regions. The dynamics, nature and depth of territorial inequalities 

predetermine structures that meet the comparative advantages of the regions and 

this, in turn, is the basis for a differentiated structural economic policy 

 

 

Стойчева, Ив., Оценка и анализ на някои промени в отрасловата 

структура на икономиката. Trakia Journal of Sciences, Vol. 17, Suppl. 2, 

pp 138-144, 2019 

РЕЗЮМЕ: Регионалните икономически възможности за развитие на 

икономиката са свързани с динамиката на формиране на регионални 

различия и провеждането на адекватна регионална политика, с оглед 

постигане на икономическа ефективност. Социално-икономическото 

развитие на страната зависи от целесъобразното и резултатно изграждане 

на такива регионални икономически структури, които да осигуряват 

благоприятно развитие както на регионално, така и на национално ниво. 

Целта на настоящата статия е да се направи оценка на измененията в 

секторната структура на показателите брутна  добавена стойност и заетост 

за периода 2008-2017 г. и да се обоснове ролята на сектор „Услуги“, като 

сектор с нарастващ потенциал за развитие. 

Структурните различия на национално равнище са оценени при равнище 

на агрегация три основни  икономически сектори – „Аграрен“, 

„Индустрия“ и „Услуги“. Изведените резултати за силата и посоката на 

структурните изменения  показват, че преструктурирането протича с 
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различни темпове в отделните региони, като в регионите с по-развита 

икономика и по-благоприятни показатели динамиката на тези процеси 

предопределя структура, в която силно преобладава предлагането на 

услуги. 

 

Stoycheva Iv.,Assessment and analysis of some changes in the sectoral 

structure of the economy, Trakia Journal of Sciences, Vol. 17, Suppl. 2, pp 

138-144, 2019 

ABSTRACT: The regional economic opportunities for the development of 

economy are linked to the dynamics of regional disparities formation and to the 

implementation of adequate regional policy in order to achieve economic 

efficiency. The socio-economic development of the country depends on the 

appropriate and effective construction of such regional economic structures, 

which provide favorable development at both regional and national level. The 

purpose of this article is to assess the changes in the sectoral structure of the 

indicators gross value added and employment for the period 2008-2017 and to 

prove the importance of the services sector as a sector with a growing potential 

for development. Structural divergences at national level have been assessed at 

the level of aggregation of three main economic sectors-agriculture, industry and 

services. The achieved results on the strength and direction of structural changes 

show that the restructuring takes place at different rates in individual regions, as 

in regions with a more developed economy and more favorable indicators the 

dynamics of these processes predetermines structure in which the supply of 

services is highly prevalent. 


