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I.Монография  
 
1.„Оптимизиране на производствените процеси  за ремонтни 
дейностти  на  земеделска техника в малки и средни предприятия” 
2015г.  Печатна база към РУ „Ангел Кънчев” Русе  ISBN 978-619-203-
012-4     

Актуалността на монографичния труд може да бъде конкретизирана на 
базата на следните аргументи: 

� Известно е, че машините използвани в земеделието стават все по 
сложни и честотата на отказите ненамалява независимо, че 
надеждността на елементите нараства. Сложността на новите 
изделия представлява предизвикателство за специалистите 
занимаващи се с проблемите на ремонтно-обслужващото 
производство и тяхното решаване свързани с тяхната ефективност на 
тази система. Следователно поддържането на машините в 
работоспособно състояние е обективна необходимост, която се 
диктува от редица технически и икономически предпоставки и е 
елемент от структурата на жизнения цикъл на машините.  

� Организирането и реализирането на високо ефективно 
производствено използване на земеделска техника, с удължаване на 
жизнения цикъл е свързано не само с нашите реалности, но и с 
необходимостта да отговорим на предизвикателствата и 
изискванията свързани с членството ни в Европейския съюз.  

� Известно е, че както в страните от Европейския съюз, така и 
развитите промишлени държави проблемите за надеждността на 
машините, поддържането им в работоспособно състояние, 



репроизводството и рециклирането се разглеждат като ефикасен 
отговор на изчерпване на природните ресурси и глобалните 
икономически, екологически и социални проблеми на човешкото 
общество. Това се потвърждава от редица концептуални положения 
и актуални факти като: еднопосочната система производство-
потребление-отпадъци се сменя със затворена система; изградена е 
общоевропейска политика за бъдещото развитие на ремонтните 
дейности и са приети нормативни актове и документи за преоритетно 
развитие на сервизната дейност; приети са и са организирани 
рамкови програми за репроизводствени дейности и др. 

� Сравнително малко са публикаците  насочени към изследване 
свързано с определяне на големината на основните входни и изходни 
параметри на ремонтни центрове при реални условия на 
изследваните обекти с последващото им оптимизиране. 

� Обективна оценка за качеството на ремонта може да се извърши 
само с количествени показатели, определящи качеството на 
ремонтните работи. 

� При разработката, определяща критериите за оценка на качеството 
на продукцията, излизаща от станция за техническо обслужване и 
ремонт на земеделска техника е необходимо максимално да се 
използва натрупания статистически материал за работата на 
ремонтираната земеделска техника в различни условия на 
експлоатация, за характера на отказите, за трудовите и материални 
разходи, извършени за тяхното отстраняване. 
 

Целта на изследването е определяне на големината на основните входни 
и изходни параметри на ремонтни центрове при реални условия на 
изследваните обекти с последващото им оптимизиране.За изпълнение на 
целта се решават следните задачи: 

�  Определяне на количествените показатели за оценка на сервизната 
дейност 

� Класификация на показателите, определящи качеството на 
продукцията на ремонтните предприятия. 

� Определяне на видовете технически услуги предлагани от 
ремонтните организации 

� Конкретизиране на Европейските изисквания към земеделската 
техника използвана в агро сектора 



� Определяне на времето на различни видове технически  услуги и 
интензивността на изходящите потоци от заявки в изследваните 
центрове за ремонт на земеделска техника  

� Оптимизиране на ремонтна дейност в центровете за ремонт на 
земеделска техника 

Структурата и съдържанието на монографията са логически обвързани с 
така поставената цел и задачи, които са решени последователно в 
отделните параграфи на трите основни глави. 
В първа глава Анализ на състоянието на агро сектора са разгледани 

ремонтно-технически услуги предлагани в агро сектора, където услугите 
са представени, чрез техните основни характеристики. Обективна оценка 
за качеството на ремонта може да се извърши само с количествени 
показатели, определящи качеството на ремонтните работи. 

При разработката, определяща критериите за оценка на качеството 
на продукцията, излизаща от станция за техническо обслужване и ремонт 
на земеделска техника е необходимо максимално да се използва 
натрупания статистически материал за работата на ремонтираната 
земеделска техника в различни условия на експлоатация, за характера на 
отказите, за трудовите и материални разходи, извършени за тяхното 
отстраняване. Присъединяването на България към ЕС оказва и ще оказва 
силно въздействие върху всички области на икономиката и обществения 
живот в страната. Това важи с особена сила и за аграрния 
сектор.Земеделието традиционно е един от най-важните сектори на 
българската икономика. Независимо от всички проблеми и противоречия в 
неговото развитие след 1990 г., секторът си остава един от стълбовете на 
българския обществено-икономически живот. Стабилното положително 
развитие на икономиката на страната през последните години намали 
относителната тежест на земеделието по отношение на създавания от него 
брутен вътрешен продукт и равнище на заетост, но въпреки това 
развитието на аграрния сектор и в бъдеще ще играе значителна роля в 
българската икономика и ще определя в значителна степен общото 
състояние на страната, затова се смята, че проблемите на селското 
стопанство и особено свързаните с присъединяването на страната към ЕС 
изискват специално внимание и загриженост. 
Подходящият избор и последващо ползване и поддръжка на 

техническите средства в земеделското стопанство оказват пряко силно 
въздействие върху достигнатите равнища на продуктивност на земята, 



производителност на труда, себестойност на продукцията и реализирана 
печалба. Разходите за закупуване на машини обикновено представляват 
относително висок дял от общите инвестиционни разходи, а правилното 
използване на тази техника се определя до голяма степен от изградената 
инфраструктура на земеделското стопанство.  

 
 В  глава втора  Производствени  процеси  при ремонт на  земеделска 
техника са разгледани Oсновните принципи за проектиране на  
производствените процеси  при ремонт на земеделска техника. В 
промишлената сфера за разлика от сервизната за класифицирането на 
производствените операции съществуват съвършено определени термини- 
(напр. серийно производство или непрекъснато производство); при 
използването им в производствена среда те веднага разкриват вида на 
процеса. Тези термини се използват и при описание на процеса на 
обслужване,но за да изобразят, че в процеса на услугите представени като 
производствена система е включен клиента е необходима допълнителна 
информация.Това е информация, която отличава една сервизна 
организация от друга, и се заключава в установената степен на контакт с 
клиентите в процеса на оказване на услугите. При проектирането на тези 
организации трябва да се помни една важна особеност на услугите- 
създаване на запас е невъзможно. За разлика от производството, където е 
възможно в периодите на спад на търсенето да се натрупа запас от 
продукция за периоди на максимално търсене и по този начин да се запази 
относително стабилна степен на заетост на производствените мощности, в 
сферата на услугите с редки изключения е необходимо да се удовлетвори 
търсенето още в момента на възникването му. 
     Определени са  основните числени характеристики на потока на 
заявките и средните стойности на плътността на входящия поток. В 
процеса на използване на машините под влиянието на различни случайни 
фактори, големината на структурните параметри на отделните елементи 
излизат извън гранична стойност,  в резултат на което се нарушава тяхната 
работоспособност. При изследване на сложните обекти се предполага, че 
те се характеризират с наличност на значителен брой входни параметри, 
всеки от които влияе върху стойностите на изходните параметри. Това 
означава, че параметрите на обекта се изразяват математически с 
непрекъснати функции на факторите, оказващи влияние върху състоянието 
на технологичната система; пренебрежително малка продължителност на 



преходните процеси и възможно съществуване на времезакъснения, 
превишаващи значително тази продължителност; наличност на 
неконтролируеми параметри и шумове, които обуславят случайния 
характер на изменение на изходните параметри. 

Показателите за експлоатационна надеждност на машините 
свидетелстват, че процесите на техническо обслужване  и ремонт имат 
явно изразен вероятностен характер. Равномерното постъпване на заявките 
за обслужване  и ремонт и минималното време за изпълнение на всяка една 
от тях са най-благоприятните условия за провеждане на профилактичните 
и ремонтни работи, натоварващи ремонтния център  за земеделската 
техника. При този случай е възможно зададения обем от работи да бъде 
изпълнен с минимални средства. С увеличаването на неравномерността на 
постъпване на заявките за обслужване  и ремонт нараства опашката от 
машини, които очакват да бъдат обслужени. 
Определени са   интензивността на заявките за ремонтно-обслужващи 
въздействия За пълно описание на потока на потребностите от ремонтни 
дейностти  е необходимо да се знае, каква е вероятността, че за дадения 
промеждутък от време ще постъпят една, две или m машини. Обект на 
изследване са ремонтни центрове за земеделската техника на 4 
предприятия от област Русе: “АГРОТЕХ-РОСАТА” ЕООД; АГРИКОРП 
ЕООД; ФЕРМЕР ЕООД  И „ВАРЕКС “  ЕООД които се занимават с 
продажба  и ремонт на земеделска техника. Станциите и на трите 
предприятия са индентични. Сградите и съораженията в тях са наследство 
от ремонтните работилници на ТКЗС, проектирани за времето си по един и 
същи начин. Към момента на изследването в станциите са обособени по 5 
работни места (канали): за ремонт на ДВГ; за ремонт на дизелова горивна 
апаратура и елементи на работната хидравлика; за ремонт на трансмисията 
на машините и за ремонт на ходовата част, шлосерски, тенекеджийски и 
заварочни работи. Петият канал и за трите станции е мобилен. Това са 
подвижни работилници (ИФА W-50L), които станциите притежават и 
използват при отстраняването на откази на машините директно на 
работното им място на полето. В станциите работят средно по 5 човека.  
 В трета глава Оптимизиране на производсвените процеси  в центрове 
за ремонт на земеделска техника може да се осъществи посредством 
оптимизационни методи и подходи, разработени под формата на модели. 
Тези модели характеризират в определена степен най-съществените страни 
на ремонтните центрове, която в случая се разглежда като технико-



икономическа система. Моделирането се извършва по определена 
математическа схема, като използваните зависимости отразява основните 
икономически показатели на системата. Структурата на центъра за 
поддържане и ремонт на земеделска техника и размера на съответните й 
канали може да се определят на базата на целесъобразния компромис 
между действащите върху станцията фактори. Поради не еднаквата сила на 
факторите този подход винаги е съпътстван от субективни решения. 
На практика тази задача се решава чрез оптимизационни методи и 
подходи, разработени под формата на модели, характеризиращи в дадена 
степен най – съществените страни на  ремонтния център, която в случая се 
разглежда като технико – икономическа система. 

 Становището на автора е че, разгледаният модел може да бъде 
използван при оптимизиране на структурата на ремонтния център за 
земеделска техника със сравнително не голям мащаб, каквито в по-
голямата си част са действащите към момента сервизни предприятия. 
Предимствата на този модел се състоят в това, че неговото формализиране 
не е сложно; сравнително лесно се събира входната информация; 
интерпретацията на резултатите от решението на задачата е много просто; 
лесно може да се извърши корекция на резултатите; структурата, 
математическата формулировка и алгоритъм на задачата позволяват да се 
премине към съставяне на модел, изграден на базата на целесъобразно 
подбрано множество варианти.  

 
Optimisation  on the   production processes   for to repair of  the 
agricultural machinery in the small  and middle enterprises. 

The actuality of the monograph can be specified based on the following 
arguments: It is known that the machines used in agriculture have become 
increasingly complex and the frequency of failures don’t increase   although the 
reliability of the elements increases. The complexity of new products is a 
challenge for specialists dealing with problems of repair and servicing 
production and solving them with respect to their performance on this system. 

When developing, defining criteria for evaluating the quality of the products 
coming out of the station and repair of agricultural machinery necessary to fully 
use the accumulated statistical material on the work of agricultural machinery 
repaired in various operating conditions, the nature of the waivers for labor and 
material costs incurred for their removal.The structure and content of the book 



are logically tied to both the target and tasks are solved sequentially in 
individual paragraphs of the three main chapters. 

 
II. Студия  
 
II .1. „ Оптимизиране  на параметрите  за ефективност в  центрове за  
ремонт на земеделска техника”-2015г.  публикувана в NEW 
KNOWLEDGE JOURNAL OF SCIENCE  ISSN 2367-4598 (Online) 
 
        В студията са разгледани: 

• Оптимизирането на параметрите на сервиз на земеделската 
техника 

 Осъществява се с  посредством оптимизационни методи и подходи, 
разработени под формата на модели. Тези модели характеризират в 
определена степен най-съществените страни на ремонтния център, която в 
случая се разглежда като технико-икономическа система. Моделирането се 
извършва по определена математическа схема, като използваните 
зависимости отразява основните икономически показатели на системата. 

• Определяне на оптималната зона на обслужване на 
изследваните ремонтни центрове 

Разходите за транспортиране на обектите за ремонт до ремонтните 
предприятия и обратно представляват съществен елемент в общата 
стойност на ремонта. При равни условия (рационален избор на 
транспортни средства, наличие на добри пътища и др.), големината на 
тези разходи зависи от оптималната зона на обслужване от ремонтните 
предприятия. На тази основа е проведено изследване, имащо за цел 
минимизиране на транспортните разходи при извършването на ремонт 
на земеделска техника. 
• Обект на технико–икономическа оценка в нашия случай е 
ремонтен център за земеделска техника, в която се използва 
стратегия за техническо обслужване  и ремонтни дейностти с 
нейните възможни състояния, а именно: техническо обслужване  и 
ремонтни дейностти на трактори, теглителен клас 1,4 и 3,0  на които 
се извършва планово-предпазна стратегия със зададен срок и обем 
на ремонтните дейностти, независимо от състоянието на машините. 

 



2.  В четирите изследвани РЦ (“АГРОТЕХ-РОСАТА” ЕООД; 
„АГРИКОРП” ЕООД; „ ФЕРМЕР” ЕООД; „ ВАРЕКС “ЕООД) 
плътностите на входящите потоци от заявки, отнесени към съответните 
за тези сервизни центрове интензивности на изходящите потоци от 
обработени заявки е малка и неможе да осигури ефективно натоварване 
на реално обособените (4 броя) в тях количества канали. Това налага 
оптимизиране на сервизната дейност в тези центрове, която е свързана 
с намаляването на количеството на каналите в тях и подобряване на 
организацията на работа в тях. 
3. При наличност на канали по-голям от броя канали определен от нас, 
сумарните разходи рязко нарастват, което е в резултат от загубите от 
престой на каналите и от производствените разходи свързани с 
неефективното използване на по-голям брой канали. 

- трактори от теглителен клас 1,4 : 
qочакв = 96 лв/час, qПК = 320 лв./час, qк = 180 лв./час. 
- трактори от теглителен клас 3,0 : 
qочакв.= 112 лв/час, qПК = 346 лв./час, qк = 198 лв./час. 
 
Optimizing the parameters of efficiency centers for the repair of 
agricultural machinery 
 In the four studied objects  ("AGROTEH- ROSATA " Ltd., "AGRIKORP" 
Ltd., "FARMER" Ltd  "VAREX" Ltd.) densities inflows of orders relative to 
these respective service centers intensities of outflows from processed requests 
is small and can not provide efficient loading of real-detached (4 pieces) in these 
quantities channels. This requires optimizing the service activity at these centers, 
which is associated with the reduction of the quantity of channels in them and 
improve the organization of work in them. The cost of transporting the objects 
for repairers to repair and back are an essential element in the total cost of the 
repair. On equal terms (rational choice of means of transport, availability of 
good roads, etc.), The size of these costs depends on the optimal service area of 
repairers. On this basis a study aimed at minimizing transport costs for the repair 
of agricultural equipment.  
 
 
 
 
 



III. Статии  

 
III.1. Оптимизиране дейността на автосервизи на територията на Русе 
// Индустриален Мениджмънт//Технически Университет София  
Стопански Факултет 2008г.  42 С. Год. 5 Бр.10  ISSN 1312-3703 

В тази статия авторът използва математически подход за 
оптимизиране на основните параметри на сервизни центрове за ремонтни 
дейностти. В разглежданите обекти е избран модел за ремонтен център с 
неограничен поток на заявките за поддържане и ремонт. Целта е да се 
извърши оптимизация на дейността на ремонтни центрове действащи на 
територията на Русе-област. 
 

Optimisation the activity of the service centers on the territory of Ruse 
In this article the author uses mathematical approach to optimizing the 

main parameters of the service centers for repairs activities properly. The site in 
question is selected for model repair center with unlimited flow of requests for 
maintenance and repair. The aim is to perform optimization of the activity of 
repair centers operating in Rousse area. 
 
III.2. Изследване модел на периодична профилактика за 
възстановяване техническата изправност на земеделските машини/ 
сп. „Индустриален Мениджмънт” Технически Университет София  
Стопански Факултет 2010г. ISSN 1312-3703 

В тази статия авторът разглежда  проблемите на периодичната 
профилактика използвана за възстановяване на техническото състояние на 
земеделската техника. Изследвани са концепции за подобряващия фактор 
(к) , който има за цел изчисляване на продължителността на 
възстановяване на земеделската техника и възможното намаляване на 
периодичната профилактика на земеделската техника в изследваните 
ремонтни центрове. 
 
Research model of the  periodic maintenance to restore the roadworthiness 

of agricultural machinery 
In this article the author examines the problems of periodic prophylaxis 

used to restore the technical condition of agricultural machinery. Were studied 
concepts for improving factor (k), which aims to calculate the duration of the 



recovery of agricultural machinery and the possible prevention of the periodic 
agricultural equipment repair centers. 
 
III.3.  Избор на производствена програма в автосервизи от Русенска 
област чрез изоквантен метод и производствена функция с един 
променлив фактор/Индустриален Мениджмънт//Технически 
Университет София - 2010г. ISSN 1312-3703 

В тази статия е използван изоквантен метод и производствена 
функция с един променлив фактор за избор на производствена програма на 
ремонтни центрове от Русенска област. Целта е да се избере оптимален 
производствен метод с минимални разходи за ремонтните дейностти в 
изследваните ремонтни центрове. 

 
Choice of production program in service centers of Rousse district by 

izokvanten method and production function with a variable factor 
 In this article has been used izokvanten method and production function 

with a variable factor for the choice of production program of repair centers in 
Rousse district. The aim is to choose the optimum production method with 
minimal cost to repair Activities in the tested repair centers. 

 
III.4. Сервизът на техниката като поддържаща програма за нейната 
работоспособност през погледа на мениджъра// Индустриален 
Мениджмънт//Технически Университет София  Стопански Факултет 
2010г. ISSN 1312-3703 

 Сервизните дейностти извършвани от ремонтните центрове, могат 
да бъдат разглеждани като методи използвани от мениджърите за 
постигане на конкурентно предимство пред другите ремонтни организации 
в отрасъла. Те намират приложение в систематизирането на данни за 
подобряването на наличната ремонтна продуктивност. 

 
Machinery Service as a supporting program for her performance in 

the eyes of manager 
  Service to action carried out by the repair centers can be considered as 

methods used by managers to achieve a competitive advantage over other repair 
organizations in the industry. They are used in the systematization of data for 
improving productivity repair available. 



III.5.”  Оптимизиране броя на каналите на центрове за ремонт на 
земеделска техника на базата на месечната им издръжка” 
 International journal “ Sustainable development”   ISNN 1314-4138 vol:6 
february 2013 

Целта на изследването е чрез подходящо разработена 
информационно консултираща система да се изчисли големината на 
разходите за месечна издръжка на изследваните  ремонтни центрове в 
зависимост от количеството на каналите за обслужване. Формулирани са 
обобщаващи изводи и препоръки. 
 
Optimizing the number of channels of centers for the repair of agricultural 

machinery based on their monthly maintenance  
The aim of the study was developed through appropriate information 

advisory system to calculate the size of the cost of a monthly allowance of 
surveyed repair centers depending on the amount of channels for service. 
Formulates summarizing conclusions and recommendations. 

 
III. 6. ”The periodic preventive maintenance using improvement factor 
model in auto service system” 
 International journal “ Sustainable  development” ISNN 1314-4138 vol:10 
June 2013  

The concept of the improvement factor is used to measure the extend of 
the restoration for a deteriorating system in this paper. The proposed 
improvement factor is considered as a variable depending upon the system age 
(or the operating time), the number of PM performed in the specified finite time 
span, and the cost ratio of each PM to the replacement.   

 
Периодична профилактика използваща  коефициента за 

възстановяване ремонтни въздействия  в автосервизни предприятия 
 Концепцията на фактора на подобрение се използва за измерване на 

степента на възстановяване в изследваните автосервизи. Предложения  
фактор се разглежда като променлива в зависимост от възрастта на 
системата (или времето за работа), на броя на PM извършва в определения 
краен интервал от време, а съотношението разходи на всяка PM на 
замяната на резервни части. 
 



III.7. „  View to achieve sustainable development through the management 
of staff in the field of technical services”  
International journal “ Sustainable  development “ISNN 1314-4138 vol:19 
July 2014  

The auto service personnel is assurance for the qualitative servicing to the 
consumers. Auto service organization is planning the personnel whiles away in 
several phases: showing future needs, the preparation of reserve, the judgment 
of the candidates of the employment, educational, and the choice of replies in 
the conditions, demarcating the salary, the education and the development.  

Постигане на устойчиво развитие чрез управлението на персонала в 
областта на техническите услуги 

 
 Добре обучения персонал  работещ в областта на  технически услуги 

е уверение за качествено обслужване на потребителите. Организациите 
предлагащи технически услуги в частност ремонтни услуги  планират 
персонала си в няколко фази: чрез отчитане  на бъдещите потребности, 
подготовка на резервен персонал, решението на кандидатите за растеж в 
кариерата; заетостта, образованието, разграничаване на заплатата, на 
образованието и на развитие на персонала чрез обучение. 

 
III.8. „ Изследване на европейските практики за намаляване на 
произшествията в малки и средни предприятия в България” 
International journal “ Sustainable  development “ISSN: 2367-5454  vol.№  
2 (23) март/април 2015  
 

Важен фактор за подобряване на условията на труд на социалното 
партньорство и разширяване на участието на работното място. Новата 
рамка за БЗР е изградена върху разбирането, че социалният диалог е важен 
ресурс за реализация на целите на политиката и защитата на правата на 
работниците. Трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, 
настъпило по време и във връзка с, или във връзка с извършваната работа, 
както и всяка работа, извършвана в интерес на предприятието, когато 
причините  са увреждане или смърт. 
 

"Study of European practices to reduce accidents in small and medium 
enterprises in Bulgaria" 



An important factor for improving the working conditions of social partnership 
and expanding participation in the workplace. The new framework for OSH is 
built on the understanding that social dialogue is an important resource for the 
realization of the policy objectives and the protection of workers' rights. 
Occupational accident is any sudden health damage occurring during or in 
connection with, or in connection with the work performed, and any work done 
in the interest of the enterprise when the causes injury or death. 
 
III.9.  European policies to increase the productivity  in the Вulgarian’s  
court // International journal “ Sustainable  development  ISSN: 2367-
5454  vol.№  2 (23) март/април 2015  

 
This topic is relevant not only because of effective personnel management of 
the enterprise is the basis for improving productivity, but also because the 
affected areas), partly from the field my professional development. Judicial 
Councils should develop education programmes to instil an understanding of 
the role the Judiciary and Judicial Councils have in the reform process. 
Appropriate and pertinent training should be provided for the Judiciary, to 
allow judges to become fully engaged with the reform process.  
 

Европейски политики за увеличаване на производителността в  
Българската съдебна система 

Тази тема е актуална не само заради  проблемите свързани с 
ефективното управление на персонала в съдебната система на България, но 
тя  е в основата на повишаването на производителността, защото  се касае  
отчасти и за професионалното им израстване и развитие на персонала. 
Съдебните съвети следва да разработят образователни програми,  чрез 
които  магистратите и съдебните съвети  да участват в процеса на  
съдебните реформи. Следва да се  предоставят подходящи обучения на 
магистратите , за да се даде възможност на съдиите да станат напълно 
ангажирани с процеса на предстоящите съдебни  реформи. 
 
 
IV. Научни доклади  
 



IV.1 Втора национална научно-техническа конференция проведена в 
София на 11-13. 10.2006 организирана от  Ту- София, 2006г.- 65 С. 
ISBN-10:954-438-574-6 
 ” Персоналът- Петия елемент в маркетинговия микс на услугите” 

Доклада има за цел изследването на  специфичните проблеми на 
маркетинга и в частност на техническите услуги. Авторът защитава тезата, 
че в предлагането на технически услуги персоналът се явява петия елемент 
в маркетинговия микс на услугите.Персоналът може да се определи като 
едно от най-важните средства за предимство пред конкуренцията в сектора 
на техническите услуги в частност на ремонтните организации занимаващи 
се с ремонтни дейностти на земеделска техника. 

 
„The personnel- fifth element in the marketing mix of services” 

 Report aims to study the specific problems of marketing and in particular 
the technical services. The author argues that in providing technical services 
staff is the fifth element in the marketing mix of uslugite. Тhe Personel  can be 
defined as one of the most important means of competitive advantage in the 
sector of technical services in particular the repair organizations dealing with  
repair of agricultural machinery. 

 
IV.2. Международная Научная Конференция Филиал Кузгту В Г. 
Белово 26-27.03. 2014. 

„Управление на персонала през погледа на мениджъра в сектора на 
услугите” 

 В стопанските единици, все по-голям акцент се поставя на 
човешките аспекти и ценности. Голямо значение се отдава на 
способностите на мениджърите и специалистите да повишат конкурентно 
способността на стопанската единица , чрез осигуряване на взаимна 
мотивация и лоялност в процеса на работа. Ако управлението на персонала 
е един механичен процес, то управлението на човешките ресурси е процес, 
който се стимулира и е повлиян от технически и организационни промени 
в средата, в която функционира стопанската единица. 

"Personnel management in the eyes of managers in the services 
sector" 



 In business units, increasing emphasis on the human aspects and values. 
Great importance is given to the abilities of managers and professionals to 
enhance the competitiveness of the business unit by providing mutual 
motivation and loyalty in the process. If the management of staff is a mechanical 
process, the human resources management is a process that is stimulated and 
influenced by technical and organizational changes in the environment in which 
the business unit operates. 

 
IV.3. Fourth International Scientific Conference/Climate Change, 
Economic Development, Environment And People Conference 
(Ccedep)Regional Development Of Central And Eastern European 
Countries 7 – 9 October 2014 Plovdiv, Bulgaria 

„General model of production’ process in the auto enterprises” 
The concept of the improvement factor is used to measure the extent of the 

restoration for a deteriorating system in this paper. In modern conditions of 
several competition for world markets the success of the service road in the 
developed countries of Western Europe and the U.S. is determined by the 
organization and management of maintenance. It is an integral part of the system 
of production and sale of automobiles and providing them with spare parts.  
Auto service business is a set of interrelated factors-people, technology, acting 
as a whole in relation to the effective implementation of technical services. For 
"technology" given the complex of specific combinations of experience, 
knowledge, skills, materials, machines, tools, etc.. equipment used by the people 
in the production of goods and services. 
 
"O бобщен  модел на производствения  процес в предприятията за  
технически услуги” 
 

Концепцията на фактора на подобрение се използва за измерване на 
степента на възстановяване на ремонтно-техническите  системи , които са 
предмет на разглеждане в настоящия доклад. В съвременните условия  
предлагането на качествени технически  услуги в развитите страни от 
Западна Европа и САЩ, се определя от организацията и управлението на 
поддръжката. Тя е неразделна част от системата за производство и 
продажба на автомобили и осигуряването им с резервни части. 

 



IV.4. I -Ва Годишна Научна Конференция на Висше Училище Колеж по 
телекомуникации и пощи  24-26 Октомври  Благоевград- 2014 

„Приложение на информационни системи в маркетинговите 
проучвания” 

В съвременните условия на глобализация на международната 
икономика, успехът на бизнес организациите до голяма степен се 
предопределят от възможностите им за вземане на ефективни решения по 
различни направления от дейността, включително и маркетинговата. Тези 
решения са свързани с жизнени страни от маркетинговата дейност като 
разкриване на нови и перспективни пазарни ниши, следене и контрол на 
пазарните цени и конюнктура, формиране на нови потребности и т.н. 
Информацията за управление на тази дейност на организациите се 
подготвя и предоставя на потребителите чрез маркетингова 
информационна система.  

 
"Application of information systems in marketing research" 
In modern conditions of globalization of the international economy, the 

success of business organizations is largely predetermined by their ability to 
make effective decisions in different fields of activities, including marketing. 
These solutions are connected with vital countries marketing activities as the 
creation of new and promising market niches, monitoring and control of market 
prices and situation, the formation of new needs, etc. Information management 
of that business organizations prepare and provide to consumers through 
marketing information system. 
 
IV.5. Международна Научна Конференция- Унитех/21-22 Ноември 
2014 Габрово  Сборник доклади том IV ISNN 1313-23Х  
„Методи за оценка на удовлетвореността на клиентите в техническите  

организации” 
Промените в развитието на техническите  организации са насочени 

към повишаване на степента на ефективност на тяхната дейност, чрез 
удовлетворение на клиентите. Мониторингът на този процес предполага 
използването на система от механизми и инструменти за измерване и 
оценяване на дейността на тези организации и на вземаните от тях 
решения в това отношение. 

Преобладават мненията на авторите, че ефективността на 
управлението в технические организации се свежда главно до 



получаването на максимални производствени резултати при минимални 
разходи на труд от обслужващия персонал. 
В теорията и практиката за основа при определяне на удовлетворението на 
клиентите се използват предимно получените крайни резултати. 
Несъмнено такъв подход е правилен, защото резултатите от работата на 
производствената система трябва да бъдат определящи при оценката на 
мнението на клиента, характера на дейността на  техническите 
организации (преобладаващо извършващи услуги) не позволява ясно 
разграничаване на труда на служителите, непосредствено заети с 
конкретната дейност, и този на ръководителите. Освен това не е възможно 
да се отчита поотделно приносът на ръководителите и на служителите при 
извършването на дадена техническа услуга. В тази връзка не е възможно 
поотделно да се определи ефективността на труда на служителите и 
ефективността на управленския труд (трудът на ръководителите). В 
резултат на това установяването на ефективността на дейността на 
техническите организации може да се приеме и за ефективност на 
управлението на тези организации. 
 
"Methods for assessing customer satisfaction in technical organizations" 
 

Changes in the technical organizations are aimed at increasing the level of 
efficiency of their business through customer satisfaction. The monitoring of 
this process involves the use of a system of mechanisms and instruments for 
measuring and evaluating the activities of these organizations and their decision-
making in this regard. 
The opinions of the authors, that the effectiveness of management in 
organizations; Technical boils down mainly to obtain maximum performance at 
minimum cost labor from staff. 
In theory and practice as a basis for determining customer satisfaction are used 
mainly overall results. Undoubtedly, such an approach is correct, because the 
performance of the production system must be decisive in assessing the opinion 
of the client, the nature of the technical organizations (mostly performing 
services) does not allow a clear distinction between the work of employees 
directly engaged in specific activities and that of the leaders. It is also not 
possible to consider separately the contribution of managers and employees in 
carrying out a technical service. In this connection, it is not possible to 
separately determine the effectiveness of the work of employees and the 



efficiency of the management of labor (work managers). As a result, the 
establishment of the performance of the technical service can be considered and 
efficient management of these organizations. 
 
IV.6. Международна Научна Конференция- Унитех/21-22 Ноември 
2014 Габрово Сборник доклади том IV ISNN 1313-23Х  

„Методи за оценка на инвестиционните проекти в автосервизните 
организации„ 

Необходимостта от оценка на инвестиционните възможности в 
автосервизните организации предпоставя анализирането и синтезирането 
на техните съпоставими характеристики и това спомага , за да се определи 
тяхната ефективност и да се избере най-добрия вариант. То представлява 
планиране на инвестиционни проекти и свързаните с тях финансови 
източници. Капиталовият бюджет разпределя дългосрочните разходи и 
приходи като изчислява цената на капитала, неговата възвръщаемост и 
присъщия на тази възвръщаемост риск.  

 
"Methods for evaluation of investment projects in the workshop 

organizations" 
The need to assess investment opportunities in auto bodies presupposes 

analysis and synthesis of their comparable characteristics and it helps to 
determine their effectiveness and to choose the best option. It represents the 
planning of investment projects and related financial sources. The capital 
budget allocates long-term costs and revenues as calculated cost of capital, his 
return and the inherent risk of this return. 

 
IV.7. Международная Научная Конференция "Электронное 
Правительство В Регионах: Проблемы И Перспективы"// Кузбасский 
Государственный Технический Университет Им. Т.Ф. Горбачева// В Г. 
Белово 18-19 .12.2014г.  

„Research on the staff in the marketing mix of e-services ‘field” 
The present paper investigates the idea of marketing mix and its adapting 

to the special features of services. Some changes in the field of marketing are 
needed because of the social economic relations evolution. It has been proved 
that frontline personnel are of great importance for the service quality and 
satisfying the customer needs. That is why the personnel should become the fifth 



element of the marketing mix which consists of product (service), place, price 
and promotion.  

 

" Изследване на персонала в маркетинговия микс в областта  на   
електронните  услуги" 

В настоящата статия е изследван маркетинговия  микс и неговото 
привеждане в съответствие с особеностите на предлаганите технически  
услуги. Необходими са някои промени в областта на маркетинга, защото е 
налице  социална еволюция на икономическите отношения. Доказано е, че 
персонала на първа линия т.е този с най-тесен контакт с клиента, е  от 
голямо значение за качеството на обслужване и задоволяване на нуждите 
на клиентите. Ето защо персонала трябва да стане петият елемент на 
маркетинговия микс, който се състои от продукт (услуга), място, цена и 
промоция. 

 
IV.8. Международная Научная Конференция "Электронное 
Правительство В Регионах: Проблемы И Перспективы"// Кузбасский 
Государственный Технический Университет Им. Т.Ф. Горбачева// В Г. 
Белово 18-19 .12.2014г. 

„Implementation of e-services for the tourist exploitation in the region of 
Ruse” 

This report examines the development and implementation of e-services 
provided to the citizens of the municipality for tourist exploitation in Ruse 
region. in the period 2005-2010, the Administration introduced a considerable 
number of basic and applied information systems that provide the automation of 
activities, including an information system for management of investment 
processes and municipal property and public register of municipal property with 
options for displaying graphical information of the cadastral map. 
In the last year the municipality of Ruse was the 2014 beneficiary under the 
project "better service through electronic management in the Northwest, North 
Central and Northeast planning region" of regional administration Pleven, 
financed by the operational program "administrative capacity" (OPAC), co-
funded by the EU through the European Social Fund (ESF). The project 
activities are in the best interest of all administrations, through the provision of 
electronic services, will improve service to citizens and businesses. 
 

„Изпълнение на е-услуги  за туристическа експлоатация  в 
област Русе” 



През последната 2014 година Община Русе беше бенефициент по 
проект „По-добро обслужване чрез електронно управление в 
Северозападен, Северен Централен и Североизточен район за планиране” 
на Областна администрация Плевен, финансиран по Оперативна програма 
„Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от ЕС чрез 
Европейския социален фонд (ЕСФ). Дейностите по проекта са в интерес на 
всички администрации, които чрез предоставянето на електронните 
услуги, ще подобрят обслужването на гражданите и бизнеса. Проектът 
позволява на граждани, притежаващи електронен подпис, да заявяват 
услугите предоставени от всяка община. В работата си по изпълнение на 
проекта, изпълнителят - консорциум Ей Ен Партънрс беше подпомаган от 
експерти на бенефициентите и партньорите.  

 
 

IV.9. VIII Международная Научная Конференция”Инновации В 
Технологиях И Образовании”//Кузбасский Государственный 
Технический Университет Им. Т.Ф. Горбачева/ Г. Белово 5-6 Марта 
2015 Г.  

“Product analysing and designing  in the international marketing”  

This report examines the he analysis and assessment of the status and 
trends of the development of a business unit proved to be the practice relatively 
much more lightweight task compared to integrated analysis of dynamic external 
environment.  Some of the reasons for this are:  On the lower level of  the  
knowing things  , the absence of the possibility of effective control, the dynamic 
character of the amendments, the enormous diversity of reactions, and other, 
which make it especially difficult to survey and assessment of the favorable and 
adverse effects of marketing surroundings on the company.  The purpose of this 
analysis is to reveal how ambient will do anything to  the draining  of us features 
of our own company and back - what strategy, policy and tactics will, perceive  
to realize the objectives.  
To achieve the best results of the survey and assessment of the nature and the 
force of the impact of the external environment on the enterprise, it is necessary 
distribution of the influencing factors in the individual groups, in turn, related to 
macro or the micro levels. 
 



" Анализ и проектиране на продукта в международната 
търговия" 

Този доклад  анализира  и оценява  състоянието и тенденциите в 
развитието на бизнес- звеното вътре в него, което  се оказа практически 
сравнително  по-лека задача в сравнение с интегриран анализ на 
динамична външна среда. Някои от причините за това са: ниско ниво на 
познаваемост , липсата на възможност за ефективен контрол, динамичен 
характер на измененията, огромното разнообразие от ситуации, невинаги 
подлежащи на оценяване , което  прави  трудно  проучването   и 
оценяването   на благоприятните и неблагоприятните ефекти от 
маркетинговите особеностти  на компанията. Целта на този анализ е да 
разкрие как  чрез оценка на собствената компания  - каква стратегия, 
политика и тактика ще бъде възприета  за постигане на целите. 

За  постигането на  най-добри резултати от проучването и оценката  
на въздействието на външната среда на предприятието, е необходимо 
разпределение на  факторите  в отделните групи, от своя страна, свързани 
с макро или микро нива. 

IV.10. VIII  Международная Научная Конференция”Инновации В 
Технологиях И Образовании”//Кузбасский Государственный 
Технический Университет Им. Т.Ф. Горбачева/ Г. Белово 5-6 Марта 
2015 Г. 

„Влияние на  социалната политиката на ЕС за    планиране на 
персонала в по-изостаналите страни членки” 

Качеството на човешките ресурси влияе непосредствено върху 
конкурентните възможности на фирмата и се явява един от най-важните 
фактори за създаване на конкурентни предимства. От идентификацията на 
индивидуалните професионални цели с тези на организацията зависи 
удовлетвореността на човека от взаимодействието с организацията, 
неговото отношение и принос към дейността й.       
Особено важно е това, че успехът на фирмата зависи от работата в екип. 
Работната група или екип са организационната единица за координиране и 
насочване на индивидуалните усилия за постигане на общата цел 
 

„Impact of EU social policy planning staff in the less prosperous 
мember states " 



Quality of human resources directly affects the competitive capabilities of 
the company and is one of the most important factors for creating competitive 
advantages. Identification of the individual professional goals with those of the 
organization depends on the satisfaction of human interaction with the 
organization, his attitude and contribution to its activities. 
It is especially important that the success of the company depends on teamwork. 
The working group or team is the organizational unit to coordinate and direct the 
individual efforts to achieve the common goal. 

 

IV.11. Science And Technology For Sustainable Maritime Development// 
ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" Варна 14,15,16 май 2015 //  

„Structural modeling in the marketing assessment of consumer 
satisfaction” 

We aim to provide a critical assessment of our views of the strengths and 
weaknesses of structural modeling and its future, in marketing. There are two 
factors that can facilitate more widespread application of structural models in 
marketing in particular. 
The recent marketing literature reflects a growing interest in structural models, 
stemming from: 1) the desire to test a variety of behavioral theories with market 
data, and 2) recent developments that facilitate estimation of and inference for 
these models. Whether one should always go through the effort of developing 
such tightly parameterized models with the associated computational burden of 
estimating them, and whether it pays off to make strict behavioral assumptions 
in terms of better decisions, remain open questions. To shed some light on these 
issues, we provide examples of structural approaches to consumer choice and 
demand as well as examples where the goal is to study the nature of competition 
in the marketplace. From that review spawns our discussion of issues in the 
development and application of structural models, including their estimation, 
testing and validation, their applicability in the practice of marketing, and their 
usefulness for normative, as well as descriptive purposes. 
 

„Структурно моделиране в маркетинговата оценка  на 
удовлетвореността на потребителите” 

Нашата цел е да  се осигури критична оценка на  възгледите за 
силните и слабите страни на конструктивно моделиране и неговото 



бъдеще, в областта на маркетинга. Има два фактора, които могат да 
улеснят по-широкото прилагане на структурните  модели в областта на 
маркетинга. 

Неотдавнашни маркетингови изследания  отразяват все по- 
нарастващ интерес към структурни модели, произтичащи от: 1) желанието 
да се тестват различните  поведенчески теории с данните от реалния  пазар, 
и 2) последните развития, които улесняват оценката  и изводите относно  
тези модели. За да хвърли малко повече светлина по тези въпроси, ние 
предлагаме примери за структурни подходи към избора на потребителите и 
търсенето, както и примери, където целта е да се изследва характера на 
конкуренцията на пазара. От този преглед ясно се очертават проблемите в 
развитието и прилагането на структурни модели, включително и тяхната 
оценка, тестване и утвърждаване, тяхната приложимост в практиката на 
маркетинга, и тяхната полезност за нормативното им описване. 

IV.12. Science And Technology For Sustainable Maritime Development// 
ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" Варна 14,15,16 Май 2015 Варна  

„Приложение на Европейската социална политика за оценка и 
стимулиране на персонала в „Балканфарма Разград- Ад”  

Управлението на човешките ресурси може да се определи като система от 
принципи, методи, средства, правни норми, правила, критерии, 
изисквания, стандарти, процедури, политика, планове за програми за 
формиране и използване на човешките ресурси в организацията в 
съответствие с нейните непосредствени интереси и стратегически 
цели.Дейността по управлението на човешките ресурси се осъществява на 
всички равнища в организацията.Като се има предвид специфичния 
характер на човешките ресурси, основните цели на тяхното управление 
могат да се търсят в икономическата и в социалната област.Социалната 
политика и заетостта обхващат области, в които съществува значително 
вторично законодателство на ниво Европейски съюз от рода на въпросите 
здравеопазване и безопасност, трудово право и равно третиране на мъжете 
и жените, както и области като социалния диалог, заетостта и социалната 
защита, където се разработват сходни политики на базата на Договора за 
ЕО. 

Целта на настоящото изследване е: определяне на същността, функциите 
и основните фактори на трудовото възнаграждение, системите на 



заплащане и стимулиране на труда на работниците, служителите и 
управленския персонал в  „Балканфарма –Разград” АД. 
 
IV.13. Международна Научна Конференция „Икономиката в 
променящия се свят национални, регионални и глобални измерения” 
Икономически Университет Варна 15.05.2015.Варна 

„Влияние на  социалната политиката на ЕС за    планиране на 
персонала в  предприятията”   

   От всички ресурси, използвани в дадена организация, човешките ресурси 
са най-важни – стратегически. Те се поддават най-трудно на управление, 
защото човек търси мотивация, удовлетворение и сигурност и се нуждае от 
съответен психологичен климат, за да работи добре.  
Качеството на човешките ресурси влияе непосредствено върху 
конкурентните възможности на фирмата и се явява един от най-важните 
фактори за създаване на конкурентни предимства. От идентификацията на 
индивидуалните професионални цели с тези на организацията зависи 
удовлетвореността на човека от взаимодействието с организацията, 
неговото отношение и принос към дейността й.      
 
IV.14. International  Scientific  Conference 20 – 21 November 2015, 
Gabrovo  

„Ремонтно-технически услуги предлагани в земеделския сектор” 
 Сервизът представлява комплекс от услуги, свързани с продукта 

,пускането в действие и поддръжка на техническите продукти и 
съоръжения в течения на тяхната експлоатация. Той придава допълнителна 
стойност на продуктите и съдържа в себе си огромен рекламен заряд и е 
идеално средство за поддържане на обратна връзка с потребителите. 
Ремонтно - обслужващата система, каквато е станцията за поддържане и 
ремонт (СПоР) на земеделската техника е съвкупност от взаимосвързани 
елементи (средства, документация за ремонт и техническо обслужване, 
изпълнители), необходими за поддържане и възстановяване 
работоспособността на обектите, влизащи в тази система. 

 Repair and technical services offered  in the agro sector 
 

The service is a complex of services related to the product, commissioning 
and maintenance of technical products and equipment in the currents of their 



operation. It gives added value of products and incorporates huge advertising 
charge and is an ideal tool for keeping feedback from users.For the rapid 
restoration of the efficiency of agricultural machinery it is necessary to build a 
system for servicing of machinery, including the effects of maintenance and 
repair of agricultural machinery, the supply of spare parts, training of staff and 
others 

 
IV.15. International  Scientific  Conference 20 – 21 November 2015, 
Gabrovo  

„Определяне основните числени характеристики на входящия поток  
на заявките на земеделска техника в агро сектора” 

 
В процеса на използване на машините под влиянието на различни 

случайни фактори, големината на структурните параметри на отделните 
елементи излизат извън гранична стойност,  в резултат на което се 
нарушава тяхната работоспособност. За бързото възстановяване на 
работоспособността на земеделската техника е необходимо изграждането 
на система за сервиз на техниката, включваща въздействия по техническо 
обслужване и ремонт на земеделската техника, доставката на резервни 
части, обучението на кадри и др. Под система в общата теория на 
системите се разбира организирана съвкупност от взаимодействащи 
елементи, образуващи единно цяло . 

„Determination of performance basic numerical inflow of applications of 
agricultural machinery in agro sector” 

For the rapid restoration of the efficiency of agricultural machinery it is 
necessary to build a system for servicing of machinery, including the effects of 
maintenance and repair of agricultural machinery, the supply of spare parts, 
training of staff and others.Under the system in general systems theory means an 
organized set of interacting elements forming a unified whole. An analysis of 
the operating system in particular and sales-service can be done through 
modeling. Under the model system will not understand the whole multitude of 
interconnected characteristics of a real object, but only a number, in which the 
relationship between the characteristics of the present stage of the study of the 
system can be finalized and reported using mathematical and logical formulas or 
rules . 
 

V.Учебници и учебни помагала 



V.1. Учебник „Маркетингови решения” в съавторство с доц. Ваня 
Банабакова 2015г. Академично издателство „Талант” към Висше 
училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив                        
ISBN 978-619-203-011-7    

Настоящият труд е предназначен за  дистанционно обучение на 
студентите по  дисциплината „Маркетинг” от Висшето училище по 
агробизнес и развитие на регионите гр. Пловдив. Учебникът съдържа 
анализ на маркетингови понятия, концепция и стратегии.В  отделните 
глави е представено управлението на маркетинга като процес на планиране 
и изпълнение на концепцията, ценообразуването, промоцията и 
дистрибуцията на стоки, услуги и идеи за създаване на размяна с целевите 
групи, която удовлетворява клиента и целите на организацията. 

Предложеният труд има за цел систематизиране и обобщаване на 
натрупания материал в областта на маркетинга у нас и в чужбина, чрез 
маркетингови решения. 

Книгата може да бъде използвана от всички, които изучават 
маркетинг или проявяват интерес към него, както и от практикуващите в 
тази област. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

  



 
 

 
 

 
 
 
 

 


