ISSN print:
2603-4840
ISSN online:
2683-1104

2021
Том 5
№3(13)

ISSN print: 2603-4840
ISSN online: 2683-1104

Основано през 2017 г.

Н А У Ч Е Н Том 5
№ 3 (13)
ВЕКТОР НА
2021
БАЛКАНИТЕ
Излизащо на всеки 3
месеца научно списание
(4 пъти в годината)

Основател - «Научен хронограф» ЕООД
Главен редактор:
Василев Веселин Костов, доктор на психологическите науки, професор
Заместник главен редактор:
Абасова Къзългюл Ясин къзъ, доктор на философските науки, професор
Ахаев Андрей Василиевич, доктор на педагогическите науки, професор
Бакалова Зинаида Николаевна, доктор на филологическите науки, професор
Билчак Василий Степанович, доктор на икономическите науки, професор
Зографова Йоланда Костадинова, доктор, професор
Иванов Георги Петков, доктор на педагогическите науки, професор
Клинков Георги Тодоров, PhD, главен ассистент
Красич Даниела Костадинович, доктор, професор
Курилова Анастасия Александрова, доктор на икономическите науки, професор
Майхджик-Микула Джоана, доктор на педагогическите науки, професор
Микляева Анастасия Владимировна, доктор на психологическите науки, професор
Милева Елеонора Михайлова, доктор на педагогическите науки, профессор
Минкова Ганета Минкова, доктор по право, професор
Осадченко Ина Ивановна, доктор на педагогическите науки, професор
Тарантей Виктор Петрович, доктор на педагогическите науки, професор
Цибранска-Костова Марияна, доктор на филологическите науки, професор
Шарипов Фаридун Файзулаевич, доктор на педагогическите науки, професор
Редакционна колегия:
Алиева Нармин Абулфаз къзъ, доктор на филологическите науки, доцент
Ангелова Мина Николаева, доктор, доцент
Бочегова Наталия Николаевна, доктор на филологическите науки, доцент
Бурмикина Ирина Викторова, доктор на социологическите науки, професор
Васковска Галина Алексеевна, доктор на педагогическите науки, професор
Гаджалова-Левтерова Дора Стойлова, доктор на педагогическите науки, професор
Дамянов Бисер Илиев, доктор на изкуствознание, професор
Демченко Ирина Иванова, доктор на педагогическите науки, професор
Димитрова Теофана Валентинова, доктор, доцент
Кирова Алла Валентиновна, доктор, професор
Коберник Александър Миколайович, доктор на педагогическите науки, професор
Комар Таисия Василевна, доктор на психологическите науки, професор
Коновалчук Валентина Ивановна, доктор на философските науки, доцент
Костова Иванка Милкова, доктор, професор
Коцева Татяна Иванова, доктор, професор
Линков Александър Йорданов, PhD, доцент
Масюк Наталия Николаевна, доктор на икономическитке науки, професор
Мирчева Елка Петрова, PhD, професор
Мотов Ирена, доктор на науките в отрасъл социална педагогика, професор
Нестеряк Юрий Василевич, доктор на науките за държавното управление, доцент
Нецева-Порчева Татяна Нейчева, доктор, доцент
Панаедова Галина Ивановна, доктор на икономическите науки, професор
Розенберг Генадий Самуилович, член-кореспондент на Руската академия на науките,
доктор на биологическите науки,професор
Салкова Екатерина Гетова, доктор по право, доцент
Севастиянов Сергей Виталиевич, доктор на политическите науки, доцент
Станев Велин Стефанов, доктор, професор
Тсириготис Константинос, доктор на науките в отрасъл психология, професор
Фелхнер Анджей, доктор на науките в отрасъл по история на образованието, професор
Фиделюс Анна, доктор на науките в отрасъл специална педагогика, професор
Чепил Мария Мироновна, доктор на педагогическите науки, професор
Шьвитава Ирениуш, доктор на науките в отрасъл философия, професор
Юнусов Ахат Ахнафович, доктор на юридическите науки, професор
Якунин Вадим Николаевич, доктор на историческите науки, професор
©2021 Контент достъпен според лицензията CC BY-NC 4.0
This is an open access article under the CC BY-NC 4.0 license
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

© «Научен хронограф» ЕООД, 2021

Зарегистрирано от Министерството
на културата (с декларация 7а, ал.3
от Закона за задължително депозиране на печатни и други произведения) № 26-00-691 от 29.10.2018 г.
Регистриран във Федералната служба по надзора в сферата на връзките, информационните технологии и
масовите комуникации на Руската
Федерация РП № 341 от 02.03.2020 г.
Абонаментният каталог
«Вестници.Списания» на Агенция
«Руски печат» е с № 80508

Компютърен набор:
Никола Николов
Технически редактор:
Йорданка Петкова

Адрес на редколегия, учредител,
редакция и издател «Научен хронограф» ЕООД:
България, гр. Перущица 4225,
Област Пловдив, Община
Перущица, ул. ”Д. Малинчев”, №33
Тел.: +359895612046
E-mail: hronist@abv.bg
Сайт: https://sci-vector-balkans.com/
Подписано за печат 28.08.2021.
Излиза на 30.08.2021.
Формат 60х84 1/8.
Оперативен печат.
Условно отпеч. листове 5,62.
Тираж 50 екз. Поръчка 3-30-08
Печатница S.R.L. «Fabrica Disa»
Ул. Валя Круция, 9/2
MD-2072, Кишинев, Молдова
Свободна цена

INFORMATION ABOUT THE MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD

Chief Editor:
Vassilev Veselin Kostov, Doctor of Psychological Sciences, Professor
(Plovdiv University «Paisii Hilendarski», Plovdiv, Bulgaria)

Deputy Chief Editors:
Abbasova Kyzylgul Yasin kyzy, Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Deputy Dean of the Faculty of Social Sciences and Psychology
(Baku State University, Baku, Azerbaijan)
Ahaev Andrey Vasilievich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
(Center for International Partnership, Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan)
Bakalova Zinaida Nikolaevna, Doctor of Philology, Professor, Professor of the Department “Russian Language, Speech Culture and Methods of Their Teaching”
(Samara State Social and Pedagogical University, Samara, Russia)
Bilchak Vasily Stepanovich, Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Microeconomics
(Warmian-Masurian University in Olsztyn, Olsztyn, Poland)
Mileva Eleonora Mikhailova, Doctor of Pedagogy, Professor, Professor of the Department of Psychology, Pedagogy and Sociology, Head of the Pedagogy Sector
(National Sports Academy «Vasil Levski», Sofia, Bulgaria)
Zografova Yolanda Kostadinova, PhD, Professor, department „Psihology”, section leader «Social, Occupational and Organizational Psychology», Director of Institute
(Bulgarian Academy of Sciences (BAS), Institute for Population and Human Research, Sofia, Bulgaria)
Ivanov Georgy Petkov, doctor of pedagogical sciences, professor, Head of Quality and Accreditation Department
(Thracian University, Stara Zagora, Bulgaria)
Klinkov Georgi Todorov, PhD, Chief Assistant
(Plovdiv University «Paisii Hilendarski», Plovdiv, Bulgaria)
Krasich Daniela Kostadinovic, PhD, Professor, Deputy Dean of the Faculty of Education
(Belgrade University, Serbia)
Kurilova Anastasia Aleksandrovna, Doctor of Economic Sciences, professor, Head of the Department «Finance and Credit»
(Togliatti State University, Togliatti, Russia)
Majdjik-Mikula Joanna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
(Jan Kochanovski University, Kielce, Poland)
Miklyaeva Anastasia Vladimirovna, Doctor of Psychological Sciences, Associate Professor, Professor of the Department «Human psychology»
(Russian State Pedagogical University, St. Petersburg, Russia)
Minkova Ganeta Minkova, doctor in law, professor, Plovdiv University «Paisii Hilendarski», Sofia University «Kliment Ohridski»
(Bulgarian Academy of Sciences (BAS), Institute of State and Law, Sofia, Bulgaria)
Osadchenko Ina Ivanovna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
(Uman Pedagogical University, Uman, Ukraine)
Tarantei Victor Petrovich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
(Grodno State University, Grodno, Belarus)
Tsibranska-Kostova Mariana, Ph.D in Philological Sciences, professor, head of section for history of Bulgarian language
(Bulgarian Academy of Sciences (BAS), Institute for Bulgarian language «Prof. M. Andreichin», Sofia, Bulgaria)
Sharipov Faridun Fayzullayevich, Doctor of Pedagogical Sciences, the Head of Pedagogic Chair
(Tajik National University, Dushanbe, Tajikistan)
Editorial Board:
Aliyeva Narmin Abulfaz kyzy, Doctor of Philological Sciences, Associate Professor
(Azerbaijan National Academy of Sciences (ANAS), Institute of Linguistics, Baku, Azerbaijan)
Angelova Mina Nikolaeva, Doctor, Associate Professor of the Department of Management and Quantitative Methods in Economics
(Plovdiv University «Paisiy Hilendarski», Plovdiv, Bulgaria)
Bochegova Natalia Nikolaevna, Doctor of Philological Sciences, Dean of the Faculty of Philology
(Kurgan State University, Kurgan, Russia)
Burmykina Irina Viktorovna, Doctor of Social Sciences, Professor, Vice-rector for scientific work
(Lipetsk State Pedagogical University, Lipetsk, Russia)
Vaskovskaya Galina Alekseevna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Laboratory «Didactics»
(Institute of Pedagogy of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine)
Gadjalova-Levterova Dora Stoilova, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
(Plovdiv University «Paisii Hilendarski», Plovdiv, Bulgaria)
Damyanov Biser Iliev, Doctor of Art Studies, Professor, Head of the Department of Aesthetic Education
(Plovdiv University «Paisii Hilendarski», Plovdiv, Bulgaria)
Demchenko Irina Ivanova, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of Pedagogy
(Uman State Pedagogical University, Uman, Ukraine)
Dimitrova Teofana Valentinova, PhD, Associate Professor, Head of the Department of Marketing and International Economic Relations
(Plovdiv University «Paisii Hilendarski», Plovdiv, Bulgaria)
Kirova Alla Valentinovna, PhD, Professor, sector «Macroeconomics», Deputy Director
(Bulgarian Academy of Sciences (BAS), Institute for Economic Research, Sofia, Bulgaria)
Kobernik Alexander Mikhailovich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
(Uman State Pedagogical University, Uman, Ukraine)
Komar Taisia Vassilevna, Doctor of Psychological Sciences, Professor
(Khmelnitsky National University, Khmelnitsky, Ukraine)
Konovalchuk Valentina Ivanovna, Doctor of Philosophical Science, Associate Professor
(Cherkasy Regional Institute for Graduate Education of Pedagogical Workers, Cherkasy, Ukraine)
Kostova Ivanka Milkova, PhD, Professor, Department of Marketing and International Economic Relations
(Plovdiv University «Paisii Hilendarski», Plovdiv, Bulgaria)
Koceva Tatyana Ivanova, PhD, Professor
(Bulgarian Academy of Sciences (BAS), Institute for Population and Human Research, Sofia, Bulgaria)
Linkov Alexander Yordanov, PhD, Associate Professor
(Plovdiv University «Paisii Hilendarski», Plovdiv, Bulgaria)
Masyuk Natalia Nikolaevna, Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management
(Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok, Russia)
Mircheva Elka Petrova, PhD, professor, section for History of Bulgarian language
(Bulgarian Academy of Sciences (BAS), Institute for Bulgarian language «Prof. M. Andreichin», Sofia, Bulgaria)
Motov Irena, Doctor of Social Pedagogy, Professor
(Humanities and Economics Academy, Lodz, Poland)
Nesterjiak Yuri Vasilevich, Doctor of Government Studies, Associate Professor
(National Aviation University, Kiev, Ukraine)
Netseva-Porcheva Tatyana Neicheva, Doctor, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Strategic Planning
(University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria)
Panaedova Galina Ivanovna, Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Tax Policy and Customs
(North Caucasus Federal University, Stavropol, Russia)
Rosenberg Gennady Samuilovich, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Biological Sciences, Professor
(Institute of Ecology of Volga Basin of Russian Academy of Science, Togliatti, Russia)
Salkova Ekaterina Getova, PhD in law, associate professor, Plovdiv University «Paisii Hilendarski», Head of section «Criminal Law Sciences»
(Bulgarian Academy of Sciences (BAS), Institute of State and Law, Sofia, Bulgaria)
Sevastyanov Sergey Vitalevich, Doctor of Political Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of International Relations
(Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia)
Stanev Velin Stefanov, PhD, Professor, Department of Marketing and International Economic Relations
(Plovdiv University «Paisii Hilendarski», Plovdiv, Bulgaria)
Tsirigotis Konstantinos, Doctor of Psychology, Professor
(Jan Kochanovski University, Kielce, Poland)
Fellhner Andrzej, Doctor of Science in Education History, Professor
(Jan Kochanovski University, Kielce, Poland)
Fidelius Anna, Doctor of Science in Special Education, Professor
(Cardinal Stefan Vishinski University, Warsaw, Poland)
Chepil Maria Mironovna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
(Dragovic State Pedagogical University, Dragovic, Ukraine)
Shivitava Ireneush, PhD, Professor
(Pedagogical University in the name of KEN, Krakow, Poland)
Yunusov Ahat Akhnafovich, Doctor of Legal Sciences, Professor of the Law Department
(Kazan Federal University, Kazan, Russia)
Yakunin Vadim Nikolaevich, Doctor of Historical Sciences, Professor, Vice-Rector for Research and Innovation
(Volga Region State University of Service, Togliatti, Russia)

Научен вектор на Балканите. 2021. Т. 5. № 3(13)
ISSN print: 2603-4840; ISSN online: 2683-1104

Съдържание

CONTENT
pedagogical sciences
CONTEMPORARY ORGANIZATION AND CONDUCT OF
TECHNICAL TRAINING
IN 4TH GRADE IN THE INITIAL STAGE OF PRIMARY
EDUCATION
GARNEVSKA Silviya Markova......................................................5
economic sciences
INTERNATIONALIZATION OF THE BULGARIAN
ECONOMY THROUGH APPLICATION OF GREEN
FINANCES AND GREEN MARKETING PRACTICES
(BASED UPON THE INTEGRATED ASSESSMENT
MODELS - DICE & RICE MODELS BY W. NORDHAUS)
VLADIKOV Аtanas Ignatov, DIMITROVA Teofana Valentinova,
YOSIFOV Trayan Pavlov.................................................................11

SMALL BUSINESSES INNOVATION
STEFANOVA Natalia Aleksandrovna,
SALMINA Nika..............................................................................16

3

Content

Scientific Vector of the Balkans. 2021. Vol. 5. № 3(13)
ISSN print: 2603-4840; ISSN online: 2683-1104

Conditions of accommodation of scientific materials......................19

4

Научен вектор на Балканите. 2021. Т. 5. № 3(13)
ISSN print: 2603-4840; ISSN online: 2683-1104

ГЪРНЕВСКА Силвия Маркова
СЪВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ...

©2021 Контент доступен по лицензии CC BY-NC 4.0
UDC 372.8
This is an open access article under the CC BY-NC 4.0 license
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
DOI: 10.34671/SCH.SVB.2021.0503.0001
СЪВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В 4 КЛАС
В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
© Авторът(е) 2021
ORCID: 0000-0001-2345-6789
Г Ъ Р Н Е В С К А Силвия Маркова, PhD, главен асистент
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
(4000, България, Пловдив, бул.”България” №324, e-mail:silviagarnevska@abv.bg)
Анотация: В статията са представени аргументи за необходимостта от осъществяване на техническа подготовка
и провеждане на техническо обучение на учениците. Описват се възможностите това да се извърши в рамките на
учебния прдмет Технологии и предприемачество. Подчертана е ролята на учебното съдържание за осъществяване
на ефективно техническо обучение. Изследван е потенциалът на новия учебник по Технологии и предприемачество
за четвърти клас на издателство „Бит и техника“ с автори Т. Николова, С. Гърневска, Й. Пейчева, В. Ананиев, С.
Ананиева да подпомага това обучение. Проведено е педагогическо изследване. Експерименталната работа се състои
в поставянето и решаването на диагностични дидактически тестове преди и след целенасочено техническо обучение. Преминава през три етапа - Входящ диагностициращ, Формиращ, Изходящ диагностициращ. За диагностициращите етапи са разработени тестове, както и критерии и показатели за оценка. Критериалният модел и тестовите
задачи са съобразени с таксономията на Б. Блум и с образователните стандарти. За осъществяване на техническата
подготовка на учениците, е проведен формиращ етап на изследването, като са поставяни теми от посочения учебник.
Наблегнато е на темите БИТОВИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ. Стикери със знаци за безопасност; УСТОЙЧИВОСТ
НА КОНСТРУКЦИИТЕ. Атракцион „Гондола; БЪРЗО И БАВНО. Шейна; МЕХАНИЗМИ. Въртележка „Лунапарк;
НАКЛОНЕНА РАВНИНА. Екипен проект „Многоетажен паркинг“. Направени са изводи, че при провеждане на
целенасочено подбрани урочни теми от разглеждания учебник по Технологии и предприемачество се постига повишване на нивото на техническа подготовка на учениците.
Ключови думи: техническо обучение, учебен предмет технологии и предприемачество, учебно съдържание,
учебник, педагогическо изследване.

CONTEMPORARY ORGANIZATION AND CONDUCT OF TECHNICAL TRAINING IN 4TH GRADE
IN THE INITIAL STAGE OF PRIMARY EDUCATION
© The Author(s) 2021
GARNEVSKA Silviya Markova, PhD, Chief Assistant
Plovdiv University „Paisii Hilendarski”
(4000,Bulgaria,Plovdiv, bld.”Bulgaria”№324, e-dentmail:silviagarnevska@abv.bg)
Abstract: The article presents arguments for the need for technical training and technical training of students. The
possibilities for this to be done within the subject Technology and Entrepreneurship are described. The role of the learning
content for the implementation of effective technical training is emphasized. The potential of the new textbook in Technology
and Entrepreneurship for fourth grade of the publishing house „Bit i tehnika“ with authors T. Nikolova, S. Garnevska, J.
Peycheva, V. Ananiev, S. Ananieva to support this training has been studied. A pedagogical study was conducted. The
experimental work consists in setting and solving diagnostic didactic tests before and after purposeful technical training. It
goes through three stages - Incoming diagnostics, Formation, Outgoing diagnostics. Tests for the stages of diagnosis have
been developed, as well as evaluation criteria and indicators. The criterion model and test tasks are in accordance with the
taxonomy and educational standards of B. Bloom. In order to carry out the technical preparation of the students, a formative
stage of the research was carried out, as topics from the mentioned textbook were conducted. Emphasis is placed on the topics
BUSINESS ELECTRICAL APPLIANCES. Safety stickers; STRENGTH OF STRUCTURES. Gondola attraction; FAST
AND SLOW. Sleigh; MECHANISMS. Carousel „Amusement Park“ ; TILTED PLANE. Project „Мulti-storey car park“. It
is concluded that by conducting purposefully selected lesson topics from the textbook on Technology and Entrepreneurship,
an increase in the level of technical preparation of students is achieved.
Keywords: technical training, subject of Тechnology and Еntrepreneurship, educational content, schoolbook,
pedagogical research.
СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В
4 КЛАССЕ НАЧАЛЬНОЙ СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
© Автор(ы) 2021
ГА Р Н Е В С К А Силвия Маркова, PhD, доцент
Пловдивский университет им. „Паисия Хилендарского”
(4000, Болгария, Пловдив, Царь Асен №324, e-mail:silviagarnevska@abv.bg)
Аннотация: В статье приводятся аргументы в пользу необходимости технической подготовки и технической
подготовки студентов. Описываются возможности сделать это в рамках предмета «Технологии и предпринимательство». Подчеркивается роль содержания обучения в реализации эффективного технического обучения. Изучен
потенциал нового учебника «Технологии и предпринимательство» для четвертого класса издательства «Жизнь и
технологии» с авторами Т. Николова, С. Гарневская, Я. Пейчева, В. Ананьев, С. Ананьева для поддержки данного обучения. Проведено педагогическое исследование. Экспериментальная работа заключается в постановке и решении
диагностических дидактических тестов до и после целенаправленной технической подготовки. Он проходит три
этапа - входящую диагностику, формирование и исходящую диагностику. Разработаны тесты для диагностических
этапов, а также критерии и индикаторы оценки. Модель критериев и тестовые задания соответствуют таксономии
и образовательным стандартам Б. Блума. В целях технической подготовки студентов был проведен формирующий
этап исследования, так как были заданы темы из указанного учебника. Особое внимание уделено темам БЫТОВАЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА. Наклейки безопасности; ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ. Гондольный аттракцион; БЫСТРО И МЕДЛЕННО. Шейн; МЕХАНИЗМЫ. Парк аттракционов «Карусель»; НАКЛОННЫЙ САМОЛЕТ.
Проект многоэтажной автостоянки. Сделан вывод, что при проведении целенаправленно выбранных тем уроков из
учебника «Технологии и предпринимательство» достигается повышение уровня технической подготовки студентов.
Ключевые слова: техническая подготовка, предмет технологий и предпринимательства, содержание образования, учебник, педагогическое исследование.
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Актуалност на техническото обучение на подраЧрез техническото обучение и възпитание в българстващите
ската ощообразователна система учениците се запознават
Значима е ролята на тениката за съвременната циви- с техниката, развива се интерес към техниката и положилизация. Техниката присъства навсякъде в съвременния телно отношение към продуктите на човешката дейност,
живот. Тя е това, с което въздействаме върху природата създават се условия да се забележи стремежът на хората
и върху материалите, за да ги преобразуваме съобразно да откриват все нови и нови технически средства, с помонашите потребности. Техниката е съвкупност от машини, щта на които се живее и работи по-ефективно, по-качестапарати и съоръжения за извършване и осъществяване вено и по-леко. С техническото възпитание се създава инна определена човешка дейност. Това са онези артефа- терес и положително отношение към техниката, за да се
кти, създадени през филогенетичното развитие на хора- предизвика желание и се формират умения за технически
та, с което те подпомагат труда си, увеличават неговото труд, за да се развият качества, необходими за изграждакачество и ефективност, задоволяват материалните и не- нето на творческа, техническа насочена личност. Ефтимов
материалните си нужди. „Основното предназначение на [5] разглежда техническото обучение като „един фундатехниката е да замени физическите функции на човека в мент за подготовка на подрастващото поколение за труд и
процеса на производство и да направи труда му по-лек, ориентиране в света на видовете дейности и професии“.
рационален, икономически изгоден, привлекателен.“ [1]
Запознаването с техническите артефакти е средство за
Техниката опредметява най-значимите открития на обще- предаване на техническия социален опит и позволява изството. Познанието, развитието на науката и техниката граждане на техническа култура у подрастващите.
способства за усъвършенстване на техническите средВ рамките на техническо обучение се осъществява
ства, а по-съвършенната техника осигурява обществен техническата подготовка на учениците. Василев [6] спомнапредък. Този факт обуславя необходимостта от техни- нава понятието технологична одготовка , която може да
ческо обучение на всички хора - възрастни професионали- е техническа, технологична или трудова, в зависимот от
сти, ученици, деца.
дейността. Техническата подготовка е насочена към изТехническото обучение е насочено към изучаването вършване на дейности за усвояване на технически знания,
на различните технически обекти, технически системи овладяване на технически умения, развитие на качества и
като цяло и тяхното използване. То е вид обучение, което отношение към техниката.
подобрява техническите умения на някого. Дефинирайки
Възможности за провеждане на технческо обучение
техническото обучение много автори, включително и в 4 клас по предмета Технологии и предприемачество
Джейн Томпсън го свързват с професионалната сфера и
Обогатяването на социиалния опит в областта на техчовешките ресурси.Техническото обучение е процесът, никата налага той целенасочено да се предава на подкойто помага на служителите да подобрят практическите растващите, да се реализира техническо обучение. За
умения, които използват по време на работа. Този тип про- съвременната оргнизация и ровеждане на техническото
фесионално обучение преподава специфични за работата обучение е важно да се подбере подходящо учебно съумения, които могат да варират от използване на софтуер държание, което да отразява равнището на развитие на
и машини до работа с финансови данни и обслужване на обществото – социално-политическо, културно, икономиклиенти. “Техническото обучение се фокусира върху това, ческо, научно-техническо.Учебното съдържание включва
което хората правят всеки ден, от изграждането на къщи всичко необходимо за ефективно провеждане на курс за
до сестринските грижи. Техническите умения са способ- обучение в конкретна област. Тодорина [7] подчертава че
ностите, от които вашите служители се нуждаят, за да из- „Важна част от глобалните промени в съвременното обпълняват работата, за която сте ги наели.” Jayne Thompson разование могат да се осъществят чрез съдържанието на
[2].
обучението, което е важен динамичен компонент на цяС подобен смисъл, свързан с подобряване на техни- лостния процес на обучение.“
ческите знания, умения, отношения се възприема и поЗа осъществяване на ефективно техническо обучение
нятието, отнесено към учениците. Като се има предвид трябва да се подбере съдържание от значимите области
значимостта на техниката и техническото познание от- на съвременната техника. „Когато образователното съдърчитаме, че подрастващите трябва да имат компетентно- жание се подбира от предметната област на техносферата
сти в посочената област, да са технически подготвени. се формират учебни предмети, които имат повече техни„Основен фктор за формиране на техническа култура е ческа ориентация. В техните рамки става опознаване на
въвеждането на техниката като обект за изучаване в учи- функции, структурни характеристики, инструменти, мехалище. Въвеждането й в учебното съдържание е свързано низми. “ (Ваня Георгиева, 2004г, с.140-143)[8] Техническо
с необходимостта учениците да овладеят социалния опит обучение се въвежда в различни дидактически системи
в различните му аспекти.“ Гърневска [3]
по различни предмети от общообразователната подгоТова обуславя необходимостта от съвременна орга- товка. Техническа подготовка се осъществява в начално
низация и провеждане на техническо обучение в учи- училищна възраст в рамките на учебни дисциплини с налище, което е в центъра на изследването.
именование, което се е променяло през годините: ръчен
Техническото обучение по света се въвежда заедно с труд, труд и техника, домашен бит и техника, технологии
технологичното, говори се за обучение по техника и тех- и предприемачество. Най-съвременната образователна
нологии. Разликата между наука, техника и технология не дидактическа система от 2013г. е „Технологии и предпривинаги е ясно очертана, технологията често е следствие на емачество “. В настоящето изследване, ние ще разгледаме
науката и техниката, но терминът технологично обучение възможностите за запознаване с техносферата, чрез учебсе налага. В края на 20-и век технологичното обучение се ния предмет „Технологии и предприемачество “. В този
въвежда като задължителен самостоятелен учебен пред- учебен предмет присъствието на знания за техниката е
мет в структурата на общообразователната подготовка съществено. В учебния предмет „Технологии и предприв много страни по света. Техническото обучение се раз- емачество “са предвидени теми и дейности, запознаващи
глежда като част от по- общото технологично обучение. В учениците с техниката и позволяващи реализиране на техрамките на техническото обучение учениците се запозна- ническо обучение в рамките на технологичното обучение.
ват с техническите артефакти – инструменти, механизми,
„За динамичните промени в учебното съдържание намашини, уреди, технически системи. Това се осъществява временен, верен и точен сигнал дава Министерството на
в различни раздели на учебните програми: Проектиране; образованието и науката, което чрез редица нормативни
Техника; Роботика; Космос и др. Важността на техниче- документи представя начините и сроковете за целесъоското обучение се отбелязва и от Aleš Oujezdský, Ingrid бразни действия в планирането и представянето на учебNagyová [4]. Работата им е насочена към развитието на ната информация“[7]Тодорина. Учебната програма по
технически умения на учениците в началните и средните технологии и предприемачество за ІV клас включва разучилища. В обхвата на проекта «Широко отворени про- нообразие от теми, проблеми и дейности обособени в раззорци на науката» те подготвят редица дейности, които лични области на компетентност. Най-голямо отношение
трябва да насърчат интереса на учениците към техниче- към техническата подготовка имат областите „ Техника и
ските курсове и да спомогнат за развитието на техните безопасност“ и „Конструиране и моделиране“. В тези обтехнически умения. Организираните от тях работилници ласти учениците се зопознават с устройство и функции на
съдържат дейности като програмирането на роботизирани популярни машини и механизми. Изучават предназначекомплекти, използването на електрически микроскоп, из- нието на популярна битова техника и нейното безопасно
ползването на измервателни системи и компютър и други и природосъобразно използване. Използват правилно и
модерни технически средства.[4]
безопасно инструменти и материали. В Учебната рограма
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е посочено [9]:“Акцент се поставя върху устойчивостта и хартиен учебник[13], Албум [15], Книга за учителя [16],
издръжливостта на конструкции, модели. Конструирането Електрoнeн учебник [17]. Така цялостно и всеобхватно
и моделирането в четвърти клас се свързват с възможност- може да се подпомогне педагогическия процес.
Учебното съдържание по Технологии и предприемата за формиране на конкретни технически умения за изграждане на конструкция, в която са приложени познати чество, регламентирано от учебната програма и подпомапрости механизми–колела и оси, лост, макари, наклонена гано от утвърдения учебник по предмета, съдържа теми и
равнина. Знанията за техниката се обогатяват със знания дейности свързани с техниката и дава възможност да се
за правилата за използване и пестенето на електроенергия осъществи подходящо, съвременно техническо обучение.
Педагогическо изследване на техническата подгопри ползването на домашни електроуреди. Акцентира се
върху използването на дигитални устройства за проучва- товка на учениците
Значима е ролята на педагогическите изследвания за
не и представяне на информация. “
На базата на учебната програма, зададена от МОН се диагностициране на нивото на подготовка, за установясъздават учебници и учебни помагала по предмета. Те ване на ефективността на обучението, за изследване на
играят основна роля в процеса на преподаване и учене. различни педагогически явления и фактори. Кожухарова,
Туджарoв[10] визира учебнииците като продукт, необхо- Колев и Делчев, отбелязват, че съвременният образователен процес се характеризира с голяма динамика в отговор
дим за реализиране на образователната услуга.
Учебниците и учебните материали са в центъра на об- на протичащите процеси на реформи във всички области
разователния процес и образователните правоотношения. на живота, на развитие на техническите средства и дидактическите технологии. „Това засилва ролята на приложниPingel[11]
За провеждане на ефективно технично обучение те педагогически изследвания за установяване влиянието
са необходими качествени учебници. Както подчерта- на тези фактори, за разкриване ефективността на дидаква Андреев „ характерът и качеството на учебниците тическите и техническите нововъведения в условията
много точно отразяват творческото равнище на науката, на съвременното субектно-ориентирано обучение.” [18]
техниката и културата на дадено общество и са индика- Именно затова се провежда педагогическо изследване на
тор за Характера на съвкупния педагогически процес.“ техническата подготовка.
Целта на проучването е да се установи степента на
Учебникът се възриема като книга, в която последователно и достъпно се излагат основите на науката, съо- техническа подготовка на учениците от 4 клас като ребразно учебната програма и дидактическите изисквания. зултат от усвояването на целенасочено подбрани теми по
(Андреев 188) [12] Това в пълна степен се отнася за учеб- Технологии и предприемачество.
Изследването е проведено в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов
ниците по Технологии и предприемачество на
Голям е потенциалът на новия учебник по Технологии “гр. София, с 25 ученици от 4 клас. То е осъществено с
и предприемачество за четвърти клас на издателство участието на учителката Люба Любенова и диломантката
„Бит и техника“ с автори Т. Николова, С. Гърневска, Й. Магдалена Панайотова през април и май 2021 г.
Експерименталната работа преминава през три етапа
Пейчева, В. Ананиев, С. Ананиева [13] да подпомага това
обучение. В него се съдържат разноообразни теми с тех- - Входящ диагностициращ, Формиращ, Изходящ диагноническа насоченост: БИТОВИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ. стициращ.
За диагностика изискваме учениците да решат диСтикери със знаци за безопасност; УСТОЙЧИВОСТ
НА КОНСТРУКЦИИТЕ. Атракцион „Гондола; БЪРЗО дактически тестове. Те съдържат система от изпитни въИ БАВНО. Шейна; МЕХАНИЗМИ. Въртележка проси и задачи, специално разработени за измерване на
„Лунапарк; НАКЛОНЕНА РАВНИНА. Екипен проект нивото на техническа подготовка. При съставяне на ди„Многоетажен паркинг “; В ПЛАНИНАТА Въжена дактическите тестове се базираме на таксономията на Б.
линия; ЕНЕРГИЯ И ДВИЖЕНИЕ Платноходка; КАТО Блум, представена от П. Армстронг [19], съобразяваме се
ПТИЦИТЕ Самолет; ЗАБАВНА ДИСКОТЕКА Талон за с учебното съдържание по предмета, заложено в учебнаучастие; ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ Лапбук; та програма [9], както и с предложените теми в учебника
ИДЕИ ОТ ПРИРОДАТА Летящо витло; В СВЕТА НА на Николова и колектив, Издателство Бит и техника [13].
ТЕХНИКАТА Робот. Повечето урочни теми интегрират Базираме се и на разработения от нас критериален модел.
учебно съдържание от различни области и дават възмож- При създаването на тестовете и оценяване на учениците,
ност за постигане на очакваните резултати от няколко гло- овладяващи техниически теми и решаващи тестове, мобални теми и области на компетентност. Всички теми имат гат да бъдат използвани следните критерии и показатели
единна графична композиция, отчетлива и функционална (Табл.1), които съответстват на предварително формулиструктура, което улеснява ориентирането в учебното съ- раното изискване за изследване степента на техническа
държание и подпомага неговото възприемане и усвояване. подготовка. Критериалният модел е подробно представен
Отделните съставни части на темите са откроени цветово, в таблицата.
обозначени с подходящи знаци и придружени от обясниТаблица 1. Критерии и показатели
телни текстове, въпроси и забележки.Учебникът насочва
Критерии
Показатели
и към реализиране на практическа дейност, успоредно с
1. Познава основни инструменти за обработка (макетен нож)
овладяване на новите технически понятия. Заглавията на 1. Знания
2. Знания за различни технически средства и операции
темите са сдвоени, като първото е свързано с технически1. Различава механизми използвани в техниката
2. Разбира, че се изолзват различни зточници на нергия за задвижте поятия, а второто визира изделието, което ще се изра- 2. Разбиране
ване на обектете
ботва. Така в процеса на продуктивна дейност могат да се
усвояват знания, да се формират приложни умения, да се
1. Установява свойства и характеристики на технически обект чрез
3. Приложение
моделир
развиват качества на личността.
2. Предлага идеи за конструкция на изделия
В учебника по Технологии и предприемачество за IV
клас на издателство „Бит и техника “се акцентира върху 4. Оценка
1. Оценява уреди и апарати за бита и тяхното използване
2. Оценява ролята на техниката за живота на хората
началното навлизане в многообразния свят на техниката
и технологиите чрез всекидневни дейности и средства,
Тестовете съдържат 8 задачи.За всяка вярно решна закоито присъстват в реалния живот на детето. Темите съот- дача се присъждат 2 точки, частично решена – 1 т., грешветстват на учебната програма, предоставят теоретични но решена или липса на отговор - 0т. Оценката е сума от
знания, но и практико-приложни задачи позволващи раз- общия брой събрани точки В. Максималният възможен
биранне, практическо приложение и оценяване на инфор- брой точки е 16. Преминаването от точкова към балова,
мацията. Както отбелязват някои автори, „съвременният цифрова оценка О, става по формулата: О = 2+В\4.
учебник от нов тип е масово средство за ръководене, регуВходящ диагностициращ етап –провежда се под
лиране и управление на процесите на учене, на усвояване, формата на тест, който е разработен на базата на стари
както на равнищата на усвояване на знанията и прийомите технически знания придобити в 3-ти клас в уроците по
за познавателна и практическа дейност, на механизмите „Технологии и предприемачество” и отразени в учебнии закономерностите на творчеството.” [14, с. 65] В този ка за трети клас. [20]
контекст посоченият учебник по технологии и предприПредставен е дидактически тест за диагностика на
емачество подпомага процеса на: придобиване на нови техническата подготовка на ученицие от четвърти клас в
знания, умения, компетентности; затвърдяване на зна- началото на изследването.
ния, умения, компетентности; оценка на знания, умения,
Входящ тест
компетентности; интегриране на знания, умения, компеИме………………………………………………….
тентности. Разработен е цял учебен комплект, включващ
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1. Напиши 3 инструмента, които сте използвали?
…………………………………………………………
2. Свържи материала с инструмента, използван при
работа с него:
конец
клещи
хартия
ножица
тел
игла
3.Отбележи от какво зависи здравината на конструкцията:
а) форма б) цвят в) материал
4. Напиши отговорите на въпросите, като използваш
дадените думи.
Какво трябва да има камиона, за да се задвижи?
……………………… ……………………………….
Кои части на камиона му помага да се движи?...............................................................................
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новяване на свойства и характеристики на технически
обект;
•Усъвършенстване на уменията за разчитане на размери, части и конструкция на изделия от графично изображение;
•Усъвършенстване на уменията за прилагане на операциите рязане, огъване, пробиване при работа с достъпни материали;
•Усъвършенстване на уменията за конструиране и моделиране на играчки и изделия по скица и чертеж.
Учениците се заознават с различни конструкции, в
които триъгълната форма често се повтаря. Коментира се
устойчивостта на консрукциите. Организира се опитната постановка, за да се провери в коя конструкция не се
роменя разположението на елементите при натоварване
в различни осоки. Подчертава се устойчивостта на триъгълната форма. Изработва се модел на люлка гондола.
Тема3. БЪРЗО И БАВНО. Шейна
а) гориво б) колела в) каросерия в)кабина
Тази тема е насочена към:
•Усъвършенстване на уменията за моделиране, като се използват аналози на прости механизми–наклонена равнина;
5. Разгледай илюстрациите, установи и отбележи в
•Усъвършенстване на уменията за опитно установяване
кои средсва се прилага лост?
на зависимости;
•Развитие на представите за движение на телата по наклонена равнина;
•Усъвършенстване на уменията за обработка на хартия.
Темата запознава със закономерностите при движение
по наклонена равнина.Изработва се модел на бобслей.
Организира се експеримент за сускане на шейни по
улей. Насочват се учениците към формулиране на изводи
за характеристиките на движението - колкото по-голяма
е височината, толкова по-дълъг е пътят и по-голяма ско6.Къде могат да се изолзват макари и ролки? Напиши ростта и колкото по-голям е наклонът, толкова по-голяма
идеите си.......................................................
е скоростта.
7. Как може да се пести енергия? Довърши изречеТема4. МЕХАНИЗМИ. Въртележка „Лунапарк “
нието:
Темата е насочена към:
Когато излизаш от стаята за по-дълго време, лампата
•Разширяване на знанията за механизми–колела, оси,
трябва да е ............., а вратата .................
запознаване с ре-мъчна предавка;
8. Напишете 2 уреда, които се използват за улеснява•Формиране на умения за моделиране на ремъчна прене на работата в кухнята....................................
давка;
С този тест се определя началното ниво на техническа
•Формиране на умения за промяна на движението на
подготовка. Измерени са индивидуалните оценки на уче- играчки чрез промяна на елементите на ремъчната прениците. Отчетеният среден успех на експерименталната давка;
група е мн. Добър 5,48.
•Усъвършенстване на уменията за подвижно свързваФормиращ етап - Във формиращия етап се осъщест- не на модулни елементи;
вява техническо обучение с цел развитие на техническа
•Усъвършенстване на уменията за тестване на модеподготовка на учениците. Работи се по темите от учебни- лите.
ка на издателство „Бит и техника“. С помощта на учебТемата дава възможност да се актуализират знанияника учениците навлизат в многообразния свят на мате- та на учениците за ролята на колелата, осите и валовете
риалите, техниката и технологиите чрез опознаване на в техниката. Обяснява се необходимостта въртеливото
всекидневни дейности и средства, присъстващи в реал- движение да бъде предавано от един на друг вал, от едно
ния живот на хората. Отношение към техниката имт мно- колело на друго и скоростта на въртене да бъде променяжество теми от този учебник, споменати по-горе в тази на. Посочва се, че тези функции може да изпълни ремъчразработка. Поради ограниченото време са проведенни ната предавка. Изработва се модел на въртележка, който
следните пет теми, насочени към обладяване на техниче- помага да се научи повече за принципа на действие на
ски знания, умения, отношения.
ремъчната предавка.
Тема1. БИТОВИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ. Стикери
Тема 5. НАКЛОНЕНА РАВНИНА. Екипен проект
със знаци за безопасност
„Многоетажен паркинг “
В пезултат от работата си по тази тема, ученикът:
Темата е насочена към:
•Разбира предназначението на уреди и апарати за бита
•Усвояване на знания за конструиране и моделиране
и тяхното безопасно използване;
на изделия с използване на наклонена равнина;
•Познава правилата за безопасна работа с електроуре•Усъвършенстване на уменията за използване на моди (готварскапечка, ютия) и дигиталниустройства.
дел за установяване на свойства и характеристики на тех•Оценява опасността от неправилната работа с битови нически обект;
уреди.
•Формиране на разбирането за ролята на контрола
Учениците се запознават с често използвани електро- върху качеството и на самоконтрола при изпълнение на
уреди, посочват частите им, начина на тяхното включване практическа задача;
и управление, опасностите при работа с тях. Изработват
•Усъвършенстване на уменията за самостоятелен и
стикери със знаци за безопасна работа с битовите елек- сбор на материали и инструменти при изработване на изтроуреди и ги залепват на подходящи места.
делия и на безопасни условия за работа.
Тема 2. УСТОЙЧИВОСТ НА КОНСТРУКЦИИТЕ.
Темата заознава ролята на наклонената равнина при
Атракцион „Гондола “
пренасяне на товари, с използваните във времето начини
Тази тема е насочена към:
и съоръжения, които улесняват преодоляването на висо•Усвоване на знания за използване на модел за уста- чина. Опитно се доказва, че товарът се повдига по-лесно,
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ако се използва наклонена равнина. Поставя се практическа задача за изработване на макет на многоетажен
паркинг. Организира се работа в екип. За да се използва
моделът на паркнг за установяване на свойства и характеристики на технически обект се извършва тестване и
презентиране на готовия макет от всеки екип. С цел разбиране на ролята на контрола върху качеството и на самоконтрола при изпълнение на практическа задача се прави
съвместно с учениците преценка на базата на формулираните критерии.
При провеждането на тези теми се обръща внимание
и на методиката на преподаване. Необходимо е да се
подберат подходящи методи, средства, процедури, които
да обезечат отимално протичане на образователно-възпитателната работа.Много полезна в това отношение е
Книгата за учителя по технологии и предприемачество за
четвърти клас 10 е Тя е предназначена да подпомогне
педагогическата работа на учителя и заедно с учебника
(на хартиен носител и в електронен вариант) и албума от
приложения за изработване на изделията представляват
единен комплекс от учебно-дидактически средства, съответстващи на нормативните документи на МОН.
По време на формиращия етап учениците работеха
много активно, самостоятелно и ентусиазирано.
Изходящ диагностициращ етап – Проведе се изходящ
тест, за да се установи какво е достигнатото ниво на техническа подготвеност на учениците.
Представен е дидактически тест за диагностика на
техническата подготовка на ученицие от четвърти клас в
края на изследването.
Изходящ тест
Име...........................
1. Отбележи с какво можем да изрежем по вътрешен
контур?
а) ножица б) клещи в) макетен нож г) шило
2. Кой инструмент за коя операция е? Свържи инструмента с операцията?

ГЪРНЕВСКА Силвия Маркова
СЪВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ...

Предложи идея, как да накараме шейната да се спуска
по-бързо.............................
7. Прецени и отбележи кой електроуред можем да използваме за гладене и кой за развлечениие?
а) ютия
б) фурна в) пералня г) телевизор
8. Как техниката помага на хората? Свържи техническото средство с действието.
А компютър а) отопление и охлаждане
Б лифт
б) обработка на информация
В климатик в) транспорт във въздуха
Г самолет
г) преодоляване на височини, овдигане
на товари и хора
Отчетени са индивидуалните резултати на всеки ученик и средния успех на класа. Средният успех на изходното ниво е Отличен 5,74.
Анализът на резултатите от експеримента даказва,
че степента на техническа подготовка на учениците се е
повишила след провеждане на техническо обучение във
формиращия етап.		
ОБОБЩЕНИЕ
Техниката оказва решаващо влияние върху социалноикономическия живот на човешкото общество. Развитие
на техниката е необходимо условие за напредък на човешката цивилизация по избрания път на усъвършенствуване
на технологиите. Натрупания социален опит в сферата на
техниката се предава на подрастващите, като се провежда
техническо обучение.
Цялостното изследване, направените анализи, осъществената експериментална дейност показват, че техническата подготовка може успешно да се осъществи в
рамките на обучението по предмета Технологии и предприемачество. В процеса на учебни дейности се изграждат основните елементи на тази подготовка – знания за
техническите средства, разбиране за механизмите, за
енергийните източници, използвани в техниката, приложни знания за конструкцията, свойства и характеристики
на технически обекти, опознаване на уреди и апарати за
бита и умения да ги използваме безоасно, отношение към
техниката и оценяване на способността й да помага на хората.
След целенасочено обучение при използване на
теми от учебника по Технлогии и предприемачество на
Николова и колектив, прилагането на подходяща методика с разнообразни методи, средства и технологии на преподаване, съдържащи се в учебника и Книгата за учителя,
нивото на техническа подготовка на учениците се е повишило. Неоспоримо е, че учебният комлект по Технологии
3. Можеш ли да повдигнеш товар с кран? а) да и предприемачество за 4 клас на издателство „Бит и
б) не Напиши с какъв механизъм се повдига то- техника“играе основна роля в процеса на техническо обувар?................................................
чение. Той има важно значение и за осъществяване на
4.С каква енергия се задвижват уредите и машините? дейността на учениците и при реализиране на дейностСвържи енергията с уреда, който задвижва.
та на учителите. Учебникът е предназначен за ученика и
А Електрическа енергия а) платноходка
подпомага цялостно обучението му по технологии и преБ Енергия на вятъра
б) камион
дприемачество в съответния клас за овладяване на техниВ енергия на горивата
в) кухненски миксер
чески знания, умения и формиране на отношенията и при5.Прецени и отбележи коя конструкция е по устой- добиване на компетенции, определени с държавните обчива?
разователни изисквания. Той стимулира самостоятелното
учене, активността и творческата дейност. Някои важни
функции на този учебник са: той е източник на информация; функция за структуриране и организация на ученето;
ръководене на ученето и може успешно да подпомага реализирането на техническо обучение в четвърти клас.
Предложената в експеримента тестова методика, дава
възможност да се установи степента на техническа подНаиши защо …………………………………………
готовка на учениците. Критериалният модел е основа за
6. Отбележи кoя шейна ще се спусне по-бързо?
разработване на подходящи дидактически тестове. Той
оптимизира процеса на изпитване и оценяване. Оисаните
в разработката тестови задачи могат да се ползват от учителите и отделно в хода на педагогическатаа им практика
по технолиогии и предприемачество.
Като резултат общото проучване можем да направим
извод, че при провеждане на целенасочено подбрани урочни теми от разглеждания учебник по Технологии и предприемачество се постига повишване на нивото на техниOECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA
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ческа подготовка на учениците. В съвремието, когато техническата дейност е така актуална и значима адекватното,
точно и ефективно провеждате на техническо обучение е
необходимо и важно.
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1. V. Georgieva. Osnovi na tehnologichnata kultura. [Георгиева
В. Основи на технологичната култура. Педагогически аспекти.
Издателски център на ИПФ. Бл.1995 ISВN 954-799-473-5]
2. Jayne Thompson The Importance of Technical Training Reviewed by:
Michelle Seidel, B.Sc., LL.B., MBA
Updated May 29, 2019 The Importance of Technical Training (bizfluent.
com)
3. S. Garnevska. Osnovi na proizvodstvoto v obuchenieto po tehnologii
I predpriemachestvo [Гърневска, С. Основи на производството в обучението по бит и технологии, УИ „Паисий Хилендарски” П. 2014 ISВN
978-954-423-971-8]
4. Aleš Oujezdský, Ingrid Nagyová Developing Technical Skills of
Pupils in Primary and Secondary Schools October 20160 International
Journal of Information and Communication Technologies in Education 5(1)
DOI:10.1515/ijicte-2016-001
5. St. Evjimov. Psihologia na profesionalnoto povedenie I
tehnicheskoto obuchenie [Евтимов Ст. Психология на професионалното поведение и техническото обучение. Издателство ЮЗУ „Неофит
Рилски“,Благоевград, 1995 г.]
6. V. Vasilev. Tehnologichnata podgotovka na 6-7 godishnite deca
[Василев В. Технологичната подготовка на 6-7 годишните деца. В
Иновации в образованиет Сборник научни трудове от пътуващ семинар
ШУ „Еискоо Константин Преславски Шумен 20016 с. 28-34]
7. D. Todorina. Sadarhzanie na obucheniejo [Тодорина Д. Съдържание
на обучението. Тема от учебник по Педагогика от българо-руски колектив, ЮЗУ „Н. Рилски“ (България) – ЕГУ „ И. А. Бунин“ (Русия), 2010
г.Todorina_Sadarjanie_obuchenie_2010.pdf (swu.bg)]
8. V. Georgieva Obuchenieto po tehnika I tehnologii ot 6 do16Георгиева
В. Обучението по техника и технологии от 6 до 16. Teoria I metodika
[Tеория и методика. Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2004]
9. Uchebna programa po tehnologtii I predprieachestvo za IV klas
[Учебна програма по технологии и предприемачество за IV клас (общообразователна подготовка), приложение № 14 към т.14.]
10. Hr. Tudzharov. Uchhhhebno sadarzhanie [Туджаров Хр. Учебно съдържание 2009 УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ (asenevtsi.com)]
11. Pingel Falk. Guide UNESCO pour l’analyse et la révision des
manuels scolaires. UNESCO Imprime en France EB99tWSf27 Septembre
1999 http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001171/117188fo.pdf
12. M. Andreev Procecat na obuchenieto. Didaktika [Андреев,
М. Процесът на обучението. Дидактика. Университетско
издателство”Св. Кл. Охридски”. С.,1996 ISBN 954-07-0861-3]
13. T. Nikolova, S. Garnevska, Y. Peycheva, S. Ananieva, V. Ananiev
Tehnologii I predpriemachestvo za chtvarti klas [Николова T., С. Гърневска,
Й. Пейчева, В. Ананиев, С. Ананиева. Технологии и предприемачество за
четвърти клас. изд. “Бит и техника”, Варна, ISBN 978-619-7523-32-4]
14. Iv. Marev, P. Petrov, L. Lalov. Teoreticheski I prakticheski problem
na uchebnika kato didakticheska sisje;a [Марев, Ив., П. Петров, Б. Лалов.
Теоретически и практически проблеми на учебника като дидактическа
система. Сп. Народна просвета кн.8 1981.]
15. T. Nikolova, S. Garnevska, Y. Peycheva, S. Ananieva, V. Ananiev
Album po Tehnologii I predpriemachestvo za chtvarti klas [Николова T., С.
Гърневска, Й. Пейчева, В. Ананиев, С. Ананиева. Албум по Технологии
и предприемачество за четвърти клас. изд. “Бит и техника”, Варна]
16. T. Nikolova, S. Garnevska, Y. Peycheva, S. Ananieva, V. Ananiev
Kniga za uchitelia po Tehnologii I predpriemachestvo za chetvarti klas
[Николова Т, Силвия Гърневска, Йорданка Пейчева, Валентин Ананиев,
Светла Ананиева. Книга за учителя по Технологии и предприемачество
за четвърти клас. Издател. Бит и техника 2019ISBN 978-619-7523-14-0
- за книжното тяло, ISBN 978-619-7523-15-7 - за e-book]
17. T. Nikolova, S. Garnevska, Y. Peycheva S. Ananieva, V. Ananiev
E- uchebnik po Tehnologii I predpriemachestvo za cheti klas Николова
T., С. Гърневска, Й. Пейчева, В. Ананиев, С. Ананиева. Е-Учебник по
Технологии и предприемачество за четвърти клас. изд. “Бит и техника”, Варна 2019
18. G. Kozhuharova, g. Kolev, M. Delchev. Metodika na pedagogiheskite
izsledvania za student I uchiteli. [Кожухарова, Г., Г.Колев, М. Делчев.
Методика на педагогическите изследвания за студенти и учители.
Проект „Развитие на център за електронни форми на дистанционно
обучение в Тракийски университет“ BG051PO001-4.3.04-0026http://
edu.uni-sz.bg/book/22.dipku-gkojuharova-mdeltchev-ggantchev/22.DIPKUGKojuharova-MDeltchev-Ggantchev-html/moit-3.html]
19. P. Armstrong. Taksonomia na Blum [Армстронг, Патриша.
„Таксономия на Блум.“ Център за обучение , Университет Вандербилт,
13 август 2018 г]
20. T. Nikolova, S. Garnevska, S. Ananieva, V. Ananiev Tehnologii I
predpriemachestvo za treti klas [Николова, Т., С. Гърневска, С. Ананиева,
В. Ананиев. Технологии и предприемачество за трети клас изд. “Бит и
техника”, Варна, 2018. ISBN 978-619-7457-28-5]

Scientific Vector of the Balkans. 2021. Vol. 5. № 3(13)
ISSN print: 2603-4840; ISSN online: 2683-1104
3. S. Garnevska. Osnovi na proizvodstvoto v obuchenieto po tehnologii I
predpriemachestvo [Grnevska, S. Osnovi na proizvodstvoto v obuchenieto po
bit i tehnologii, UI „Paisij Hilendarski” P. 2014 ISVN 978-954-423-971-8]
4. Aleš Oujezdský, Ingrid Nagyová Developing Technical Skills of
Pupils in Primary and Secondary Schools October 20160 International
Journal of Information and Communication Technologies in Education 5(1)
DOI:10.1515/ijicte-2016-001
5. St. Evjimov. Psihologia na profesionalnoto povedenie I tehnicheskoto
obuchenie [Evtimov St. Psihologija na profesionalnoto povedenie i
tehnicheskoto obuchenie. Izdatelstvo JuZU „Neofit Rilski“,Blagoevgrad,
1995 g.]
6. V. Vasilev. Tehnologichnata podgotovka na 6-7 godishnite deca
[Vasilev V. Tehnologichnata podgotovka na 6-7 godishnite deca. V Inovacii
v obrazovaniet Sbornik nauchni trudove ot ptuvashh seminar ShU „Eiskoo
Konstantin Preslavski Shumen 20016 s. 28-34]
7. D. Todorina. Sadarhzanie na obucheniejo [Todorina D. Sdrzhanie
na obuchenieto. Tema ot uchebnik po Pedagogika ot blgaro-ruski kolektiv,
JuZU „N. Rilski“ (Blgarija) – EGU „ I. A. Bunin“ (Rusija), 2010 g.Todorina_
Sadarjanie_obuchenie_2010.pdf (swu.bg)]
8. V. Georgieva Obuchenieto po tehnika I tehnologii ot 6 do16Georgieva
V. Obuchenieto po tehnika i tehnologii ot 6 do 16. Teoria I metodika [Teorija
i metodika. Blagoevgrad : Univ. izd. Neofit Rilski, 2004]
9. Uchebna programa po tehnologtii I predprieachestvo za IV
klas [Uchebna programa po tehnologii i predpriemachestvo za IV klas
(obshhoobrazovatelna podgotovka), prilozhenie № 14 km t.14.]
10. Hr. Tudzharov. Uchhhhebno sadarzhanie [Tudzharov Hr. Uchebno
sdrzhanie 2009 UChEBNO SDRZhANIE (asenevtsi.com)]
11. Pingel Falk. Guide UNESCO pour l’analyse et la révision des
manuels scolaires. UNESCO Imprime en France EB99tWSf27 Septembre
1999 http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001171/117188fo.pdf
12. M. Andreev Procecat na obuchenieto. Didaktika [Andreev, M. Procest
na obuchenieto. Didaktika. Universitetsko izdatelstvo”Sv. Kl. Ohridski”.
S.,1996 ISBN 954-07-0861-3]
13. T. Nikolova, S. Garnevska, Y. Peycheva, S. Ananieva, V. Ananiev
Tehnologii I predpriemachestvo za chtvarti klas [Nikolova T., S. Grnevska, J.
Pejcheva, V. Ananiev, S. Ananieva. Tehnologii i predpriemachestvo za chetvrti
klas. izd. “Bit i tehnika”, Varna, ISBN 978-619-7523-32-4]
14. Iv. Marev, P. Petrov, L. Lalov. Teoreticheski I prakticheski problem
na uchebnika kato didakticheska sisje;a [Marev, Iv., P. Petrov, B. Lalov.
Teoreticheski i prakticheski problemi na uchebnika kato didakticheska
sistema. Sp. Narodna prosveta kn.8 1981.]
15. T. Nikolova, S. Garnevska, Y. Peycheva, S. Ananieva, V. Ananiev
Album po Tehnologii I predpriemachestvo za chtvarti klas [Nikolova T.,
S. Grnevska, J. Pejcheva, V. Ananiev, S. Ananieva. Album po Tehnologii i
predpriemachestvo za chetvrti klas. izd. “Bit i tehnika”, Varna]
16. T. Nikolova, S. Garnevska, Y. Peycheva, S. Ananieva, V. Ananiev
Kniga za uchitelia po Tehnologii I predpriemachestvo za chetvarti klas
[Nikolova T, Silvija Grnevska, Jordanka Pejcheva, Valentin Ananiev, Svetla
Ananieva. Kniga za uchitelja po Tehnologii i predpriemachestvo za chetvrti
klas. Izdatel. Bit i tehnika 2019ISBN 978-619-7523-14-0 - za knizhnoto tjalo,
ISBN 978-619-7523-15-7 - za e-book]
17. T. Nikolova, S. Garnevska, Y. Peycheva S. Ananieva, V. Ananiev Euchebnik po Tehnologii I predpriemachestvo za cheti klas Nikolova T., S.
Grnevska, J. Pejcheva, V. Ananiev, S. Ananieva. E-Uchebnik po Tehnologii i
predpriemachestvo za chetvrti klas. izd. “Bit i tehnika”, Varna 2019
18. G. Kozhuharova, g. Kolev, M. Delchev. Metodika na pedagogiheskite
izsledvania za student I uchiteli. [Kozhuharova, G., G.Kolev, M. Delchev.
Metodika na pedagogicheskite izsledvanija za studenti i uchiteli. Proekt
„Razvitie na centr za elektronni formi na distancionno obuchenie v Trakijski
universitet“ BG051PO001-4.3.04-0026http://edu.uni-sz.bg/book/22.dipkugkojuharova-mdeltchev-ggantchev/22.DIPKU-GKojuharova-MDeltchevGgantchev-html/moit-3.html]
19. P. Armstrong. Taksonomia na Blum [Armstrong, Patrisha.
„Taksonomija na Blum.“ Centr za obuchenie , Universitet Vanderbilt, 13
avgust 2018 g]
20. T. Nikolova, S. Garnevska, S. Ananieva, V. Ananiev Tehnologii I
predpriemachestvo za treti klas [Nikolova, T., S. Grnevska, S. Ananieva, V.
Ananiev. Tehnologii i predpriemachestvo za treti klas izd. “Bit i tehnika”,
Varna, 2018. ISBN 978-619-7457-28-5]

Received date: 15.06.2021
Revised date: 12.07.2021
Accepted date: 30.08.2021

REFERENCES

1. V. Georgieva. Osnovi na tehnologichnata kultura. [Georgieva V.
Osnovi na tehnologichnata kultura. Pedagogicheski aspekti. Izdatelski centr
na IPF. Bl.1995 ISVN 954-799-473-5]
2. Jayne Thompson The Importance of Technical Training Reviewed by:
Michelle Seidel, B.Sc., LL.B., MBA Updated May 29, 2019 The Importance of
Technical Training (bizfluent.com)

10

OECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA

Научен вектор на Балканите. 2021. Т. 5. № 3(13)
ISSN print: 2603-4840; ISSN online: 2683-1104

ВЛАДИКОВ Атанас Игнатов и другие
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ БОЛГАРИИ...

©2021 Контент доступен по лицензии CC BY-NC 4.0
UDC 339.97
This is an open access article under the CC BY-NC 4.0 license
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
DOI: 10.34671/SCH.SVB.2021.0503.0002
INTERNATIONALIZATION OF THE BULGARIAN ECONOMY
THROUGH APPLICATION OF GREEN FINANCES AND GREEN MARKETING PRACTICES
(BASED UPON THE INTEGRATED ASSESSMENT MODELS - DICE & RICE MODELS
BY W. NORDHAUS)
© The Autor(s) 2021
ORCID: 0000-0001-9489-3775
VLADIKOV Аtanas Ignatov, PhD, Associated Professor
ORCID: 0000-0003-1306-185Х
DIMITROVA Teofana Valentinova, PhD, Associated Professor
ORCID: 0000-0002-7761-3900
YOSIFOV Trayan Pavlov, PhD, Head Assistant Professor
Plovdiv University “Paisii Hilendarski”
(4000, Bulgaria, Plovdiv, “Tsar Asen” St., № 24, e-mail:avladikov@uni-plovdiv.bg)
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Аннотация: В последнее десятилетие научная и научно-популярная литература в глобальном, европейском и
национальном масштабе все больше и больше пытается поднять вопрос об изменении климата как неотъемлемую
часть общего и конкретного анализа рыночной среды. На практике определение нового климатического компонента
как предпосылки для трансформации международных экономических отношений и процессов путем переосмысления предпринимательских бизнес-циклов в контексте нового поколения глобальной и местной экологической политики превращает «зеленый диалог» в «зеленый залог». В данной статье делается научная попытка проанализировать готовность болгарской экономики к интернационализации в ближайшие годы в соответствии с ведущими
моделями комплексной оценки факторных компонентов из нескольких различных областей знаний. Таким образом,
теоретическое влияние моделей, предложенных Уильямом Нордхаусом - DICE и RICE на болгарскую экономику,
представлено в этой статье для обоснования внедрения «зеленых» финансов и устойчивых маркетинговых практик
как движущих сил для успешной экономической интернационализации.
Ключевые слова: интернационализация, болгарская экономика, DICE, RICE, зеленые финансы, зеленый маркетинг.
Introduction
The Nobel Prize in Economic Sciences in 2018 was jointly awarded to William Nordhaus and Paul Romer mainly
for their contribution for successful inclusion of the climate
component in the general analysis of macroeconomic equilibrium. In particular, they used internationally recognized
Integrated Assessment Models /IAMs/, and more specifically, W. Nordhaus reasoned upon the models: DICE and RICE,
standing to mean Dynamic Integrated Climate-Economy
model and Regional Integrated Climate-Economy model. In
this sense, emergence of “green” finances and sustainable
marketing practices in economic reality of the countries
separately and jointly deserves special analytical attention
to reckon whether they might be compliable motivators to
drive towards successful internationalization the Bulgarian
economy.
Literature Review
Integrated Assessment Models (IAMs) began to appear
in the mid-1970s, but most of them were elaborated in the
early 1990s with a view to programming complex interactions of different dynamic systems: environmental, human,
and on technological (Beatrice C., C. Cassen, A. Nadai,

2019). In these types of models there are different possibilities for changing research panels and configuration and
reconfiguration of parameters; thus, from the standpoint of
modern economics – this paper focuses on a paradigm delivered by the neoclassical economics, and specifically refers
to theoretical reasoning for possible application within Bulgarian economy of the models DICE and RICE, proposed by
William Nordhaus.
Since the outbreak of Covid-19 and the evolving global,
European and national policies to overcome this pandemic,
the countries around the world have begun to rethink and
restructure their economic policies not only to tackle this
global health problem, but also to force the overcoming of
the negative effects of climate change. The problem is particularly acute and sensitive for Bulgaria, which has overcome a series of cascading political transformations in the
last year and a half - leading to a natural loss of economic
power in the country and undermining the foundations of
economic confidence of market participants.
In search of a timely, accurate and adequate answer for
revitalization of the Bulgarian economy - the viewpoints
of W. Nordhaus seem like a possible solution. In his latest
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book: “The Spirit of Green” (Nordhaus, 2021), he clearly Nordhaus are not well known to the general and academic
outlines the problems at the global level related to climate publics in Bulgaria; and secondly, the research topic groups
change and global warming, which might also affect the several micro-themes into a scientific amalgam of the high
functioning of the Bulgarian economy. For example, sudden problems of international economic relations, avant-garde
heavy rains and floods in different parts of the world disrupt finances and new marketing techniques to promote responeconomic mechanisms, distort production and supply rela- sible consumption and strong entrepreneurial focus on obtions, unbalance the commodity-money balance in different serving the planetary needs.
economies and their sectors, and provoke, surely, insecurity,
In methodological terms, the aim of the paper is to comrisk and enormous social tensions. This creates centrifugal pare how close/distant from the international economic
economic forces of different magnitude and spillover ef- practices for implementation of green finances and green
fects, which affect economic sustainability of the manufac- marketing is the economy of Bulgaria; and to propose a
turing sectors; it distorts structuring of price conditions for theoretical supplement/modification of the DICE and RICE
delivery and marketing; and it imposes the need to combine models for Bulgaria.
cash flows generated by market sales with amounts allocatThe main hypothesis of the study is that Bulgarian
ed under various government programs to assist survival of economy needs the financial support of the EU and greater
businesses in this dynamic environment. In this sense, an- economic and business interactions with European compaother main standpoint of W. Nordhaus, which is worth to be nies to align with at least the average EU values of indiargued - is his view that these processes and relations and cators for decent economic standards and climate change.
– more specifically, “playing” with nature can be defined as It is assumable, that the EU dynamics may bring forward
a “casino climate”, which carries risk and uncertainty for all Bulgarian economic internationalization within the current
(Nordhaus, 2015).
7-year programming period and provide adequate internaGiven that W. Nordhaus was a PhD student of Robert tional integration and achieving European averages in terms
Solow, it is noteworthy that his models are based on the of providing sustainable economic growth and mitigate the
fundamental neoclassical models of economic growth of climate risk in the country.
Solow and Sloan (Solow, 1956, and Swan, 1956). Nordhaus’s
Results
strength is based on that it makes modeling for long-term
The authors defend the opinion that one of the possibileconomic growth a universal tool that takes into account ities for leveraging Bulgarian economy to greater internaboth technological and climate change along with the polit- tional business dynamics is related to limitation of producical business cycle.
tion facilities and service businesses that generate carbon
And if in the 1970s his attention was focused more on emissions (pertaining to the DICE-model). It is economicaleconomic modeling based on carbon footprint (Nordhaus, ly reasonable to expect for the Bulgarian economy to follow
1974; Nordhaus, 1975; Nordhaus, 1977), then in the 1990s, the standard DICE model, and transform the national econhe proposed a global climate change management (Nord- omy by adopting world-leading and EU leading business exhaus, 1994a; Nordhaus, 1994b; Nordhaus, Yang, 1996), amples for reducing climate risks. Secondly, modernization
and in the last two decades (Nordhaus, Boyer, 2000; Nord- of regional economy and regional businesses shall follow
haus, 2013; Nordhaus, 2014; Nordhaus, 2017) has managed the standard RICE model, as there is tremendous technologto propose a reasoned solution for inclusion of the climate ical backlog, accrued in a number of regional enterprises,
component in the economic models and to offer an origi- mainly in the energy sector, which need governmental and
nal approach for assessment of the social consequences and EU combined financing to going green by “greening” their
costs of the accelerated/delayed economic development by marketing policies for good business standing.
financing public policies for change in the marketing models
RICE model is applicable for Bulgarian reality for the
of the market participants.
7 year programming period /2021-2027/, provided that the
Nordhaus’s other strong standpoint is grounded onto the National Recovery and Resilience Plan is smartly construed
construct of the political business cycles and his finding of into Bulgarian economic reality. Besides, RICE model may
political life. In general, he claims that in the conditions of be fit to comply to overcome Bulgarian regional economic
information asymmetry - policies and political attitudes be- disbalances by gradual transition towards sustainable marfore elections produce objectified solutions for correct man- keting management of all resources, including utilization of
agement of the economic cycle and environmental manage- natural resources. In particular, this is related in Bulgaria to
ment, which after realization of the electoral process for the redirection of capital resources to three priority areas: (1) to
most part will not happen (Nordhaus, 1972; Nordhaus, 1975; introduce circular and low-carbon economy; (2) to focus on
Nordhaus, 1989). The very fact that he clearly distinguishes preserving and fostering biodiversity and (3) to develop suspolitical/governmental instruments from the results in terms tainable agriculture. Henceforth, the issue of the Bulgarian
of: “before” and “after” elections - shows that it is possible economy is to organize a compliable pool of green financto create many criticisms and weaknesses in his model of ing to transform Bulgarian regional and national business
political adjustment of the business cycle, and in the context practices.
of preparing a suitable design for financing public policies to
It is provided by the Mechanism for Recovery and Susovercome current market attitudes and prevailing marketing tainability, which is a part of the “Next Generation EU”
practices.
element (2021-2024) of the European Recovery Plan. It enIn this sense, the delving into theoretical discourses of visages smart distribution of financial investment resources
DICE and RICE models, delivered by Nordhaus models and of nearly € 750 billion among the EU-27 countries, as stiputheir possible application in the Bulgarian reality - creates lated by their National Recovery and Resilience Plans, prethe need for adequate modification and reasoning of how pared and submitted to the European Commission in 2021.
green finances and green marketing practices may be utiThe position of the authors is that an adapted DICE
lized to internationalize Bulgarian economy.
model must be considered at governmental level as a tool to
Methodology and research methods
synchronize both political and business cycles to EU rules
The methodology of the present study includes a review and regulations of expensing the financial master plan. The
of the more significant viewpoints of William Nordhaus in planned funds that Bulgaria is entitled to use under the Nareference to exploring their validity for the Bulgarian econ- tional Recovery and Resilience Plan equal to € 6.217 billion
omy; and more specifically – for introducing green finances of grants, which is to nearly 22% of the country’s GDP for
and green marketing practices, in order to modernize, revi- 2019. Of these grants, about 38.1% (the minimum provision
talize, and internationalize Bulgarian economy. Accounting regulation, stipulated by the European Commission is 37%)
this, the paper provides a general analytical overview of rel- are envisioned for funding activities under the “Green Bulevant information on this issue for the Bulgarian econom- garia” pillar. Moreover, there is another lump sum of € 4.549
ic reality for at least two reasons. Firstly, the works of W. billion of loans at favorable interest rates, which also may be
OECD: 5.02 Economics and business; ASJC: 2000; WoS Subject Categories: GY, PC
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channeled into transformation of Bulgarian economy (CoM
of the Republic of Bulgaria, 2021).
The following Table-1 brings DICE-model adaption
for Bulgarian economy, prioritizing three areas for green
transition, based on the assumption for synchronization of
Bulgarian political and business cycles.
Table 1 – Bulgarian Economy Green Transition –
Priorities
- Legal environmental conditioning for accelerated introduction of
renewable energy sources, including industry-related hydrogen utilization
- Stronger actions for attaining greater energy efficiency for the economy
- Going towards sustainable business mobility

Source: developed by the authors; based on governmental
information (Council of Ministers, 2021)

The main goals, defined to achieve the priority targets
in short-run (2021-2024) are presented in Table-2. The table
illustrates accommodated DICE-model components for Bulgaria, as stipulated by national policy-makers.
Table 2 – Priority Goals to Sustain Climate Change
Goals of EU-27 /short-run, 2021-2024/
1. Energy share of renewable sources (gross final energy consumption; in %; in 2024)
2. Cumulative energy intensity reduction of the economy (in
%; 2021-2024)
3. Cumulative carbon intensity reduction of the economy (in
%; 2021-2024)

26%
10%
10%

Source: developed by the authors; based on governmental
information (Council of Ministers, 2021)

tion to this process of green transformation of Bulgarian regional businesses and shall be also included in an adapted
RICE-model for the country. It is well known that marketing is a key business function for companies pursuing profit
growth, sales and market share. That is, it is a key factor
of economic growth, although often neglected in various
macroeconomic literature sources, which focus mainly on
growth factors such as technology, investment, human capital and others. At the same time, marketing can work with the
opposite sign - e.g. to implement policy measures to fit into
business cycles to reduce effectively demand of products
harmful to human health (cigarettes), to promote more responsible consumption patterns (electricity, water, and fuels
savvy), and to reduce waste generation by households and by
businesses. There are green marketing tools, which can be
applied in the RICE-model for Bulgarian regional businesses and consumers. For instance, the marketing of “pushingto-green” to aware and reorient the targeted population to
desired behavioral patterns, which comply to solving certain
environmental problems; or for instance, to stimulate regional entrepreneurship to focus on achieving average values of
certain environmentally friendly indicators of economic
growth. This reasoning may be extended to modification
of the DICE-model to include such a marketing awareness
component to welcome climate change transformation into
Bulgarian economy. In general, marketing goes beyond its
usual micro level and conventionality to be applied at the
macro level for sustainable development. It is about sustainable marketing, aimed at environmental, social and financial
sustainability of the economy (Kehayova-Stoycheva et al.,
2013).
For example, this impact may be illustrated both at
regional and national levels by CO2 emissions of cars.
The latest Eurostat data for 2019 show that Bulgaria ranks
first among the countries with the highest average CO2
emissions per km from new passenger cars (137.6), followed
by Slovakia (133.4), Luxembourg (133.0), Poland 132.0),
Lithuania (132.0), Hungary (131.8), Germany (131.2), and
Estonia (130.1). As it may be seen from Figure 1, this can be
considered positive as the dynamics of the indicator follow
the development of the average level for the EU countries. In
practice, the Figure 1 demonstrates a declining trend over the
last ten years. The analysis by individual countries with the
highest average CO2 emissions for 2019 shows that there is
a gradual increase in the value of the indicator for the period
2017 - 2019 (with the exception of Hungary, which reports
an increase for 2018 - 2019).

The funds that Bulgaria is deemed to receive within the
“Green Bulgaria” pillar form the relatively largest share,
compared to the planned funds for the rest targeted areas of
intervention: “Innovative Bulgaria”, “Connected Bulgaria”
and “Fair Bulgaria”. Having no intention to underestimate
the importance that these three priority areas have in the
Plan, it is reasonable to state that the high share of funds provided for the development of production facilities, vehicle
by the use of renewable sources, reflect the low technological development of the Bulgarian economy. This, shall be
also taken as a supplementary economic driver in an adapted
DICE-model for Bulgarian economic reality.
On the other hand, there are some other explanatory characteristics to such type of a national politically programmed
cycle: namely, to introduce nationally specific variables at
the DICE model, such as: significant sizes of initial or follow-up investments (due to rising prices of industrial equipment and to increase of construction of industrial facility
layouts); “heavy” regulatory requirements and legal environment of business in transition to EU new rules and regulations to adopt the climate neutrality policy; extended period
of returns of investments; unforeseen project interruptions,
etc. All these objective reasons significantly limit the possibilities for financial provision for designing of successful regional businesses, which are deemed to adopt “Green Technologies”. This pertains to attributing a RICE-model variable, financially speaking, as it applies both to conventional
sources of financing from commercial and investment banks
to regional business, but also to some non-traditional forms
offered to private regional businesses: venture capitals, green
bonds, or sustainability-linked bonds, for instance. The issue
of regional business financial capacity is viewed as critical to
Figure 1 – Average CO2 emissions per km from new
sustain the RICE-model in Bulgaria, as these green finances
passenger cars, 2011 – 2019
bring power to regional market players to overcome political
risks in the business cycle and to mitigate business risks in Source: Eurostat (online data code: SDG_12_30)
In substantiating the argument that green marketing
times of political power shifts.
Due to these stated reasons, the funds for development policies shall be considered into the business cycle as well
of production activities provided by the EU budget (mainly, next to green finances both on national and regional levels
this applies to grants) are, practically, a ‘no-alterative oppor- to help the country to internationalize are the data for haztunity’ for qualitative and significant improvement, speaking ardous waste. Eurostat’s bi-annual data show that in 2018
in relation to restructuring the Bulgarian economy. This is the EU reported a relative increase in hazardous waste of
particularly valid if Bulgaria is to shift to sustainable EU and 11.9% compared to 2010, which is an increase in absolute
values from 90.8 to 101.7 million tons. In 2018, the share of
global competitiveness.
In addition, we share the view that green marketing with hazardous waste in total waste generation is below 10.00%
its specific techniques could make a significant contribu- in all of the EU Member States.
OECD: 5.02 Economics and business; ASJC: 2000; WoS Subject Categories: GY, PC
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Figure 2 demonstrates that only Estonia and Bulgaria
deviate from this result with 46.9% and 10.4% share of the
total. The lowest value of the indicator is represented by
Romania, whose share is 0.4% (which is an increase of 0.1
percentage points compared to 2010).
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Source: Eurostat (online data code: NRG_IND_EI)

Speaking of EU and its policy about achieving climate
neutrality, some estimates may be delivered; there will be a
need of about € 28 trillion by 2050 for EU to achieve climate
neutrality (McKinsey & Co, 2020). Hence, if equally distributed among all the EU-27 countries the economic burden
for each of the member states shall be about a trillion euro.
Taking into account the economic structures, sizes, levels
of industrialization, and technical advancement of different
states in the EU, this estimates translates that EU shall play
as a single economic actor to distribute evenly and fairly this
economic burden through adapted DICE-models for each
and every country in the EU.
Furthermore, the analysis of the presented secondary
data in the aforementioned examples, demonstrates that the
hypothesis formulated by us is confirmed at national level.
Bulgaria may be capable of improving its internationalization of the economy through introducing utilization of green
finances and green marketing practices, and they could fit
into an adapted DICE model for the country. However, there
Figure 2 – Hazardous waste generated, 2010 and 2018
are not enough data on regional level to explain whether and
(% share of total waste)
what the impact of these tools could be on a possible RICE
Source: Eurostat (online data code: ENV_WASGEN)
In summation, in 2018, the EU registered the highest model. There shall be further and extended researches on relevels of waste generated by the Waste and Water Services gional development to detect and explain the effects of EU
sector (207.6 million tons) compared to 2010 that is – a growth funds as an investment resource to recover and sustain the
rate for 2018/2010 of 59.82%. Households account for 185.7 average values, at least of the regional environmental and
million tonnes and manufacturing activities for 180.1 million economic parameters.
The road to further investigation of this problem is to
tonnes, respectively. Specifically for Bulgaria, in 2018 there
is a trend to significantly increase the levels of waste from construct special survey on regional development and capacthe sector “Waste Water and Water Services”, namely, more ity for internationalization of regional private companies and
than five times the value of the “Waste collection, treatment consumers.
Conclusions
and disposal activities; materials recovery” and almost
As this present paper illustrates the issue of the day for
doubled the increase in “Water collection, treatment and
the
Bulgarian economy is to get on the right track of transsupply; sewerage; remediation activities and other waste
management services” compared to the beginning of the forming into climate neutral economy with sustainable national and regional businesses. The theoretical IAM models
analyzed period, as illustrated by Figure 3.
of DICE and RICE shall be a cornerstone for further researchers on national and regional level to bring a legitimate
neoclassical economic approach into designing public policies and national budget allocation programs to Bulgaria
going green.
The Bulgarian economy shall be a subject to deeper
transformative policies and rewinding the business cycle to
EU indicators, standards, and benchmarks, if attainable. The
forthcoming programming period /2021-2027/ could turn
into a successful period of redesigning public policy making
and streamlining the ecosystems and business systems of the
country towards the ongoing implementation of the EU climate neutrality strategy.
Restructuring Bulgarian economic sectors and transforming national and regional public and business stakeholders must explicitly be in line with the European Green
Figure 3 – Total amount of waste generated by households Deal. Henceforth, the theoretical standard DICE model of W.
and businesses by categories for Bulgaria, 2010 and 2018
Nordhaus shall be reconsidered to employ the new variables
Source: Eurostat (online data code: ENV_WASGEN)
of the EU Green Deal, on the one hand, and further adapted
These statistics demonstrate that national and regional to reflect the national economic reality of different EU counbusinesses must indeed apply green marketing strategies to tries into the model. For economic states, which greater excope with the EU indicators and benchmarks, and achieve acerbated economic woes, such as Bulgaria – there shall be
international and EU recognition of business practices. On up-sizing and reconsideration of the financial stimuli of the
the other hand, adoption of green marketing practices, espe- National Recovery and Sustainable Plan, in order to foster
cially on regional level – as a part of a modified RICE-model businesses and customers to “go green”.
for Bulgaria may diminish regional waste and regional enviIn fact, carbon capture, storage and utilization from inronmental risks.
dustrial, institutional, and societal point of view shall be
Another important indicator for sustainable development translated into Bulgaria as adapted national DICE and reof an economy is “Energy Intensity”. Reducing energy gional RICE models to compensate fairly industrialists,
intensity means that less energy is needed to produce the stakeholders, public communities, and all interested parties,
same product; and it is, thus, linked to energy efficiency. in general, for them to depart from old technologies and
Bulgaria has the highest value of the indicator among the EU obsolete economic structures and businesses and transform
member states for the period 2011 - 2019, which varies in them into modern societies of equal opportunities and benethe range from 3.55 to 3.19 times above the EU average, as fits by the tools of green finances and green marketing.
demonstrated by Figure 4.
Author Contributions: conceptualization, AV, TD, TY;
introduction, AV; literature review, AV; methodology, АV;
Figure 4 –Energy intensity (kilograms of oil equivalent per results, TD, TY; resources, AV, TD, TY; hypotheses building,
thousand euro), 2011 – 2019
AV; conclusions, AV; writing-original draft preparation, AV;
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ВВЕДЕНИЕ
Очевидно, что глобальные инновационные проекты,
такие, например, как разработка качественно новых
источников энергии или создание новых аппаратов для
космических исследований, могут реализовать лишь
крупнейшие корпорации при серьезной финансовой и
правовой поддержке государства.
Но многие инновации носят не только глобальный
характер, например, улучшающие и модификационные
иннновации, в следствие чего доступны и малому
бизнесу. При этом на данный момент они не являются
редкостью.
Прежде всего малый бизнес успешно справляется
с разработкой и внедрением нововведений в
высокотехнологичной сфере, в сфере обслуживания
техники, разработки программного обеспечения и в
других наукоемких сферах.
Следует отметить, какие существуют направления
деятельности инновационных малых бизнесов:
- малый бизнес на стадии становления. Как правило,
их продукт находится на стадии идей, образцов и макетов.
После того как возникает потребность в их продукте на
рынке и решении всех вопросов с финансированием
малый бизнес перерастает в крупную фирму. Данное
направление подходит для предприятий, находящихся
на начальной стадии, когда они наиболее уязвимы.
Ярким примером является компания «ЦРТ-инновации».
Компания «ЦРТ-инновации» получила статус резидента
«Сколково» в 2011 году. На момент получения статуса
резидента у компании были наработки по голосовой
биометрии, но своего продукта она не имела. Фондом
одобрен грант объемм 58 миллионов рублей , а
также компания пользовалась услугами центра IP и
консалтинга. В настоящее время разработки компании
получили широкое распространение и используются по
всему миру;
- стартап или малый бизнес создается для решения
технической проблемы или реализации идеи специально
для продажи продукта крупному бизнесу. Группа
специалистов с оригинальной идеей выпуска новой
продукции или разработки технологий создает малую
16

фирму. Для реализации данной идеи фирма получает
венчурное финансирование. В случае успешной
реализации идеи через продажу акций фирма передает
ведение дел крупной компании, которая заинтересована
в расширении масштабов производства. Достоинством
данного направления является то,что существует
возможность заинтересовать крупною фирму и
осуществить продажу акций. Однако, возможен риск
провала инновационной идеи. Ярким примером
является компания «GROUP-IB», которая основана
Ильёй Сачковым в 2003 году,когда он был на первом
курсе. Компания разработала комплекс программных
и аппаратных решений, которые позволяют обеспечить
защиту от киберугроз и выявлять их на ранних стадиях.
«GROUP-IB»-резидент кластера информационных
технологий Фонда «Сколково».;
- инжинированный малый бизнес. Представляет
собой своего рода соединительный элемент между
научными
исследованиями
и
производителями.
Инжиниринговая деятельность связана с деятельностью
по проектированию, производству и эксплуатации
машин, а также организации производственных
процессов с учетом их функционального значения.
Основными
направлениями
деятельности
инжинированных фирм являются: оценка значимости
коммерческой конъюктюры, изобретения; техническое
прогнозирование инновационной идеи; доработка
нововведения до промышленной реализации; оказание
услуг в процессе внедрения разработки. Объединясь
в ассоциации, инжинированные фирмы образуют
венчурные предприятия. Ярким примером является
инжиниринговая компания «ГЕНЕЗИС», которая
применила разработанные ею модульные фасады на
пилотном малоэтажном здании и монтируют свои
фасады уже на 41-этажном здании. Эта компания
является резидентом кластера энергоэффективных
технологий Фонда «Сколково».;
- внедрический малый бизнес. Он специализируется
в продвижении, не востребованных крупным бизнесом,
изобретений на рынок ,продвижении на рынок лицензий
перспективных изобретений, которые разработы
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отдельными изобретателями, доводке изобрения до
промышленной стадии. Такой бизнес требует,как
правило, много затрат. Также фирма идет на серьзный
риск,так как нововведение может быть отвергнуто
рынком. Ярким примером является компания ООО
«Моторика», которая основана в феврале 2015
года инженером-работотехником Ильёй Чехом и
специалистом по 3D-печати Василием Хлебниковым. В
2013 году были проекты (Robohand и Enable) с открытым
ПО по печати детских протезов, но эти проекты
оказались неудачными в плане биомеханики и не были
готовы к серийному производству. Поэтому компания
занялась разработкой своего протипа. После получения
сертификата проект стал интересен инвесторам, и в них
томский и петербургский филиалы «Роснано» вложили
3 млн рублей.
С начала 1990-х годов в России появились такие
важные элементы инфраструктуры поддержки малого
бизнеса, как агенства развития предпринимательства,
учебно-деловые центры, бизнес-инкубаторы, технопарки
и инновационно-технологические центры. Технопарки
и бизнес-инкубаторы обеспечивают комплесную
поддержку малого предприятия. Однако, если бизнесинкубаторы ассоциируются с подддержкой малого
бизнеса в общем, то технопарки, в первую очередь,
инновационного. Роль именно технопарков для малого
бизнеса высока, так как они облегчают начальные
стадии развития новых предприятий, обеспечивая их
помещением для работы, доступом к набору услуг.
Обычно достаточно 2-3 года нахождения в технопарке
для становления малого предприятия.
В 1997 г. было учреждено «Национальное содружество
бизнес-инкубаторов»
(НСБИ)
для
того,чтобы
координировать и управлять процессом становления
бизнес-инкубаторов в России. В настоящее время в
25 регионах Российской Федерации дествует свыше
50 технопарков. Суммарно в технопарках размещено
около 1000 малых инновацционных предприятий, 150
малых предприятий сервисного назначения. Помимо
технопарков и бизнес-инкубаторов большую роль
в поддержке малого бизнеса играют федеральные и
региональные фонды, которые формируются за счет
бюджетных и внебюджетных источников финансироваия.
В 2019 г. уровень инновационной активности малых
предприятий промышленного производства в России
составил 5,8% (рис. 1). На протяжении 2011-2019 гг.
характеристики инновационной активности малого
бизнеса не превышали 2,4-5% [1].
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онной активности в 2019 г. зафиксированы на предприятиях по производству лекарственных средств и материалов (22,5%), компьютеров, электронных и оптических
изделий (18%), электрического оборудования (11,3%),
готовых изделий (11,1%), химических веществ и продуктов (10,5%) (рис.2).

Рис.1 Уровень инновационной активности малых
предприятий промышленного производства на 2019 г.
Самое высокое значение индикатора уровня инновационной активности наблюдается в сфере медицины.
Это связано с тем, что в ней существуют различные способы государственной поддержки. Например, российские фонды грантовой поддержки (фонд перспективных
исследований), государственные программы («Развитие
фармацевтической и медицинской промышленности»).
Также спрос на лекарственные препараты всегда высок,
соответственно предприятия производят больше востребованной продукции. Количество победителей, получивших гранты по программе «Умник» в размере 500
тыс. рублей по тематическим направлениям: цифровые
технологии-571; медицина и технологии здоровьесбережения-225; новые материалы и химические технологии-212; новые приборы и интеллектуальные производственные технологии-418; биотехнологии-157; ресурсосберегающая энергетика-89. [2]
Также фонды оказывают поддержку и в других сферах. Фонд содействия инновациям участвует в реализации трех федеральных проектов –«Информационная
инфраструктура», «Цифровые технологии», «Кадры для
цифровой экономики» и получает на это дополнительное финансирование из средств федерального бюджета
в объеме 7,8 млрд рублей на период 2019-2021 годов.
Количество грантов, выданных победителям данных
проектов: «Информационная инфраструктура»-54 ;
«Цифровые технологии»-197 ; «Кадры для цифровой
экономики»-466.
На
конкурсах
«Умник-ЭФКО»
и
«УмникСОЮЗСНАБ», целью которых является поддержка
проектов молодых ученых в области биотехнологий в
интересах предприятий агропромышленного комплекса, гранты получили 11 и 6 проектов. По сравнению с
представленными выше направлениями они получили
Рисунок 1 – Основные показатели инновационной
наименьшее количество грантов. Следовательно, сельдеятельности малых предприятий промышленного
скохозяйственное производство получает наименьшее
производства
количество финансируемых проектов.
Как видно, наблюдается увеличение затрат на инноКоличество одобренных грантов и микрогранвационную деятельность, а также увеличение объема тов Фондом Сколково на 2019 год по кластерам:
инновационных товаров. Это связано, прежде всего с БМТ(биомед)-431;
ЭЭТ(энерготех)-347
;ИТ-405;
тем, что в 2006 году была принята стратегия развития на- ППТ(промтех)-223. Кластер БМТ, получивший наиуки и инноваций в Российской Федерации до 2015 года. большее количество грантов, имеет такие инновационВследствие чего значительно увеличилось финансиро- ные приоритеты: медицинские технологии в области
вание науки за счет средств государства, реализуются разработки оборудования, лекарственных средств, биомеры по поддержке и дальнейшему развитию вузовской технологии в сельском хозяйстве и промышленности.
инновационной инфраструктуры. При помощи поддерж- Инновационные приоритеты кластера ППТ, получивки государства предприятия осуществляют активную шего наименьшее число грантов: ядерные технологии,
инновационную деятельность и проявляют заинтересо- новые материалы, технологии умной инфраструктуры
ванность в разработке и создании инновационных това- («Мобильность», «Безопасность», «Строительство»),
ров или услуг.
аэрокосмические технологии.
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ных грантов и уровня инновационной активности наблюдаем ее увеличение в предприятиях, реализующих
свою деятельность в тех направлениях, которые получили наибольшую финансовую поддержку от фондов.
ВЫВОДЫ
Таким образом, уровень инновационной активности за период 2011-2019 год возрос вследствие предлагаемых государством программ, стратегий, финансировании, грантов. Например, в рамках программы
«Коммерциализация»» было проведено 3 конкурса на
предоставление грантов малым предприятиям на создание или расширение производства инновационной продукции. В результате было отобрано 242 победителя на
общую сумму более 4,2 млрд рублей. [2] Значит, малый
бизнес, получив финансовую поддержку, сможет реализовать свою инновационную идею. Также существует
программа «Кооперация» для поддержки сотрудничества крупных предприятий с малыми. Потенциал малого бизнеса используется для достижения целей среднего
и крупного. Финансовая поддержка Фонда составляет
до 25 млн. рублей. Это способствует совместному внедрению новой продукции. Рост уровня инновационной
активности влияет на уровень экономической безопасности страны (состояние защищенности национальной
экономики от внутренних и внешних угроз). Анализ
уровня инновационной активности малых предприятий
промышленного производства на 2019 г. дает четкое
представление о тех предприятиях, которые активно
участвуют в инновационной деятельности, так как спрос
на их товары достаточно высок и обеспечивается поддержкой государства.
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