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За участието в конкурса за заемане на академична длъжност „доцент”,
гл.ас.д-р Иван Соколов представя следните научни трудове и публикации, извън
тези, за придобиване на образователна и научна степен „доктор”:
1. Монография - Соколов, Ив., Базисни стъпки за успешно реализиране
на публично-частно партньорство, Хермес, С., 2013
Основната цел на монографията е
насърчаване

на

частните

инвестиции

да предложи нов инструмент за
в

изграждането,

поддържането

и

експлоатацията на техничната и социалната инфраструктура, и осигуряването на
възможност за развитие на висококачествени и достъпни услуги от обществен
интерес при пълна прозрачност на процедурите в унисон с добрите европейски
практики.
 Основни

характеристики

на

новия

закон

за

публично-частно

партньорство с цели и условия за създаване на ПЧП;
 Извеждат

се

различните

мотиви, които

подтикват собственици и

мениджъри на организации да разширяват своя бизнес на местно равнище, чрез
ПЧП;
 Структуриран е един функционален модел за управление и финансиране
на

ПЧП

проекти,

като

е

изведена концептуалната рамка, подходите

и

структурните елементи. Това е своеобразна „пътна карта“ за изграждане на ПЧП
модел

като

иновативен

инструмент

за

подобряване

на

публичната

инфраструктура и свързаните с нея услуги;
 По-задълбочено внимание е обърнато на технологията и етапите през,
които се преминава за постигане на успешно ПЧП;
 Подчертани са различните ефекти, които се получават от ПЧП както за
частни партньори, така и за общините, и разпоредителите на държавна
собственост;
 Представени са рисковете за постигане на по-добра стойност на
вложените средства, като е дадена и оценка за всеки един от тях;
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 Отделните опорни точки на анализ в монографията са подсилени и с
примери за стандартизирани процедури за ПЧП и регионално развитие.
Практическата значимост на монографията се състои в това, че
анализираната теория и технология на реализиране на ПЧП, могат да бъдат
използвани:
 от

фирмите,

общините,

разпоредителите

на

държавна

собственост,

мениджъри и консултанти при организацията, оценката на ефективността и
целесъобразността, извършването и приложението, ползите и рисковете от
прилагането и реализирането на ПЧП както на местно ниво, така и в
международен план;
 в учебния процес на висшите учебни заведения при изучаване на курсове
като „Управление на проекти”, Практикум „Разходно-ефективен подход при
ПЧП”;
 от

студентите

при

разработването

на

своите

дипломни

работи,

магистърски тези и докторски дисертации в сферата на Икономиката и
управлението.
2. Учебно помагало - Соколов, Ив., Учебно помагало по публичночастно партньорство, e-class.ecem.org, 2013.
Целта на Учебното помагало по практикум „Раходно-ефективен подход при
публично-частни партньорства”

е

да подготви и улесни студентите

при

възприемането на учебния материал и създаването на проект по практикума. В
помагалото последователно се разглеждат най-важните теми, присъстващи в
изпита на студентите по дисциплината и съдържа основни понятия за публичночастното партньорство, примерни теми за разработване на проекти, схема по
която може да бъде съставен проект за публично-частно партньорство и
препоръчителна библиография
И да се представи проект, който да съдържа подробна информация за
избрания модел на представяне на ПЧП.
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3. Учебно помагало - Соколов, Ив., Учебно помагало с тестови въпроси
и задачи за самостоятелна подготовка по финанси, e-class.ecem.org, 2013.
Целта на помагалото е да улесни студентите при възприемането на
материала и да затвърди знанията им по финанси, чрез тестови въпроси и задачи
за самоподготовка по дисциплината.
4. Статия – Соколов, Ив., Финансовата криза и необходимостта от
възстановяване на връзката между банковия сектор и реалната икономика ,
//Научни трудове, Годишник на ЕКИУ, №12, П., 2013 (с.103-110). ISSN 1312739Х
От зараждането си до днес пазарното стопанство е съпътствано от кризи.
Новото и тревожното е, че от средата на 80-те години на миналия век техният
брой и разрушителна сила значително нарастват. Ако този процес продължи със
същото темпо и с такъв размах, не трябва да си затваряме очите пред една
сериозна заплаха за съвременната цивилизация. Процесът на създаване на нова
стойност започва да изостава от процеса на унищожаване на вече създадени
материални и финансови активи. Ярко потвърждение на това е кризата в
Еврозоната. Тя е продиктувана от необходимостта да се покрият огромните
загуби вследствие на банковата и финансовата криза, което в сегашния момент е
възможно само по пътя на рязко увеличение на държавния дълг. Това обаче не
означава нищо друго, освен ограничаване на възможностите за икономически
растеж в близка и средносрочна перспектива, за осигуряване на достоен човешки
живот на днешното поколение. По-нататъшното нарастване на държавния дълг
ще доведе неизбежно до рязко съкращаване на социалните разходи в бюджета на
отделните страни и създаването на сериозни огнища на социално напре-жение с
трудно предвидими последствия.
5. Статия - Соколов, Ив., Финансовата дейност и групирането на
данни, Научни трудове, Годишник на ЕКИУ, №13, П., 2014, ISSN 1312-739Х
Финансовото групиране на данни регистрира получаваните постъпления и
натрупаните

разноски на компанията, така че

нейната обща дейност за
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определен период от време и нейното финансово състояние в конкретен момент
във времето може да бъдат установени.
Системата

на

финансовото

счетоводство

класифицира,

регистрира

и

интерпретира в парично изражение транзакции и събития от финансов характер.
Задачите на финансовото групиране на данни са да задоволят:
Външните
финансовите

изисквания

анализатори,

на

акционерите,

кредиторите,

потенциалните

синдикатите,

инвеститори,

регистратора

на

компаниите и Агенцията за приходи;
Вътрешните изисквания на мениджмънта на компанията, който изисква
информация за финансовата дейност на предприятието като цяло.
6. Статия - Соколов, Ив., Полиграфическата индустрия има потенциал
за развитие, Полиграфия, (списание) трето издание, ISSN 0204-9953
Задоволителната диагноза на проблемите и възможностите, на печатарската
индустрия, зависи от извършването на задълбочен анализ на вътрешните
процеси. Плановете за нейното развитие се базират на системна

проверка на

проблемите и дейностите, които влияят върху нея. Познанията за печата
насочват към подобряване начина, по който той се справя в периоди на промени,
като

въздействат на комуникацията, активното

участие

в

планирането

и

избягването на конфликти. Развитието на печатарската индустрия има за
основна цел да помогне на клиентите да генерират действителна, логична и
точна представа за състоянието на своите проблеми, свързани с външния вид на
продуктите

и да имат възможност за ефективно намиране на решение.

Концепцията на маркетинга в печата изразява ангажираността за суверенитета
на потребителя и максимизиране на удовлетворението му, като внимателно се
подбират средства за информация, които ще се използват в рекламните
кампании. Търсенето на идеи и концепции за нови продукти и процесът на
тяхното пресяване и тестване

е гарант за положително задоволяване на

клиентските нужди, а потребителите оказват предпочитание към продуктите,
които се намират по-лесно и са резултат на силно развито производство. Ето
защо маркетингът и мениджмънтът би трябвало да се концентрират върху
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подобряване

на

производството

и

ефективността

на

разпространението.

Потребителите показват предпочитание и към продукти, предлагащи най-високо
качество, производителност и други характерни свойства, затова фирмите би
трябвало да посветят енергията си на извършване на непрекъснати одобрения на
продукта. И не на последно място за увеличаване на обема на продажбите
организацията

трябва

да

предприеме

значителна

продажбена

и рекламна

кампания. За успех в бизнеса е важно да се вземат под влияние фундаменталните
истини, че потреблението е същината и задачата на всички производства, и
интересът на производителя би трябвало да бъде обслужван само до момента, до
който той би могъл да бъде необходим за подсилване интереса на потребителя и
че клиента е единственият арбитър на качеството, и подобрение, което клиента
не приема или не харесва не е никакво подобрение. Технологиите изменят
лицето на произвежданите до вчера продукти, а новите предлагани стоки
променят и потребителските желания, като изискванията им се увеличават. Тази
глобализация на производството и разпределението оказва силен конкурентен
натиск върху традиционните производители. Ето защо всяка компания има своя
основна маркетингова философия, свое бизнес мислене и политика, на които
разчита.
7. Статия - Соколов, Ив., Пловдив е град, в който бизнесът не е сезонна
дейност, това е бизнес – 365 дни в годината,, Логистика,(списание) бр.4 П.,
2013, ISSN 13126261
Пловдив е град на стопански кръстопът и е притегателен център за различни
бизнес инициативи. Предимствата на икономическа зона, с център град Пловдив,
се определят основно от това какъв бизнес се прави тук.
Произвеждат се стоки и услуги, които хората искат и оценяват по цени и
условия, които са достатъчно привлекателни в сравнение с тези, предлагани от
други, и имат повишаващо се потребление.
Това са отрасли като хранителна индустрия, козметична и фармацевтична
индустрия,

лека

промишленост,

химическа

индустрия,

машиностроене,

производство на вино и спиртни напитки, печатарска индустрия, консервна и
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преработвателна индустрия, производство на мебели и интериорно обзавеждане,
агробизнес и туризъм, и IT технологии.
Това са предприятията, които създават приходи, надхвърлящи разходите в
достатъчно количество и с достатъчна редовност и това привлича инвестиции.
Това не е сезонен бизнес, това е бизнес 365 дни.
Възвращаемостта на капитала се планира сравнително лесно. Дългосрочните
прогнози за това какво очакват да постигне бизнесът като оборот, разходи и
активно търговско салдо, се разработват с ясното разбиране, че има равномерен
и балансиран бизнес през цялата стопанска година.
Предприемчивостта и постоянният стремеж на развитие на хората, които се
занимават с бизнес, е основен двигател за преценяване и използване на
пазарните

възможности, с

което

се

гарантира постигането на търсените

резултати.

7

