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УВОД  

Актуалността на настоящия монографичен труд е продиктувана от необхо-
димостта да се обогати специализираната научна литература със систематизи-

рана информация, анализи и оценки по актуални въпроси, свързани с изгражда-
нето и развитието на бизнес средата и устойчивото развитие на регионите в 
България. Представени са теоретични и практикоприложни аспекти на концеп-

цията за устойчиво развитие в глобален, европейски и национален мащаб.   
Изследвани са теоретичните аспекти на факторите, определящи спецификата 

на съвременната бизнес среда и влиянието ѝ върху устойчивото развитие на 
регионите. Включени са водещите постижения на изявени представители в тази 
научна област. Разглеждат се практикоприложни виждания в концептуалните и 
съдържателни аспекти за постигане на устойчивост. Представени са показате-
лите за измерване, очертана е правната и нормативна рамка и е изведена кон-

цепцията за устойчиво развитие като модел за цивилизационно развитие. 
Основната защитавана теза на автора е, че ускоряването на прехода към 

устойчиво развитие изисква интегриран подход на прилагане и формулиране на 

регионални цели в икономическото, социалното и екологичното измерение на 
устойчиво развитие за България. Всички компоненти на регионалната бизнес 
среда: икономически, екологични, законодателни и политически, администра-

тивни, социално-демографски и др., трябва да бъдат ориентирани към създаване 
на необходимите условия и предпоставки за изпълнение на регионалните цели 

за устойчиво развитие.  
Комплексният характер на изследването изисква интегрирано използване на 

съвкупност от подходи и методи. Теоретико-методологическата част се основа-
ва на задълбочен анализ на международното, европейското и националното за-

конодателство в областта на устойчивото развитие. Приложени са и традицион-

ни изследователски подходи и методи като: исторически подход, сравнителен 

анализ, експертна оценка, индуктивен и дедуктивен метод.  
Използвани са и аналитични разработки, становища и проучвания на различ-

ни институции на Европейския съюз като: Европейска комисия, Европейски 

парламент, Комитет на регионите и др. 
Информационното осигуряване на анализа се основава на проучването на 

монографии, студии, статии и доклади на български и чуждестранни автори в 

областта на управлението, регионалната икономика, публичната администра-

ция, стратегическото планиране и икономическата теория. Използвани са мно-
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жество методологически и методически документи на Организацията на обеди-

нените нации (ООН), Европейския съюз (ЕС), Световната банка, нормативни 
актове на европейското и българското законодателство, работни доклади и ста-

новища на управляващите европейски институции, резултати от проведени спе-

циализирани проучвания, тематични справочни издания и речници, както и ин-

формация от официални интернет източници на европейски и български адми-

нистративни органи. Систематизирана е информация от Националния статисти-

чески институт, Министерството на финансите, Министерството на регионал-
ното развитие и благоустройството, Министерството на земеделието и храните, 
Института за пазарна икономика, Националното сдружение на общините и др. 

Книгата е предназначена за студентите, изучаващи регионалния бизнес и ме-

ниджмънт, а също и за всички, чиито професионални интереси са ориентирани 

към проблемите на устойчивото развитие и управление на регионите.  
Изказваме благодарност към всички колеги от катедра „Регионално разви-

тие“, които дадоха ценни мнения и препоръки за повишаване на качеството на 
монографичното изследване.   




