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І. Монографии 
 
І.1. „Употребата на маркетинга и злоупотребата с него” 
(Криворазбраният маркетинг или нелоялните търговски практики), 
АИ „Талант” към ВУАРР,  ISBN 978-619-203-002-5, П.  2015 г. 
 
Актуалността на монографичния труд се конкретизира на базата на 

следните основни аргументи: 
� Теорията за маркетинг е с висока практическа значимост. Тази 
теория дава знания за това как бизнес субектите да постигнат 
дългосрочен успех. Но съвременните сложни процеси на 
интернационализация и глобализация, които непрекъснато променят 
бизнеса, обществото, поведението на хората  и природата налагат 
доразвитие на тази теория и главно аспекти, засягащи употребата на 
маркетинга и злоупотребата с него. Практиката разкрива, че без 
анализ и оценка на нелоялните търговски практики и на динамично 
променящото се потребителско поведение все по-трудно се постига 
устойчив успех. Необходимо е чрез реинженерингов подход да се 
обоснове значимостта на този проблем. 

� На теорията и практиката за маркетинг са посветени множество 
публикации, въпреки това сериозен проблем си остава прилагането 
на реинженеринг за анализ на нелоялните търговски практики и на 
потребителското поведение. Това рефлектира върху необходимостта 
от оценка и анализ на факторите за социалната роля на маркетинга, 
за междуфирмените търговски практики и търговските практики 
спрямо потребителите. 

� Сравнително малко са научните трудове, разкриващи системи за 
интегрална маркетингова взаимообвръзка, изграждащи разбиранията 
за реинженерингов маркетинг. 



� Несъмнено съществува и проблем за оптимизация на 
взаимовръзката търговец-потребител. Особено ярко това 
проличава в големите търговски вериги. 

� Силно конкурентната среда, в която работят фирмите наред с 
положителния ефект който оказва за развитието им предизвиква и 
негативни ефекти. Често фирмите при намалено търсене, за да 
поддържат нивото си на печалба, злоупотребяват с маркетинга и 
прилагат нелоялни търговски практики.   

� Анализът на състоянието и перспективите за развитие на релацията 
търговец-потребител през призмата на полезността за потребителя  
от една страна, разкрива основните проблеми и нарушени 
взаимодействия, но от друга страна, предоставя възможности за 
бъдещото подобряване на тази взаимовръзка. 
Горепосочените обстоятелства обуславят необходимостта от 

изследване на нелоялните търговски практики през призмата на 
маркетинга.  

С настоящата монография се прави опит за критична преценка на 
приложенията на маркетинговата концепция и маркетинговите действия, 
които имат негативно отражение върху трите основни субекта на 
потреблението на пазара – потребителите, фирмите и обществото. В този 
смисъл акцентът е върху социално-етичната и  обществено-отговорната 
страна на маркетинговата концепция и проблемите, които се свързват с 
тяхното некоректно и нелоялно прилагане в практиката на социално-
икономическата действителност. Същевременно трябва да се отбележи, че 
до момента тази проблематика не е обхваната в пълната й цялост от 
публикациите в страната. Те са по-скоро тематични и се отнасят до 
отделни проблеми, свързани с проявления на нелоялни практики или само 
по отношение на индивидуални потребители, или както се случи в 
началото на 2014 год. фокусът бе насочен към подобни практики, но само 
по отношение на големите търговски вериги без да намерят своето 
законово решение.  

Целта  на изследването е да се открият проблемните области в 
релацията търговски практики – потребител с оглед маркетингът да 
изпълнява пълноценно своите функции от гледна точка на социално-
икономическата ефективност и социлна отговорност пред обществото. 

 За изпълнение на целта се решават следните задачи: 
-да се разкрие генезисът на нелоялните търговски практики; 
-да се анализират основните аспекти на социалната отговорност и 

етиката в маркетинга; 
- да се анализира състоянието на икономическия растеж и на 

потреблението в страната; 
-да се оцени състоянието на потребителското поведение и неговата 

манипулация; 



- да се разкрият някои  нелоялни търговски практики спрямо 
потребителите; 

-да се поясни ролята на потребителските организации и проблемите, 
свързани с тяхната дейност 

- да се разкрият някои нелоялни междуфирмени търговски практики 
- да се обоснове проблемът с нелоялните търговски практики между 

стопанските субекти в Европа. 
Насочеността на монографията е по отношение на манипулацията на 

потребителстото поведение, на която сме подложени ежедневно в 
магазините за покупка по отношение на нашия избор сред многобройните 
стоки. Междуфирмените отношения също изпитват в своята дейност 
злоумисъла на нелоялните търговски практики. Държавата със своите 
органи и гражданското общество със своите сдружения се опитват да 
защитават както правата на потребителите, така и благотворното 
въздействие на конкуренцията върху стопанския живот. Но тези опити 
явно не са достатъчно въздействени, защото посочените по-горе нелоялни 
практики продължават своето съществуване.  

Структурата и съдържанието на монографията са логически 
обвързани с така поставените цел и задачи, които са последователно 
решени в отделните параграфи на осемте основни глави. 

В първа глава се прави опит за характеризиране на генезиса на 
проявлението на нелоялните търговски практики, като се очертават 
обективните и субективни прачини за това. Заключението е, че 
маркетинговата теория значително изпреварва практическото й 
приложение поради факта, че не всички фирми притежават достатъчен 
ресурс да прилагат в цялост в своята дейност всички методи, форми и 
средства на маркетинга. Преследването на печалба на всяка цена, което е 
нормална практика в пазарна среда, обаче  е в основата за увеличаване на 
пазарния дял чрез промоции и продажби, при което в много от случаите се 
прилагат социално неотговорни, неморални и съответно нелоялни спрямо 
индивидуалните и корпоративни клиенти практики. По този начин 
маркетингът постепенно се превръща в наука, останала без кнотрол.  

В тази връзка в главата се проследява историческото развитие и 
характеристика на маркетинговата концепция и нейното дефиниране, 
което е свързано с основните етапи на ориентация на бизнес-дейността на 
фирмите, които са се развили през годините на процъфтяване на пазарните 
отношения в национален и глобален план, а именно производствена, 
продуктова, търговска, маркетингова и социално-етична. 

В тази глава авторът предлага свой вариант на дефиниране на 
маркетинговата концепция, а именно: маркетинговата концепция 
представлява система от възгледи, предопределяща избора на набор от 
маркетингови действия, които следва да се извършват за постигането на 
определени цели, отговарящи на тези възгледи. Това предложение обаче се 



обвързва с уговорката, че концепцията не е нещо застинало, а периодично 
подлежащо на промяна понятие и фокусира върху изискването възгледите 
и целите на фирмите да съответстват на прилагане на принципите за 
икономическа ефективност, социална отговорност и екологична 
целесъобразност на стопанската дейност, свързана и с изчерпването на 
ресурсите в световен мащаб. 

В глава втора са изложени определени критиките към 
злоупотребата с маркетинга. Основно те са насочени към някои от 
неговите практики, които накърняват интересите на индивидуалните 
потребители, на обществото като цяло, а също и към други бизнес клиенти. 
Едновременно с това се подчертават изискванията за етика и прилагане на 
добри търговски практики за постигане на устойчиво и социално 
отговорно стопанско развитие. 

Глава трета очертава макрорамката, която е и обективна причина за 
проявления на нелоялни маркетингови практики, а именно „мантрата” за 
постоянен икономически растеж. Резултатът от това е увеличен обем на 
продажбите, а съответно и на потреблението. Този факт е в основата на 
появата на консумативното общество, в което потреблението на стоки и 
услуги е от централно значение за икономиката, за социалните отношения, 
а оттам – за политиката и културата като цяло. В главата се дава преглед на 
искорическото възникване и развитие на консумизма във връзка с 
развитието на индустриалното общество. 

Глава четвърта обхваща проблематиката на техниките за 
манипулация на потребителското поведение. Представена е 
характеристика на дванадесет манипулативни техники като специално 
внимание е отделено на т. нар. виртуален маркетинг, който позволява 
действията на потребителите да се наблюдават  чрез всеки натиснат 
клавиш. Тъй като това се извършва на компютър, данните могат да се 
анализират автоматично и вкарват в огромните бази данни, което е 
непозволено средство за намеса в личния живот на потребителите. 
Използвайки Интернет, за да автоматизират своите бизнес модели, 
търговците комбинират силата на пазара с възможностите на компютъра, 
за да увеличат ефекта на продажбите.  

Глава пета изследва нелоялните търговски практики спрямо 
индивидуалните потребители. Наред с дефиниране на понятието се 
представят обобщена характеристика на този вид манипулативни техники, 
групирани като абсолютно забранени по закон практики; агресивни 
практики и рискови търговски практики. Представени са и средствата за 
защита пред подобни практики в България и ЕС. В края на главата е 
очертан и нерешеният проблем с търговските надценки на стоковите 
тържища, в големите търговски вериги и други обекти за търговия на 
дребно. 



Глава шеста изследва ролята на потребителските организации в 
България за защита интересите на потребителите. Представени са 
организациите, функциониращите на държавно, общинско и гражданско 
ниво. Очертани са и някои от проблемите, свързани с тяхната дейност. 
Посочен е недостигът на финансиране на тези организации, което е в 
основата на недостатъчна възможност за потребителите да бъдат 
информирани за нелоялните търговски практики и липсата на дорба 
комукационна политика. 

Глава седма отразява проблемът с междуфирмените нелоялни 
търговски практики в България. Специално внимание е отделено на 
проблема с нелоялните търговски практики на големите търговски вериги, 
като се изследва естеството на този проблем и се представя характеристика 
на отделните видове нелоялни търговски практики, прилагани от големите 
търговци на едро. Представено е и становището на Световната банка за 
държавната намеса за решаване на този проблем, а именно, че това не е 
редно да става чрез промени в Закона за защита на конкуренцията, а че 
този вид нерегламентирани действия произтичат от междуфирмени 
договори и те следва да се решават от съда или чрез отделни секторни 
закони. 

Глава осма представя дебатът на ниво ЕС по отношение на 
проблема с нелоялните търговски практики между стопанските субекти. 
Представена е и характеристиката на констатираните седем вида подобни 
практики, както  и потенциалните последици от тяхното въздействие. 
Констатацията е, че на този етап на равнище ЕС не съществува механизъм 
за правоприлагане в случай на нелоялни търговски практики.Държавите 
членки на ЕС предлагат различни механизми за правоприлагане и те се 
използват на национално равнище за борба с нелоялните търговски 
практики.  

Становището на автора за решаване на проблема с нелоялните 
междуфирмени търговски практики включва изменение на Закона за 
защита на конкуренцията, но не чрез въвеждане на понятието „значителна 
пазарна сила”, а чрез въвеждане на процентен измерител на понятието 
„господстващо пазаро положение”. Като допълнение на посочения закон се 
предлага въвеждане на ново понятие - „икономическа зависимост“ в 
договорните отношения между по-големи и по-малки компании и да 
третира компания, злоупотребяваща с по-силна позиция при договаряне 
като господстващ участник, злоупотребяващ с пазарното си положение.  

Тъй като пазарната среда в България е догонваща по отношение на 
развитите държави това означава, че взаимоотношенията на веригата 
търговия на едро - търговия на дребно - потребители не са на ниво, което 
предполага неблагоприятна среда и за проявленията на конкуренцията. В 
тази връзка авторът предлага да се обсъди и възможността за изработване 
на Закон за търговията.  



По отношение употребата на маркетинга авторът счита, че 
прилагането му следва да бъде починено на ударението е върху целта и тя 
задължително трябва да бъде систематизирана в три основни измерения, а 
именно: 

- постигане на икономическа ефективност, което се отнася до нов 
подход към икономическата система, към ефективността, 
конкурентоспособността, гъвкавостта и стабилността не само на 
производството, но и на потреблението, заетостта и др. 

- спазване на социалната отговорност, в която се включват 
условията за живот, равните шансове, социалното единство, 
закрилата на човешкия капитал и солидарност. 

- екологична отговорност, която включва опазване на ресурсите, 
справяне с отпадъците, преодоляване на рисковете от скоростта 
на климатичните промени. 

Фундаменталните връзки и решения за постигане на тези измерения 
следва да се търсят на всички нива на маркетинга и елементите на 
пазарния процес-търсене, предлагане, цени, конкуренция. Производството 
на продукти следва да е по-ефективно от гледна точка на използваните 
ресурси и околната среда. Потреблението следва да се развива, но да се 
хармонизира със социалната отговорност към потребителите. Маркетингът 
следва да промотира култура на потребление, което да задоволява 
потребностите на индивидите за по-добро качество на живот. Това изисква 
преосмисляне и отстраняване на негативните маркетингови практики и 
активното му участие в цялостния бизнес процес на ниво бизнес и 
цялостния икономически и социален живот на макрониво.  

 
 
ІІ. Студии 
 
ІІ.1. Регионална енциклопедия на България – Пловдив и Пловдивска 
област, Раздели „Икономическа характеристика” и 
„Инфраструктура”, Книгоиздателска къща „Труд”,  ISBN 978-954-528-
880-7, 2009 г. 

 
Раздел „Икономика” 

 В раздела се прави исторически обзор на състоянието на 
икономиката на Пловдив и региона от края на ХІХ до началото на ХХІ век: 
 - като водещ промишлен и търговски център от края на ХІХ век; 
 - пръв в страната преодолял световната криза от 1929-1933 г.; 
 - превръщането му във водещ индустриален център след Втората 
световна война с развитието на 16 отрасъла; 
 - противоречивото развитие в началото на ХХІ и особено след 
приватизацията, когато регионалната икономика губи част от позициите си 



в национален мащаб и чувствително се променя нейната отраслева 
структура; 
 - настъпване на устойчиво развитие след приключване на 
приватизацията, когато темповете за интензивно развитие се стабилизират. 
 Представят се статистически данни и съответен анализ на основните 
макроикономически показатели след 2000 год.за отраслевата и 
териториална структура на икономиката, за заетостта и безработицата. 
Представена е обстойна характеристика на основнитите промишлени 
производства като производството на храни, напитки и тютюневи изделия; 
металургия и производство на метални изделия; производство на машини и 
оборудване; производство на хартия, картон и издателска дейност; 
производство на електроенергия, газификация и водоснабдяване; 
производство на химически продукти и влакна. В текста се съдържат и 
исторически данни за началото на много от посочените производства. 
Представена е и характеристика на отрасъла за услуги, търговия, 
складиране, съобщения, транспорт, свободната безмитна зона, финансово-
кредитните услуги. Специално място е отредено и на значението на 
военно-промишления комплекс и инвестиционната дейност в Пловдив и 
областта, както и на 7-те индустриални зони в региона. 
 Обосновани са предпоставките за развитието на селското стопанство 
в региона по отношение на природно-климатичните и почвени условия и е 
представена характеристика в развитието на производството на зърнено-
житните култури; техническите култури, зеленчукопроизводството, 
овощарството и животновъдството.Анализирано е и състоянието на 
отрасъла след възстановяване на собствеността върху земята. Представена 
е и характеристика на състоянието на пазара на недвижими имоти.  

Обосновани са и предпоставките за превръщане на регионалната 
икономика в притегателен център за чуждестранните инвестиции. 
 
 Раздел „Инфраструктура” 
 В раздела се акцентира върху стратегическото местоположение на 
Пловдив и региона и развитата икономическа инфраструктура, които го 
превръщат във важен и най-голям транспортен възел в България. 
Характеризирани са и основните европейски коридори № 4,8 и 10, които 
подчертават международната значимост на региона от транспортна гледна 
точка.Представено е и състоянието на целокупната шосейна и железопътна 
мрежа, както и ключовото място,което заема международното летище в 
транспортната схема на страната. 

Внимание е отредено на съобщенията и телекомуникациите в 
региона, като е посочено, че началото на телефонизацията в страната е 
започнало от Пловдив след първото панаирно изложение от 1892 г. 

 Представени са и съвременните услуги, които се предлагат: цифрова 
мрежа с интеграция на услугите, предоставяща на абонатите 



висококачествена телефония, цифрова свързаност от край до край, 
високоскоростен достъп до Интернет, възможност за видеотелефония. 

Представено е и състоянието на газопреносната и 
газоразпределителната мрежа в областта; на хидромелиоративния фонд и 
иригационните системи; водоснабдителните мрежи и системите за отпадни 
води. 

Важно място е отредено и на проблемите, свързани с екологията, а 
именно, че в Пловдив и региона са отбелязани най-влошени показатели за 
замърсяване на атмосферния въздух, водите, почвата. Представена е и 
характеристика на системите за управление на отпадъците. 
 

 
ІІІ. Статии 
 
ІІІ.1. „България e стокова борса”, сп. „Банки, инвестиции, пари”, бр.1, 
1993 г. 
В статията се прави критичен анализ на бумът на създаване на 

структури през периода 1991-1993 год., които наричат себе си борси, без да 
имат законово или някакво друго нормативно основание за това, което е и 
в основата на стихийността на този процес. Анализира се състоянието на 
създаване на стокови борси в Русия, Чехия, Полша, Словакия, както и 
исторически преглед на регламентиране на създаване на организираните 
пазари на едро в България от началото на ХХ век,  включително и правната 
им уредба. На тази основа се представя в общ вид спецификата на 
стоковата борсова търговия. В заключение се посочва основната причина 
за съществуващата сихийност в създаването на т. нар. борси в България – 
липсата на законов регламент, който е лост, който да превръща борсовият 
пазар във важен елемент на пазарната икономика. 
 
ІІІ.2. „Приоритети за инвестиране в инфраструктурата на селското 
стопанство”, сп. „Банки, инвестиции, пари”, бр.4, 1993 г. 

Статията очертава основния проблем пред развитието на селското 
стопанство на България след възстановяване на собствеността на 
земеделските земи в реални граници – липсата на инвестиции и то особено 
в крайната фаза на производствения процес – реализацията на 
земеделската продукция. Наличието на прекалено голям брой стихийно 
възникнали стокови борси, на които не се търгуват налични стоки, не 
могат да заменят необходимостта от функционирането на организирани 
пазари за налична селскостопанска продукция. В тази връзка се подчертава 
необходимостта общините да поемат инициативата за насочване на 
инвестиции в изграждане на пазарна инфраструктура за реализация на 
продукцията на едро, т. е. тържища и аукциони. Общинските съвети биха 
могли да приемат правилници, регламентиращи този вид търговия, с което 



да окажат „услуга” на търговците и земеделските производители от 
съответните региони, при наличие на търговски улеснения и гаранции за 
качеството на продукцията. Размерът на подобни инвестции може да се 
минимизира, ако за целта се използва наличният складов фонд от бившата 
„търговия на едро”. По този начин може се формира национелен пазар с 
възможности за балансиране на търсенето и предлагането и към 
приобщаване към другите национални пазари, действащи по сходен начин. 
 
ІІІ.3. „Проблеми и перспективи на стоковата борсова търговия в 
България”,сп . Банки, инвестиции, пари”, бр.7,1999 г. 
Статията анализира проблемите пред стоковата борсова търговия в 

България след лицензирането на трите стокови борси в страната – в 
Пловдив, Русе и София. Като основен проблем се очертава ниската 
ликвидност на този вид търговия. Посочени са и евентуалните причини за 
това – създаване на стоковите борси в условия на иканомическа криза и 
стагнация на производството; липса на борсова култура у българските 
търговци и производители; липса на ликвидни оборотни средства при 
масовия търговец за осъществяване на мащабни сделки в условията на 
валутен борд; незаинтересованост от търговията със складови записи 
поради сложните процедури по лицензиране на публичните складове. 
Едновременно с това се посочват пътища за разширяване обхвата на 
стоковата борсова търговия чрез инициативата на Пловдивска стокова бора 
и американския консорциум FLAG за разработване на пилотен проект за 
стартиране на фючърсна търговия в България. Обосновава се значимостта 
на този вид търговия за всички участници на борсовия пазар, както и 
начина за реализиране на проекта: създаване на клирингова къща; 
разработване на програмен продукт за клиринг и сетълмънт; изготвяне на 
типизирани фючърсни контракти; обучение на заинтересованите 
стопански субекти по отношение същността  и стратегиите при 
фючърсната търговия; осъществяване на регеионална междуборсово 
търдуничество на основа на електронна търговия. В статията се подчертава 
и международният аспект за разширяване обхвата на електронна търговия 
чрез конкретни стъпки, осъществени от Пловдивска стокова борса със 
сродни борси в Турция и Румъния за създаване на обединена Интернет 
базирана система за международна електронна борсова търговия по 
предварително установени и взаимно приети правила. 
 
ІІІ.4. „Има ли бъдеще фючърсната търговия в България”, сп. 
„Финанси и финансова политика”, бр.1, януари-март 2004 г. 
 Статията е насочена към обосноваване необходимостта от полагане 
началото на фючърсната борсова търговия в България на основа на 
световните тенденции и опит в тази област. Прави се характеристика на 
рисковете на пазара както за производителите, така и за потребителите и 



търговците в сферата на търговия на едро. Прави се извод за мястото на 
борсата като важно средство за минимизиране на пазарните рискове чрез 
търговията с фючърсни контракти, от една страна, и формиране на цените 
от друга страна. Анализират се проблемите на етапа на развитие на 
пазарната среда в България и се посочват прицините, които не позволяват 
да се стартира търговията с фючърси. Извеждат се и проблемите от 
законодателство естество и от правителствено ниво, чието решаване би 
активизирало процеса на въвеждане на фючърсна борсова търговия в 
страната. 
 
ІІІ.5. „Маркетинговата концепция – дефиниция и развитие”, сп. „Ново 
знание”, бр. 4, октомври-ноември 2014  
 

Статията прави връзка между историческото развитие на 
маркетинговата концепция и влиянието, което това развитие оказва върху 
прецизиране на дефиницията на маркетинговата концепция. Атворът 
предлага и свой вариант за дефиниция, базиран на сегашното състояние на 
социално-икономическата действителност, а именно: маркетинговата 
концепция представлява система от възгледи, предопределяща избора на 
набор от маркетингови действия, които следва да се извършват за 
постигането на определени цели, отговарящи на тези възгледи. 
Формулировката фокусира върху това, дали възгледите на фирмите ще 
съответстват на изискванията за икономическа ефективност, социална 
отговорност и екологична целесъобразност на стопанската дейност, 
свързана и с изчерпването на ресурсите в световен мащаб. 
 
ІІІ.6. „Маркетингът и нелоялните търговски практики”, сп. „Ново 
знание”, бр. 4, октомври-ноември 2014  
 
 Като философия, теория, концепция и практика маркетингът е 
иманентно свързан с пазарната икономика. Подобно на всяко развитие в 
областта на икономиката и в сферата на маркетинга също възникват 
противоречия, които са повлияни от практиката на прилагане на 
инструментите на маркетинга. От една страна това е повлияно от факта, че 
основно концепциите за маркетинга се раждат преди всичко сред 
академичните среди, които разбира се базират своите разработки на 
основата на изследванията в промените на социално-икономическата 
действителност. Но от друга страна стои и въпросът с практическото 
приложение на тези концепции. Не всички фирми имат съответния ресурс, 
а от тук и желание да внедряват в своята практика всички методи, форми и 
средства на маркетинговата теория. Това могат да постигнат само най-
големите и мощни от финансова гледна точка фирми. От трета страна 
фактът, че основната цел на стопанските субекти в пазарна среда е 



печалбата е и обективната даденост при практическото приложение на 
формите, методите и правилата на маркетинга да се допуска нелоялно 
отношение към потребителите, били те индивидуални или корпоративни. 
Политическият натиск за възходящ икономически растеж на фона на 
изчепващите се природни ресурси и постоянно растящо население в света, 
съотнесен към необходимостта от все по-високи печалби е благодатната 
почва за прилагане и на неморални, социално-неотговорни и съответно 
нелоялни практики и то в крайната точка на възпроизводствения процес – 
размяната и в частност на промоциите и продажбите. 
 
ІІІ.7. „В защита на българските потребители и производители – 
проблемът с търговските надценки и отстъпки”, сп. „Ново знание”, бр. 
1, януари-март 2015 
 
В условията на пазарна икономика понятието „пазарна цена” би 

следвало да отразява пазарните възможности на потребителите (размера на 
доходите) и да не нарушава икономическите интереси за развитие на 
производителите. Структурата на икономиката е такава, че преобладаващ 
не само в България, но и в другите европейски страни е секторът на 
търговията и услугите, където основен приход за търговците са 
търговските надценки. Статията съдържа анализ на тези надценки на три 
основни групи стоки – бяло брашно, олио и захар на основа на официална 
данни на Министерството на земеделието и храните. Анализът обхваща 
надценките на трите основни пазари за реализация на хранителни стоки – 
стокови тържища, големи търговски вериги и други магазини за продажба 
на дребно. Резултатите сочат, че освен нормалните надценки за търговията 
на едро и на дребно, съществуват и т. нар. от автора „паразитни надценки”, 
които контролните органи не санкционират по никакъв начин. Във връзка 
с това се предлага приемането от Министерски съвет на Наредба за 
надценките, с която да се регулира този проблем. 
 Наред с това авторът констатира и наличие на изобилие от търговски 
отстъпки, които големите търговци на дребно налагат на българските 
производители и доставчици. Тъй като тези търговци не попадат под 
законовото понятие „господстващо пазарно положение”, то те не се 
санкционират от Комисията за защита на конкуренцията. В тази връзка 
авторът предлага въвеждане в Закона за защита на конкуренцията на 
понятието „икономическа зависимост” или изготвяне на секторен закон за 
търговията, с който да се регламентира не само този проблем, но и този за 
търговските надценки. 
 
ІІІ.8. „Ролята на потребителските организации и проблемите, 
свързани с тяхната дейност”, сп. „Ново знание”, бр. 1, януари-март 
2015 



 
Защитата на потребителите пред нелоялните търговски практики и 

некачествени и опасни за здравето стоки се осъществява на национално 
ниво от Комисията за защита на потребителите, която е държавен орган и 
съответно от Националния съвет за защита на потребителите, който е 
консултативен орган. На ниво общини тази защита е вменена на 
общинските власти. На ниво гражданско общество тази защита е 
предоставена на сдружения на потребителите, като част от тях се изисква 
да бъдат представителни на основа на определени критерии. В момента в 
страната съществуват десет подобни сдружения, но активност проявяват 
само три от тях. Проблемите, свързани с дейността на организациите за 
защита на потребителите произтичат от недостатъчното им финансиране. 
В резултат тези организации не могат да провеждат ефективни действия по 
отношение информираност на потребителите за техните права и начините 
за тяхната защита, както и да изграждат образ на сдружения, които 
защитават, а не само санкционират. В тази връзка авторът представя и 
някои препоръки за усъвършенстване на системата за защита на 
потребителите. 
 
ІV. Научни доклади 

 
IV.1. Международна конференция „Регионът на Източна Македония – 
Тракия: досегашно развитие и ролята на вътрешно-балканското 
сътрудничество”, гр. Комотини, Гърция, 17.-18.05.1994 г. Доклад на 
тема: „Инвестиционният климат в България и съвместно инвестиране 
в комерсиализирани биотехнологии” 
 Докладът представя законовата и институционална рамка за 
инвестиции в България, както и обстойна характеристика на икономиката 
на Пловдив и региона. Обосновава предложения за външно или съвместно 
инвестиране в такива високотехнологични направления, за които 
съществува натрупан опит, подготвен персонал и налични научни и 
развойни звена, които да са в подкрепа на инвестициите. Прeдложени са 
следните области за инвестиране: рекомбинантни-ДНК и клетъчни 
технологии; ферментационни технологии и технологии за оползотворяване 
на отпадни биоресурси, както и институционалните форми за тяхната 
реализация. 
 
IV.2. ”АГРА-99”,  Пловдив, 11.03.1999 г., Доклад на семинар на тема: 
„Възможности за пазарна реализация на селскостопанската 
продукция чрез обединената система за електронна търговия на 
Федерацията на лицензираните стокови борси в България” 

Докладът представя възможностите за реализация на земеделска 
продукция посредством система за неприсъствена /електронна/ система за 



търговия. Презентирани са процедурите и изискванията относно 
провеждане на неприсъствената търговия, както и условията за 
извършване на клиринг и сетълмент по сключените сделки; 
организацията на контрола върху търговията на съответния борсов 
кръг;условията, редът и сроковете за получаване на пряк достъп на 
неучастващи в търговията лица до котировките, сключените сделки и 
друга пазарна информация в системата за неприсъствена търговия, 
както и редът за разглеждане на спорове, свързани със сключването 
на сделките посредством системата за неприсъствена търговия и 
тяхното изпълнение. Разяснени са основните положения на 
разработените контракти за търговия с пшеница, пивоварен и 
фуражен ечемик, царевица, маслодаен слънчоглед, рапица по 
отношение на средно доброто качество, допустимите отклонения и 
съответните бонификации и рефакции, стъпките за наддаване, 
механизма за определяне на равновесната пазарна цена и др. 
Представени са и организираните регионални центрове за 
неприсъствена търговия в София, Плевен, Варна, Бургас, Стара 
Загора, както и проекта за включване към този вид търговия и на 
Русенска стокова борса, с което се поставя начало на обединяване на 
борсовия пазар в страната.  

 
ІV.3. Научна конференция: „Икономическа и институционална 
промяна при прехода към реално функционираща пазарна 
икономика” Тематично направление: „Принципи за формиране на 
ефективно  функционираща и конкурентноспособна пазарна 
икономика” Доклад на тема „Фючърсната търговия в България – 
проблеми и  перспективи”, УНСС, Катедра „Икономикс” 30.11-
01.12.2001 г. 

Докладът обосновава въвеждането на фючърсната търговия като 
световно признат и ефективен механизъм за минимизиране на рисковете от 
неблагоприятни ценови тенденции и други рискове пред стопанските 
субекти. Представя се характеристика на основните стратегии при този вид 
търговия – хеджирането и спекулирането. Посочват се проблемите, които 
са в основата на липса на фючърсна търговия в страната – закъснялата 
законова уредба на борсовата търговия въобще, липсата на достатъчна 
борсова култура и съответно знание за ползване на този пазарен 
инструмент за нуждите на нормални пазарни взаимоотношения, 
недостатъчната ликвидност на борсовите пазари, липсата на опит при 
прилагане стратегиите във фючърсната търговия, липса на 
институционализирана клирингова къща. Представени са препоръки по 
отношение начините за повишаване на борсовата ликвидност, минимално 
чрез активизиране на търговията със складови записи на борсите, както 



изпълзване на опита и възможностите на Централния депозитар да 
придобие функции на клирингова къща, с което да се страртира процеса на 
въвеждане на фючърсната търговия както на фондовата, така и на 
стоковите борси. 

 
ІV.4. Втора научна сесия по икономика и управлениеСекция: 
„Икономически аспекти на управлението”  Доклад на тема: 
„Развитието на организираните стокови пазари – фактор за 
икономически целесъобразно функционираща пазарна 
икономика”,Технически университет – София, филиал Пловдив, 14.-  
15.11.2002 г. 

Докладът фокусира върху значението на организираните и 
регулирани пазари за нормално функционираща пазарна икономика, 
създадени и действащи по реда на Закона за стоковите борси и тържищата. 
Направен е и ретроспективен паралел със съществувалите до 1947 год. 
организирани пазари в България. Представени са аргументи за ролята на 
организираните пазари за „просветляване” на икономиката, за 
преодоляване избягването на данъчното облагане, гарантиране качеството 
на продукцията и превръщане на тяхната /особено на стоковите борси/ 
дейност като съществен антимонополен механизъм чрез даване изява на 
конкуренцията. Представени са предимствата за стопанските субекти на 
различните видове борсови сделки и особено на т. нар. „сделки на зелено”, 
форуърдните и фючърсните сделки. Подчертано е и значението на 
борсовите цени за формиране на т. нар. „ценова котва”, която да се 
използва като пазарен ориентир за държавните органи и стопанските 
субекти. 

 
IV.5.Община „Марица”, Семинар за земеделски производители 
14.03.2014 г. Доклад на тема: „Анализ на цените на основните 
земеделски култури за 2013 год., Община „Марица”, Семинар за 
земеделски производители 14.03.2014 г. 
 Докладът представлява обстоен ценови анализ на основните зърнени 
култури в световен мащаб, в Европа и Черноморския регион с 
обосноваване на тенденциите, имащи отношение към българския пазар на 
тези култури. Представени са и ценовите котировки за 2013 год. по 
отделни култури /пшеница, ечемик, царевица, малслодаен слънчоглед, 
рапица/. Равностойно място е отделено и на ценовия анализ на плодовете и 
зеленчувите по отделни видове с представяне на движението на индекса на 
тръжните цени за периода 2006 – 2013 год. 

 
ІV.6.Четвърта международна научна конференция „Климатични 
промени, икономическо развитие, околна среда и човешки ресурси” 



Алианс на университетите от централна и източна Европа и Висше 
училище по агробизнес и развитие на регионите, Пловдив,7-9.10.2014 г 
  “Terms and conditions for launching a futures commodity exchange 
trading in Bulgaria” 

Докладът анализира причините за липсата на фючърсна търговия в 
страната след 17-годишно функциониране на фондовата и стоковите 
борси. Като обективни се посочват продължаващата ниска борсова 
ликвидност поради структурата на икономиката, в която преобладават 
микро предприятията /92%/ от общия брой; отдаване на предпочитание за 
търговия със стоки от Държавния резерв или по линия на обществените 
поръчки; големите арендаторски фирми в селското стопапство избягват 
борсовия пазар по данъчни причини и недобро качество на зърното; 
държавните органи все още не предприемат действия за законови промени 
за насърчаване на борсовата търговия. Представя се вариант за използване 
възможностите на електронна платформа като средство за обединяване на 
борсовия пазар чрез приемане на общи правила за неприсъствена търговия 
при запазване на правната и институционална независимост на борсите. 
Подчертава се обективната държавна незаинтересованост от приемане на 
регламент за създаване на клирингова къща и субективната 
незаинтересованост на борсовите играчи от формиране на подобна 
институция поради ниските борсови обороти и съответно ниските 
финансови резултати от тази им дейност. 

 
ІV.7.Четвърта международна научна конференция „Климатични 
промени, икономическо развитие, околна среда и човешки ресурси” 
Алианс на университетите от централна и източна Европа и Висше 
училище по агробизнес и развитие на регионите, Пловдив, 7-9.10.2014  

“Approach to launch a modern infrastructure in the field of biotech 
industry in Plovdiv region” 
 
  Докладът обхваща проблематиката за иницииране на проект за 
внедряване на клъстърен подход на основата на провеждане на единна 
научна, технологична, инвестиционна и пазарна политика и обучение на 
кадри за възстановяване на съществуващата биотехнологическа 
промишленост в Пловдивския регион. Основанията за проекта се базират 
на следните обстоятелства: 

- съществуване на опит, оборудване (макар не съвсем модерно), 
технологии и работна ръка за следните отрасли на биотехнологиите: 
ферментационни и фармацевтични биотехнологии (антибиотици и други 
продукти на ферментационната технология), ензимна технология, 
неорганични биотехнологии, генно инженерство (растително и 
микробиологично). 



- наличие на система за обучение в областта на биотехнологиите в 
трите университетски степени (бакалавърска, магистърска и докторска), а 
така също и два колежа, подготвящи технически кадри за 
биотехнологиите, както и на изследователски институти и университетски 
катедри, които по настоящем работят върху много проекти, свързани с 
биотехнологиите. 
 - съществуване на система за обучение в областта на 
биотехнологиите в трите университетски степени (бакалавърска, 
магистърска и докторска), а така също и два колежа, подготвящи 
технически кадри за биотехнологиите. Има много изследователски 
институти и университетски катедри, които по настоящем работят върху 
много проекти, свързани с биотехнологиите. 
 - факта, че през периода 1984 – 1990 г. Пловдив и региона бяха 
център за развитие и промишлено внедряване на биотехнологиите. 
Натрупаният през годините опит и създадените кадри дават основание да 
се прецени възможността за възраждане на този високотехнологичен 
пототрасъл в икономиката на региона. В условията на недостатъчност на 
финансите в отделните фирми подобно възраждане може да се осъществи 
чрез прилагане на клъстърна форма за организация на този процес. 
Представен е и вариант за институционално решение на проекта. 

 
ІV.8.Научна сесия с международно участие, посветена на 70-
годишнината на Съюза на учените в България. Секция 
„Икономика”,Доклад на тема:”Необходими законови промени за 
формиране и развитие на фючърсната търговия в България”,Съюз на 
учените в България – Пловдив, 31.10.2014 г. 
 Минизирането на рисковете от неблагоприятни бъдещи ценови 
промени и възникващите на тази основа рискове за производителите и 
потребителите на стоки е основна функция от дейността на световно 
признатите борси. Тази функция те осъществяват чрез търговията с 
фючърсни контракти. Този вид търговия в България обаче липсва. 
Обективната причина за това е, че както в индустрията, така и в селското 
стопанство преобладават микро фирмите, които не са в състояние да 
произведат големи търговски партиди от стоки, които да са в основата на 
висока ликвидност на борсовата търговия. В резултат борсовите играчи 
нямат интерес да инициират стартирането на този вид търговия. Това е и 
причината да се потърси минимална държавна намеса по отношение 
промени в определи закони с цел повишаване на ликвидността и 
формиране на тази основа финансов интерес у борсовите играчи да 
положат началото на фючърсната търговия в страната. В тази връзка с 
доклада се препоръчват конкретни промени в Закона за съхранение и 
търговия със зърно, Закона за подпомагане на земеделските 
производители, Закона за данък добавена стойност и хармонизиране на 



Закона за обществените поръчки с Директива 2004/17/ЕО, Директива 
2004/18/ЕО и Директива 2009/81/ЕО както и приемане на Наредба за 
дейността на клиринговата къща. 
 
 

V. Учебници и учебни помагала 
 
V.1. Учебник „Микроикономика” в съавторство с Лалка Роснева, 
Пловдив, 2005 г. 
Учебникът е предназначен за целите на обучението на студентите от 

Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите. Представя 
микроикономиката като раздел от икономиката, изучаващ избора, 
извършван от икономическите субекти (фирмите) по отношение на 
факторите за производство във връзка с тяхното конкурентноспособно 
развитие и/или оцеляване. Учебникът съдържа анализ на поведението на 
икономичеките единици и обединения (потребители, фирми, домакинства), 
състоянието и развитието на тези единици, взаимодействието им, 
резултатите от тяхната дейност и др. Представя разбор на това, как групите 
правят своя потребителски избор като търсещи стоки и услуги, как се 
произвеждат и предлагат продукти от фирмите, как се формира пазарното 
равновесие и цена и как се нарушава то, изучава пазарите и цените на 
производствените фактори. В отделни раздели се представят знания 
относно пазарното търсене и предлагане, пазарното равновесие, 
производство на фирмата – разходи и приходи, съвършена и несъвършена 
конкуренция, производствени фактори, пазар и цена на капитала, пазар на 
труда, пазар на земята, арендуване, аренда и рента. 

 
V.2. Електронен учебник: „ Борси и борсови операции”, АИ 
„Талант” към ВУАРР,  ISBN 978-619-203-003-2, 2015 г. 

 
Електронният учебник е съставен за целите на обучението на 

студентите от Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – 
гр. Пловдив. В него са описани накратко основните принципи на пазарната 
икономика и организираните пазари, за да се изведе идеята, че борсите са 
най-високо организираният пазар и неотменим атрибут на пазарната 
икономика. Авторът излага основните понятия и механизми на борсовата 
търговия, които са неизменни за различните борси, както и характерните 
особености на фондовите и стоковите борси. Всъщност конкретните 
правила, както и обичаите и практиката на всяка борса, доста се различават 
една от друга, а също така търпят и развитие. Наред с използваната 
литература, голяма част от изложението е плод на практиката на автора 
като дългогодишен Изпълнителен директор на Пловдивска стокова борса, 
а също така и на многобройни работни срещи по конкретни въпроси с 



държавни експерти от регулаторните органи (Държавната комисия по 
стоковите борси и тържищата и Комисията за финансов надзор), както и с 
ръководствата на другите две стокови борси в България – Софийската и 
Русенската (от началото на 2014 год. преименувана на Българска стокова 
борса и вече със седалище в гр. София) – а така и на Българска Фондова 
Борса. 
 Електронният учебник е подходящо начално образователно пособие 
за всички, които имат желание и интерес да придобият основни познания 
за борсите и борсовата търговия.  
 
V.3. Електронен учебник: „Управление на продажбите”, АИ „Талант” 
към ВУАРР,  ISBN 978-619-203-004-9, 2015 г.   
 

Продажбите представляват една от най-важните функции на дадена 
организация. Те са основното средство за генериране на приходи. Освен че 
подпомагат организацията да постигне своите бизнес цели, дейностите, 
свързани с продажбите изпълняват и различни други роли, като например 
повишаване на знанията, отнасящи се до вътрешната и външна бизнес 
среда, разработване на добри отношения с клиенти, доставчици и 
дистрибутори, както и водене на преговори с клиенти, за да могат 
продуктите на компанията да се продават с цел печалба.  

Настоящият електронен учебник по управление на продажбите има 
за цел да даде базови теоретични знания и практически умения относно 
методите и техническия инструментариум, необходим на съвременния 
мениджър при управлението на продажбите в условията на конкурентна 
среда. Като важни раздели са разработени основните елементи на 
управлението на продажбите – планиране, подбор, обучение, ръководене и 
контрол на процеса. Дисциплината се концентрира върху разнообразието 
от пазарни техники, похвати и инструменти, масово използвани в процеса 
за насърчаване и реализация на ефективни продажби. Представя основните 
методи и специфичните техники, които се използват в съвременната 
управленска практика в достъпна и лесно разбираема форма, така, че да 
могат да ги приложат на практика. Стремежът в изложението е 
ограничаване на теоретичните аспекти за сметка на практическите 
приложения.  

 
24.01.2015 год.                                    Изготвил: /п/ 
гр. Пловдив                                                  (д-р Красимир Давчев) 


