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I. БЛАГОДАРНОСТИ 

Благодарен съм на проф. д-р Йордан Христосков – дългогоди-
шен член на Института по икономически изследвания към Българ-
ска академия на науките и член на Факултета по икономически и 
социални науки (ФИСН) на ПУ „П. Хилендарски“, който е инициа-
торът и основоположникът на магистърската програма „Здравна 
икономика и политики“ – затова, че лично ме покани да се включа 
като лектор в новата магистърска програма на ФИСН и да разработя 
курса: „Биоикономика и здравни политики“. 

При съставянето на академичния курс съм се ръководил от придо-
битата професионална експертиза в областта на биоикономиката в 
„Центъра по технологии“ на ПУ „П. Хилендарски“. Съставянето на 
настоящия дълбочинен и интегрален академичен курс щеше да бъде 
невъзможно, ако не бяха многобройните колегиалните разговори, бе-
лежки и отзиви от Директора на „Центъра по технологии“ – проф. д-р 
Илия Илиев, на когото съм особено благодарен. Позитивното и добро-
намерено отношение на професор Илиев да работи с мен към интегри-
ране на икономическите с биологическите науки и изобщо с „науките 
на живота“ намери своето професионално отражение чрез академич-
ния стандарт, който е заложен в настоящото „Ръководство на студента 
/ Силабъс“ по „Биоикономика и здравни политики“, което е първото 
по рода си в българската научна общност и академична среда. 

Благодаря на своите близки и приятели, които активно ме на-
сърчаваха да съставя подобен род академичен курс от ново поколе-
ние и вярват, че подбраните теми са интересни не само за акаде-
мичния слушател, но и в ежедневните разговори в бита, в бизнеса и 
търговските отношения между хората. Особено съм признателен и 
на множеството представители на частния бизнес в град Пловдив и 
страната, които подкрепят идеята, че такъв тип академичен разго-
вор е необходим на България и той трябва да намери своята при-
ложност в реалния публичен и частен сектор на нашата икономика. 

Искрено вярвам, че този академичен курс ще постави началото 
на множество градивни обществени инициативи, професионални 
дискусии и реални проекти в сферата на биоикономиката и здрав-
ните политики. 
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II. АНОТАЦИЯ 

Биоикономиката е ново интердисциплинарно научно-приложно 
поле, което се опира на две традиционни университетски дисци-
плини: биология (от сферата на „науките за живота“ и икономика 
(от сферата на хуманитарните науки). 

Биоикономиката разглежда и в теоретичен, и в практически 
план взаимодействието, експлоатацията и взаимното влияние на 
различни динамични системи: динамиката на организмовия свят на 
живата природа и динамиката на икономическите екосистеми. 

В теоретичен аспект биоикономиката изследва основните полета 
на биологичния цикъл за създаване, растеж и отмиране на организмите 
от „живата природа“, които съвпадат с основните три фази на потреби-
телското и индустриално поведение – добив на суровини и производ-
ство на крайни продукти, потребление на крайни продукти и освобож-
даване от отпадъците. Това налага в академичен план да се изучават и 
познават тенденциите и насоките за търсене на „общо решение“ по 
всички направления на биологическата наука, човешкото здраве и но-
вата икономическа архитектура и организация на пазарите. 

От приложна гледна точка, биоикономиката е нова за страната, 
но все повече се разпознава като „кръгова икономика“ или „регене-
ративна икономика“, която се опира на постановката за използване-
то на всички елементи и материали в един постоянен кръговрат без 
остатък. Това приложно поле дава нова светлина за смисъла от чо-
вешкото здраве като индивидуално, но и като колективно благо. 

С оглед даването на адекватен отговор на новите предизвика-
телства на съвремието и каскадното навлизане на ново поколение 
епидемиологични кризи, разговорът за биоикономиката следва да се 
разглежда и през ракурса на човешкото здраве и прилагането на 
адекватни здравни политики от ново поколение в тази посока. В то-
зи смисъл се предлага изцяло нов, авторски и актуален курс по 
„Биоикономика и здравни политики“ в магистърската програма 
по „Здравна икономика и политики“ на Факултет по икономически 
и социални науки на Пловдивски университет „Паисий Хилендар-
ски“, гр. Пловдив. 
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В курса по „Биоикономика и здравни политики“ се предлага 
академичен стандарт на образование, съобразен с най-новата и актуал-
на проблематика за преминаване от класическата икономическа пара-
дигма на функциониране към биоикономическата такава с акцент вър-
ху произтичащите от това предизвикателства за човешкото здраве и 
необходимостта от въвеждането на ново поколение здравни политики. 

Научният икономически апарат и практически казуси в областта 
на различните икономически индустрии се разглежда обвързано с 
актуалната проблематика за изграждането на устойчиви политики 
на здравеопазване, касаещи новият смисъл при третирането на при-
родния капитал и опазването на околната среда. 

Стопанските ресурси се разглеждат през призмата на „стопански ка-
питал“, а природните ресурси са наречени „природен капитал“, защото 
понятието „капитал“ има нов икономически смисъл по отношение на 
възобновяемостта, преработката, добавянето на икономическа стойност 
и усвояването на отпадъците чрез ново поколение индустриални пара-
дигми и технологии, която щадят и опазват човешкото здраве. 

Образователната логика в курса по „Биоикономика и здравни 
политики“ е организирана в цикъл от надграждащи се един след 
друг 10 модула от по 3 академични часа всеки. 

Първият Модул № 1 въвежда основни концептуални понятия и 
дефиниции, а заключителният Модул № 10 създава връзката с акту-
алната тематика по биосигурност и разговорът за навлизането и по-
пуляризирането на персонализираната медицина, който предстои за 
България. 

Модулите № 2, № 3 и № 4 – скицират в теоретичен план науч-
ните полета, касаещи обвързаността на стопанския капитал и при-
родния капитал с новата биоикономическа парадигма, която навли-
за в съвременните общества. 

В приложен план биоикономиката се дискутира в сравнителен 
контекст с трите традиционни модела на икономическа организация 
на индустриите: икономика базирана на индустриалната неорганич-
на химия – Модул № 5, икономика базирана на индустриалната ор-
ганична химия – Модул № 6 и икономика базирана на индустриал-
ната полимерна химия – Модул № 7. 

В Модул № 8 е илюстрирана появата на икономика базирана на 
биохимията и биотехнологиите – темелите на навлизащата нова 
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концепция за биоикономика като индустриална организация на па-
зарното стопанство. 

Модул № 9 очертава новото авангардно теоретично и приложно 
поле на въвеждането в експлоатация на смарт-технологии и био-
процесорни технологии в индустриалното производство и/или про-
дукти съдържащи технологични елементи и процеси от върхово по-
коление. 

В тези пет модула: № 5, № 6, № 7, № 8 и № 9 са представени и 
кореспондиращите предизвикателства за организиране на новото 
поколение здравни политики. 

„Модерните болести“ като диабет, астма, алергии, онкологични 
заболявания и други – освен чисто медицинската етиология – са и 
комплексно следствие на персонални погрешни решения за начина 
на живот, начина на хранене, начина на работа, на ползването на 
козметични продукти със спорно качество, на перилни препарати с 
неясни формули за крайния потребител, на синтетични платове, бо-
ядисани с токсични багрила, на канцерогенни опаковки и много 
други подобни фактори на икономическата среда на живот. 

От гледна точка на сложността и интегралността на проблема-
тиката курсът по „Биоикономика и здравни политики“ се явява и 
като нов стандарт за икономическо мислене, който ще мине през 
персонализирания подход за човешкото здраве, но конкретизиран 
чрез съответните нови индустриални, екологични и здравни поли-
тики в съвременните общества. 

III. ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ 

Езиците на преподаване в курса и на комуникация с лектора са 
два: български и английски. 

IV. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КУРСА 

Курсът е организиран като интегрален на основата на различни 
академични дисциплини свързани с науките за земята, науките за 
живота, науките за опазване на околната среда, медицинските и 
икономическите науки.  
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В този смисъл общи и специализирани познания по биология, 
химия, география, лимнология, дендрология, едафология и други 
ще бъдат от полза на изучаващите курса. 

На практика, от студентите се очаква да имат една относително 
по-широка обща култура и усещане за любознание и естествознание 
в широкия смисъл на думата относно функционирането на живата и 
неживата природа, растителния и животинския свят, икономиката и 
икономическото поведение на различните пазарни участници, 
предприемачеството и социалните поведенчески норми и отноше-
ние към околния свят. 

V. МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ 

Курсът е организиран в 30 учебни часа лекции. 
При преподаването на дисциплината „Биоикономика и здравни 

политики“ се ползват следните методи: 
 лекционно обучение: по специфични интегрални теоретико-

методологични теми; 
 казусно обучение: при усвояването на нови, специфични и 

дискусионни концепции; 
 интернет-базирана приложно-изследователска работа, свър-

зана с индивидуални и/или групови практически задания; 
Приоритет се дава на интерактивното обучение, с използване на 

казусния метод и самостоятелна работа в интернет. Студентите се 
насърчават да пишат проекти по даден казус, да разработват само-
стоятелни анализи в областта на биоикономиката и здравните поли-
тики и да участват в групови теоретико-приложни дискусии и прак-
тикуми през семестъра. 

VI. ПОЛИТИКИ НА ПРЕПОДАВАНЕ В КУРСА 

 Силно се насърчава присъствието и активното участие на 
студентите по време на лекционни занятия; 

 Насърчава се използването от студентите на съвременна 
компютърна и информационна техника и технологии по 
време на обучителния процес; 
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 Насърчава се комуникацията с лектора по електронен път; 
 Поддържа се високо ниво на академична и творческа атмо-

сфера по време на обучителния процес; 
 Не се толерира по никакъв начин дискриминационното по-

ведение по време на учебния процес на основата на етничес-
ки признак, пол, възраст, раса, религиозни убеждения и др.; 

VII. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

Студентите завършили успешно курса по „Биоикономика и 
здравни политики“: 

1. Ще познават 
 Принципите на функционирането на класическата индустри-

ална схема за добавяне на икономическа стойност през XIX-
ти и XX-ти век, както и механизмите на утвърждаващата се 
биоикономическа парадигма „на прага“ на XXI-ви век; 

 Основните теоретични ракурси и приложни полета на про-
изводстветните процеси от гледна точка на индустриална-
та синтентична химия и организацията на икономическо 
взаимодействие между пазарните участници на основата 
на процеси и продукти на биохимията и биотехнологиите, 
щадящи и опазващи околната среда и естествената дина-
мика на различните популации – растителни, животински 
и човешки – с фокус върху здравето на човека; 

 Традиционните класически икономически сегменти на 
икономиката основани на производства, процеси и продук-
ти свързани с неорганичната химия, органичната химия, 
полимерната химия, биохимията и новите икономически 
полета – развитието на смарт технологиите – и в частност: 
биопроцесорните технологии, нанотехнологии и техноло-
гиите, касаещи използването енергийни възобновяеми из-
точници; 

 Икономическите връзки и отношения на биоикономиката 
основана на биобазирани индустрии свързани пряко с но-
вото поколение здравни политики в глобален, европейски 
и национален мащаб; 
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2. Ще могат: 
 Да се ориентират в новите, специализираните и дискусионни-
те термини на навлизащата биоикономическа парадигма; 

 Да разпознават икономическата проблематика и възможните 
икономически екстерналности с препратки към хуманното 
здраве с оглед изготвянето на специализирани интегрални 
анализи; 

 Да посочват преките и косвени предимства и недостатъци при 
изготвянето на инициативи, предложения и проекти за внед-
ряването на биобазирани производства; 

 Да развият умения за разсъждаване от гледна точка на обще-
ствените, институционалните, корпоративните и персонални 
интереси по новата ос: стопански капитал – човешки капитал 
– природен капитал, в контекста на кръговата икономика; 

 Да могат да класифицират и обработват различен тип експер-
тна информация и данни от областта на икономическите нау-
ки и „науките за живота“; 

 Да разчитат и изготвят специализирани икономически докла-
ди на различни теми в областта на биоикономиката и здрав-
ните политики; 

VIII. ЛЕКЦИОНЕН ПЛАН И ХОРАРИУМ 

Лекционният план е организиран на модулен принцип в 10 Мо-
дула по 3 академични часа всеки върху стандартизирани учебни ма-
териали, лекционни разработки и професионалната експертиза на 
доц. д-р Атанас Владиков. 
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Обучителен 
модул № Теми Хорариум 

(в часове) 

Модул-1 
 

Въведение в 
дисциплината 

и 
уводна лекция 

Представяне на академичния курс „Биоико-
номика и здравни политики“ и на организа-
цията на работата в курса. Разясняване на 
работата по курсовия проект като задължи-
телен елемент от учебната подготовка. 
1. Въведение на предмета „Биоикономика 
и здравни политики“: предпоставки за 
възникване, основни понятия, изследо-
вателски подходи и базисни теоретични 
парадигми и модели свързани с класи-
ческата икономическа парадигма и био-
икономиката; дефиниционен апарат – 
„кръгова икономика“ / „биоикономика“. 

2. Същност на биоикономиката. Предмет, 
цели и задачи на биоикономиката 

3. Значение и развитие на интегралното 
мислене: биология – икономика – здрав-
ни политики; развитие на биоикономика-
та и връзката ѝ с човешкото здраве за 
формиране на здравни политики 

4. Новата мисловна ос: природен капитал – 
човешки капитал – стопански капитал; 
предизвикателства и нови професионал-
ни практики за работа в условията на 
биоикономическата парадигма 

5. Нови етични съображения и практики 
свързани с екологичните индикатори и 
биоикономическата парадигма, с лич-
ното и обществено здраве и с новото 
поколение здравни политики 

Въведение в дисциплината § Лекция 

3 
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Обучителен 
модул № Теми Хорариум 

(в часове) 

Модул-2 
 

Фосилни  
горива 

и 
Биоикономика 

1. Ресурсът „фосилни горива“, петролна 
рафинерия и петролни продукти и ин-
дустриална промишленост в класичес-
ката икономическа схема 

2. Биорафинерия, биогорива и биобазирани 
индустрии в биоикономическата схема 

3. Форсмажорни обстоятелства и антро-
погенният фактор в биоикономиката: 
световно замърсяване на околната сре-
да, пожари, разливи, експлозии и други 
природни бедствия и аварии 

4. Проблеми и последствия за здравето на 
човека при замърсяване на въздуха, от-
падните води и почвите при организа-
ция на класическата икономическа па-
радигма основана на петрохимическата 
индустрия, петролно-базираните про-
изводства и синтетичната химия за ин-
дустриални цели. 

5. Икономически екстерналности на кла-
сическата икономическа парадигма и 
преодоляването им чрез внедряване на 
кръговата икономика. 

Лекция и групова дискусия 

3 

Модул-3 
 

Стопански  
капитал 

и 
Биоикономика 

1. Синя икономика. Зелена икономика и 
„новите пазари“ на основата на био-
икономиката 

2. Глобален модел за биоикономика 
3. Биоикономиката в ЕС. „Зелената сдел-
ка“ на ЕС. Политика на ЕС за опазване 
на околната среда 

4. Биоикономиката в България 
5. Предпоставки за преминаване от кон-
сервативни здравни политики към 
здравни политики от ново поколение в 
условията на биоикономика 

Лекция и групова дискусия 

3 
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Обучителен 
модул № Теми Хорариум 

(в часове) 

Модул-4 
 

Природен  
капитал 

и 
Биоикономика 

1. Науки за земята: изследвания на лито-
сферата, атмосферата, хидросферата, и 
биосферата; биоикономика, околна сре-
да и безотпадни технологии 

2. Науки за растителния и животинския 
свят и биоикономиката: ботаника, зоо-
логия, екология и еволюционна биоло-
гия. Проблеми на индустриалния лов и 
риболов 

3. Природен капитал и биоикономика: 
употреба на растителния материал; 
дървесината и отпадъци от агроиндус-
трията; класическа и биоикономическа 
парадигми за оползотворяване на рас-
тителните отпадъци 

4. Науки за водата, воден капитал и био-
икономика 

5. Биоикономиката и „новият прочит“ на 
„науките за живота“ – биохимия, био-
физика, молекулярна биология; аван-
гардни полета в хуманната медицина – 
имунология, токсикология, вирусоло-
гия, фармакология 

Лекция 

3 

Модул-5 
 

Икономика  
базирана на  

индустриална-
та неорганична  

химия 
и 

Биоикономика 

1. Синтетични продукти от азот. Амоняк 
2. Агрохимическа индустрия; торове – 
азотни и азотно-фосфорни торове 

3. Храни за животни на основата на азота 
4. Експлозивни продукти с търговско пред-
назначение 

5. Здравни политики при прилагане на 
производства, процеси и потребление 
на продукти на неорганичната химия 

Лекция 

3 
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Обучителен 
модул № Теми Хорариум 

(в часове) 

Модул-6 
 

Икономика  
базирана на 

индустриална-
та органична  
химия и 

Биоикономика 

1. Хранително-вкусова промишленост. 
Животински и растителни мазнини. 
Въглехидрати. 

2. Козметична и парфюмерийна промиш-
леност. Сапуни, мастни киселини и 
синтетични детергени. 

3. Фармацевтична промишленост: от 
фармацевтични към биофармацевтични 
технологии 

4. Битова химия: перилни препарати, де-
тергенти, бои, тяхното приложение и 
замяна с нетоксични биопродукти 

5. Здравни политики при прилагане на 
производства, процеси и потребление 
на продукти на органичната химия 

Лекция и групова дискусия 

3 

Модул-7 
 

Икономика 
базирана на 
полимерната 

химия 
и 

Биоикономика 

1. Текстилна промишленост. Природни 
влакна: памук, вълна, коприна. Биотекс-
тил и синтетични полимери: найлон, по-
лиестер, акрилни производства, винил, 
други; приложението им в медицински 
изделия 

2. Производство на стъкло и продукти от 
стъкло 

3. Търговски пластмаси, биополимери и 
медицински полимери 

4. Производство на синтетични гуми и 
биоразградими гуми 

5. Здравни политики при прилагане на 
производства, процеси и потребление 
на продукти на полимерната химия 

Лекция и групова дискусия 

3 
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Обучителен 
модул № Теми Хорариум 

(в часове) 

Модул-8 
 

Икономика 
базирана на 
биохимията 
и биотехноло-

гиите 

1. Класически биотехнологии. Микробиал-
ни биотехнологии. Продукти на фермен-
тацията с комерсиално значение 

2. Нови търговски продукти в резултат на 
клетъчно и генетично инженерство 

3. Агробиоиндустрия. Биоторове 
4. Преодоляване на протеиновия глад в 
световен мащаб. Протеини и пептиди – 
сепарация и формулация 

5. Здравни политики при прилагане на 
биохимични и биотехнологични произ-
водства, процеси и потребление 

Лекция  

3 

Модул-9 
 

Смарт-  
технологии 

и 
Биоикономика 

1. Смарт-технологии 
2. Биопроцесорни технологии 
3. Нанотехнологии 
4. Екологични възобновяеми енергийни 
източници 

5. Здравни политики при производства и 
процеси основани на смарт-технологиите 

Лекция 

3 

Модул-10 
 

Биосигурност 
и 

Биоикономика 

1. Биосигурност и защита от биотерори-
зъм 

2. Биосигурност и киберсигурност 
3. Биосигурност и защита на личните 
данни 

4. Биосигурност, „новите болести“ (диа-
бет, астма, алергии, онкологични забо-
лявания) и персонализираната медици-
на 

5. Политики за опазване на околната сре-
да и естествената хармония между чо-
век и природа и разговорът за здравето 
на човека 

Лекция и групова дискусия 

3 

 Общо 30 часа 
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IX. ЛИТЕРАТУРА 

Бележка: корпусът от литературни източници – академични, 
научно-популярни, аналитични и други (на български и чужди езици) 
е организиран на основата на хронологичната актуалност на публи-
кациите. 

 
НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК: 
 
8.1.1. Основна академична литература 

1. Асенов А., 2019, Биогеография, Учебник, С., Университетска 
библиотека № 521, УИ „Св. Климент Охридски“ 

2. Примак Р., Й. Узунов, Б. Георгиев, 2018, Консервационна биоло-
гия, Учебник за висшите училища, С., Изд. „Пенсофт“ 

3. Желязкова В., 2017, Кръгова икономика. Финансови аспекти, 
Учебник, С., Университетско издателство „Св. Григорий Богос-
лов“ 

4. Плочев К., 2012, Биотероризмът. Скритата война, С., Изд. 
„Захарий Стоянов“ 
 
8.1.2. Специализирана академична литература 

1. Йосифов Т., 2020, Високотехнологични иновации чрез дялово 
участие, П-в, Изд. „Макрос“ 

2. Илиев И., Т. Василева, 2014, Ензимология, П-в, УИ „П. Хилен-
дарски“ 

3. Илиев И., П. Бозов, Т. Василева, 2013, Ръководство по биохи-
мия, П-в, УИ „П. Хилендарски“ 

4. Сарафов Т., 2010, Нова интерпретация на почвената покривка 
в България; в Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, Т. 102, 
Кн. 2, География 

5. Мекушинов Кр., 2009, Вирусите като биологично оръжие, в 
„Клинична вирусология“, Дундаров С., и др. (ред), С., Изд. 
„Медицина и физкултура“, стр. 254-356 

6. Канев К., Е. Белоконски, К. Кацаров и кол., 2008, Тероризъм: 
оценка и управление на медицинския риск, С., под редакцията на 
Ст. Тонев, Изд. ВМА 
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7. Галев А., А. Кънев, Е. Пенков, 2007, Заплахата от биотеро-
ристична атака – предизвикателството на XXI век, С., Изд. 
„Военна медицина“, бр. 3, стр. 60-63 

8. Бадински Л., К. Гигов и кол., 2004, Справочник по медицина на 
бедствените ситуации (катастрофите), С., под редакцията на 
В. Драгнев, Изд. „Класик дизайн“ 

9. Мекушинов Кр., Д. Шаламанов, Е. Савов, 2004, Епидемиологич-
ни аспекти на биологичното оръжие, в „Теория на епидемиоло-
гията“, С., Национална конференция проведена на 14.05.2004 г. 

10. Кръстева М., 1998, Приложна ензимология, С., Изд. „Звезди“ 
 
8.1.3. Помощна научно-популярна литература/книги 

1. Леви Дж., Дж. Смит, 2020, Как работи храната. Нагледно 
обяснение на храненето, С., Изд. „Книгомания“ 

2. Уолас-Уелс Д., 2020, Необитаемата земя. Живот след затоп-
лянето, С., Изд. „Книжен тигър“ 

3. Хойдонк Р., 2019, Светът утре, С., Изд. „Кръгозор“ 
4. Тодорова Р., 2019, Отрова в чинията, С., Изд. „Распер“ 
5. Фон Вайцзекер Е. У., А. Вийкман, 2018, Хайде! Капитализъм, 

късогледство, население и разрушаване на планетата, Доклад 
подготвен за 50-годишнината на Римския клуб, С., Изд. „Кни-
жен тигър“ 

6. Ридли М., 2018, Еволюция на всичко, С., Изд. „Сиела“ 
7. Дончева Ю., 2018, Код „Червено“. Ботокс в ума, С., Изд. „Ег-

монт“ 
8. Берон П., 2015, Загадки на зоогеографията, С., Изд. „Изток-

Запад 
9. Шиния Х., 2011, Микробният фактор. Новата здравна револю-

ция, С., Изд. „Сиела 
10. Шиния Х., 2009, Ензимният фактор. Диетата на бъдещето, 

С., Изд. „Сиела 
11. Браунгарт М., У. Макдона, 2009, От люлка до люлка – да проме-

ним начина, по който произвеждаме, С., Изд. „Книжен тигър“ 
12. Аслаханов А., 2004, Еволюция на световния тероризъм, С., Изд. 

Форум „България-Русия“ 
13. Бондев И., 1991, Растителността на България, С., УИ „Св. 

Климент Охридски“ 
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8.1.4. Други източници: стратегии, анализи и институцио-
нални публикации – национални и международни 

1. Концепция, 2019, Концепция за прилагане на европейски стан-
дарти в политиката по управление на водния капитал на Репуб-
лика България на национално, басейново и регионално ниво, А. 
Владиков, Е. Георгиева-Арнаудова, П-в, УИ „П. Хилендарски“ 

2. Доклад, 2017, Състояние на планетата. Образование за Земя-
та. Преосмисляне на образованието за една променяща се пла-
нета, Доклад на Институт „Уърлдуоч“, С., Изд. „Книжен тигър“ 

3. Доклад, 2016, Национален доклад за състоянието и опазването 
на околната среда, Доклад на ИАОС, С., Изд. Министерство на 
околната среда и водите (МОСВ), Изпълнителна агенция за 
околна среда (ИАОС) 

4. Бисерков В. и кол., 2015, Червена книга на Република България, 
С., Изд. БАН и МОСВ 

5. Доклад, 2015, Европейска околна среда – състояние и перспек-
тиви, ЕАОС, Копенхаген 

6. Василев В. и кол., 2013, Национален план за опазване на най-
значимите влажни зони в България: 2013-2022 г., С., Изд. Ми-
нистерство на околната среда и водите /МОСВ/ (заб.: отделни 
доклади за отделните години) 

7. Конвенция, 2010, Конвенция за биологичното разнообразие, ра-
тифицирана със закон, приет от 37-то НС на Р. България на 
29.02.1996 г. в ДВ, бр. 22 от 15.03.1996 

8. Стратегия, 1998, Национална стратегия за опазване на биоло-
гичното разнообразие, С., Министерски съвет на Р. България 

9. Доклад на Световната комисия по околна среда и развитие на 
ООН, 1987, Нашето общо бъдеще, С., Изд. „Книжен тигър“ 

10. Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор 
в Р.България и Плана за действие в краткосрочна (2013 – 2015 г.), 
средносрочна (2016 – 2021 г.) и дългосрочна (2022 – 2037 г.) перс-
пектива; 
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НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 
 
8.2.1. Основна академична литература 

1. Filho W., at all, 2018, Towards a Sustainable Bioeconomy: Princi-
ples, Challenges, and Perspectives, Textbook, Springer, Berlin 

2. Folland S., at all, 2017, The Economics of Health and Health Care, 
8th Ed., International Edition, Textbook, London, New York, 
Routledge 

3. Mittra J., 2016, The New Health Bioeconomy. R&D Policy and Inno-
vation for the Twenty-First Century, Textbook, Palgrave Macmillan 

4. Schieb P-A, at all, 2015, Biorefinery 2030: Future Prospects for the 
Bioeconomy, Springer, Berlin 

5. Young P., at all, 2010, Value in Health Care. Accounting for Cost, 
Quality, Safety, Outcomes, and Innovation, Textbook, Institute of 
Medicine of the National Academies, The National Academies Press, 
Washington DC 

6. Bhatia R., R. Ichhpujani, 2008, Essentials of Medical Microbiology, 
4th Ed., Textbook, Jaypee Brothers Medical Publishers, India 

7. Cooper J., M. Cooper, 2007, Introduction to Veterinary and Com-
parative Forensic Medicine, Textbook, Blackwell Publishing 

8. Raghunath H., 2006, Hydrology. Principles, Analysis, Design, Text-
book, New Age International Publishers, India 

9. Voet D., J. Voet, 2004, Biochemistry, 3rd Ed., Textbook, Wiley Inter-
national Edition 

10. Brown T., H. Eugene LeMay Jr., Br. Bursten, 2000, Chemistry. The 
Central Science, 8th Edition, Textbook, Prentice Hall 

11. Carlson G., D. Zilberman, J. Miranowski, 1993, Agricultural and 
Environmental Resource Economics, Textbook, Oxford University 
Press 

12. Rehm H., G. Reed - Editors, 1993, Biotechnology. Bioprocessing, 2nd 
Ed., Vol. 3, VCH 

13. Winston P., 1992, Artificial Intelligence, 3rd Ed., Textbook, Reading 
Massachusetts, Addison-Wesley 

14. Kuhn T., 1970, The Structure of Scientific Revolutions, 2nd Ed. (en-
larged), Textbook, University of Chicago Press 
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8.2.2. Специализирана академична литература 
1. Jun Su, Ikuko Kato, 2016, Gut Microbiota, Inflammation and Colo-

rectal Cancer, Genes and Diseases, Issue 3, pp. 130-143, Science 
Direct, Elsevier 

2. Ivanova M., 2014, Assessing the Outcomes of Rio+ 20. In: State of 
the World 2014: Governing for Sustainability, Island Press, World-
watch Institute, Washington DC 

3. Iliev I., at all, 2013, Food or Medicine. Future of Lactic Acid Bacte-
ria, Sofia University 

4. Harcourt A., 2012, Human Biogeography, Berkeley, University of 
California Press 

5. Birch K., D. Tyfield, 2012, Theorizing the Bioeconomy: Biovalue, 
Biocapital, Bioeconomies or … What?, Science, Technology and 
Human Values 38(3): 299–327 

6. Ladle R., R. J. Whittaker, 2011, Conservation Biogeography, Wiley-
Blackwell 

7. Iliev I., at all, 2007, Ethic Problems related to the Microorganisms. 
Bacteriological Warfare, Plovdiv University Press 

8. Cambrosio A., P. Keating, A. Mogoutov, 2004, Mapping Collabora-
tive Work and Innovation in Biomedicine, Socia Studies of Science 
34(3): 325–364. 

9. Fet, Victor, Popov Al. (Eds.), 2007, Biogeography and Ecology of 
Bulgaria, Springer, Netherlands 

10. Ishikawa M., G. Huppes, 2007, Quantified Eco-efficiency. An Intro-
duction with Applications, Springer 

11. Ferrara J., 2007, Personalized Medicine: Challenging Pharmaceuti-
cal and Diagnostic Company Business Models, McGill Journal of 
Medicine 10: 59–61. 

12. Dimitrov R, 2006, Hostage to Norms: States, Institutions and Global 
Forest Politics, MIT Press 

13. Bock Anne-Katrin, E. Rodriguez-Cerezo, 2005, Human Tissue-
Engineered Products: Potential Socio-Economic Impacts of a New 
European Regulatory Framework for Authorisation, Supervision and 
Vigilance, European Commission, Joint Research Centre 

14. Muller K., A. Strum, 2001, Standardized Eco-efficiency Indicators, 
Ellipson 

15. Carle J, P. Vuorinen, A. Del Lungo, 2001, Status and Trends in 
Global Forest Plantation Development, FAO, Rome, Italy 
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8.2.3. Помощна научно-популярна литература/книги 
1. Rockstrom J. at all, 2017, A Roadmap for Rapid Decarbonization, 

Science 355 
2. Fioramonti L, 2017, The World after GDP, Polity Books, Cam-

bridge, UK 
3. Jamaldeen M., 2016, The Hidden Billions, Melbourne, Oxfam 
4. Westhoek H., at all, 2016, Food Systems and Natural Resources, 

UNEP 
5. Maxton G., J. Harter, 2016, Reinventing Prosperity, Greystone 

Books, Vancouver/Berkeley 
6. Fullerton J., 2015, Regenerative Capitalism, Capital Institute 
7. Gilding P., 2015, Fossil Fuels are Finished – the Rest is Just Detail, 

Renew Economy, Clean Energy News and Analysis 
8. Creutzig F., 2015, Evolving Narratives of Low-Carbon Futures in 

Transportation, Transp. Rev 36 (3): 341-360 
9. Girardet H., 2014, Creating Regenerative Cities, Routledge, Oxfor 
10. Constanza R., at all, 2014a, Time to Leave the GDP Behind, Nature 

505 (7483): 283-285 
11. Abate T., 2013, The Biotech Investor: How to Profit from the Com-

ing Boom in Biotechnology, Times Books 
12. Lovins A., 2011, Reinventing Fire. Bold Business Solutions for the 

New Energy Era, Rocky Mountain Institute 
13. Pauli G., 2010, The Blue Economy. 10 Years, 100 Innovations, 100 

Million Jobs, Paradigm Publishers 
14. Eisler R., 2008, The Real Wealth of Nations. Creating a Caring Eco-

nomics, Berrett-Koehler Publishers 
15. Hawken P., A. Lovins, H. Lovins, 1999, Natural Capitalism: Creat-

ing the Next Industrial Revolution, Little, Brown Co, New York 
16. Constanza R., at all, 1997, The Value of the World’s Ecosystem Ser-

vices and Natural Capital, Nature 387 (6630): 253-260 
17. Bodecker G., at all, 1997, Non-Wood Forest Products. Medicinal 

Plants for Forest Conservation and Health Care, UN FAO 
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8.2.4. Други източници: международни анализи  
и институционални публикации 

1. Report, 2020, Global Polymers Market, By Type, By Product, By 
Application, By Region, Competition, Forecast & Opportunities, 
2025, Research and Markets 

2. Report, 2019, Emissions Gap Report, United Nations Environment 
Program 

3. Report, 2019, The Added Value of a Food Systems Approach in Re-
search and Innovation, Policy Brief by Standing Committee on Ag-
ricultural Research (SCAR) Strategic Working Group on Food Sys-
tems, European Commission 

4. Report, 2019, Guide to the Business of Chemistry, American Chem-
istry Council 

5. Report, 2018, Innovation in the Global Bioeconomy for Sustainable 
and Inclusive Transformation and Wellbeing, Global Bioeconomy 
Summit, Conference Report, Federal Ministry of Education and Re-
search, Germany 

6. Report, 2018, Achieving Blue Growth. Building Vibrant Fisheries 
and Aquaculture Communities, Food and Agricultural Organization 
of the United Nations 

7. Report, 2018, Impacts of Climate Change on Fisheries and Aquacul-
ture, Food and Agricultural Organization of the United Nations 

8. Report, 2018, Elements of the Chemistry Business, American Chem-
istry Council 

9. Report, 2016, The Crude Breakdown for Exploration and Production 
Companies, Deloitte Center for Energy Solutions 

10. Report, 2016, Futures of Food Provision, Price Waterhouse Coopers 
(PWC) 

11. Report, 2016, How Sustainability is Addressed in Official Bioecono-
my Strategies at International, National, and Regional Levels. An 
Overview, Food and Agricultural Organization of the United Nations 

12. Report, 2016, Global Chemicals Outlook. Towards Sound Manage-
ment of Chemicals, United Nations Environment Program (UNEP) 

13. Report, 2015, The State of Food Insecurity in the World. Meeting the 
2015 International Hunger Targets: Taking Stock of Uneven Pro-
gress, Rome, FAO, IFAD, WFP 
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14. Report, 2015, The Circular Economy and Benefits for Society. Swe-
dish Case Study shows Jobs and Climate as Clear Winners, Club of 
Rome, Winterthur 

15. Report, 2015, The “Push-Pull“ Farming System: Climate-Smart, 
Sustainable Agriculture for Africa, The International Centre of Insect 
Physiology and Ecology 

16. Report, 2014. Assessing Global Land Use: Balancing Consumption 
with Sustainable Supply, UNEP and International Resource Panel 

17. Report, 2014, Global Policy Action Plan. Incentives for a Sustaina-
ble Future, World Future Council Foundation, Oeding Print, Braun-
schweig 

18. Report, 2014, System of Environmental-Economic Accounting: 2012. 
Central Framework, UN, EU, at all 

19. Report, 2013, Towards the Circular Economy. Opportunities for 
Consumer Goods Sector, McKinsey 

20. Report, 2013, Global Land Transport and Infrastructure Require-
ments, International Energy Agency 

21. Report, 2013, World Social Science Report: 2013. Changing Global 
Environments, Paris, OECD Publishing, UNESCO Publishing 

22. Report, 2013, Big Data Roadmap, London, Association of the Brit-
ish Pharmaceutical Industry (ABPI) 

23. Report, 2012, Paving the Way for Personalized Medicine: FDA’s 
Role in a New Era of Product Development , US Department of 
Health and Human Services, FDA Report 

24. Report, 2012, One Planet. How many People? A Review of Earth’s 
Carrying Capacity, UNEP Global Environmental Alert Service 

25. Report, 2005, Biomass as Feedstock for a Bioenergy and Bio-
Products Industry: Technical Feasibility of a Billion-Ton Annual 
Supply, US Department of Energy, US Department of Agriculture 

26. Report, 2009, Solving the Climate Dilemma: the Budget Approach, 
WBGU, Berlin 

27. Report, 2009, Eco-efficiency Indicators: Measuring Resource-use 
Efficiency and the Impact of Economic Activities on the Environ-
ment, UN ESCAP 

28. Report, Undated, Opportunities and Risks of Nanotechnologies, Edi-
tor: Dr. Christoph Lauterwasser, Allianz Center for Technology, in 
co-operation with the OECD International Futures Program 
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8.2.5. Актуални документи на институциите на ЕС във връз-
ка с биоикономиката 

 
Комуникации 

1. COM (2020) 80 Final, Proposal for a Regulation of the European 
Parliament and of the Council establishing the Framework for 
achieving Climate Neutrality and amending Regulation (EU) 
2018/1999 (European Climate Law), Communication from the Eu-
ropean Commission to the European Parliament, the Council, the Eu-
ropean Economic and Social Committee and the Committee of the 
Regions (EESCCR) 

2. COM (2020) 95 Final, Commission Staff Working Document Evalua-
tion of the Regulation (EC), No 1924/2006 on Nutrition and Health 
Claims made on Foods with regard to Nutrient Profiles and Health 
Claims made on Plants and Their Preparations and of the General 
Regulatory Framework for their Use in Foods, Communication from 
the European Commission to the European Parliament, the Council, 
the EESCCR 

3. COM (2020) 380 Final, EU Biodiversity Strategy for 2030. Bringing 
Nature Back into Our Lives, Communication from the European 
Commission to the European Parliament, the Council, the EESCCR 

4. COM (2019) 640 Final, The European Green Deal, Communication 
from the European Commission to the European Parliament, the 
Council, the EESCCR 

5. COM (2017) 479, Investing in a Smart, Innovative and Sustainable 
Industry. A Renewed EU Industrial Policy Strategy, Communication 
from the European Commission to the European Parliament, the 
Council, the EESCCR 

6. COM (2016) 860, Clean Energy for All Europeans – unlocking Eu-
rope’s Growth Potential, Communication from the European Com-
mission to the European Parliament, the Council, the EESCCR 

7. COM (2015) 614, Closing the Loop – an EU Action Plan for the 
Circular Economy, Communication from the European Commission 
to the European Parliament, the Council, the EESCCR 
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Стратегии 
1. Strategy, 2020, Farm to Fork Strategy, For a Fair, Healthy, and En-

vironmentally-Friendly Food System, European Union 
2. Strategy, 2018, A Sustainable Bioeconomy for Europe: Strengthen-

ing the Connection between Economy, Society, and the Environment, 
European Commission, Updated Bioeconomy Strategy 

3. Strategy, 2018, A European Strategy for Plastics in a Circular 
Economy, Communication from the European Commission to the 
European Parliament, the Council, the European Economic and So-
cial Committee and the Committee of the Regions 
 
Планове, изследвания и доклади 

1. Plan, 2020, BLUEMED Preliminary Implementation Plan, Horizon 
2020, Group of Senior Officials BlueMed Working Group 

2. Report, 2019, Synthesis of Existing Food Systems Studies and Re-
search Projects in Europe, European Commission 

3. Report, 2019, Discovering Algae’s Power as a Renewable Resource, 
CORDIS Results Pack on Algae, A thematic collection of innovative 
EU-funded research results, Directorate-General for Research and 
Innovation, European Commission 

4. Report, 2019, Ocean Plastics. Sustainable and Innovative Solutions 
to Tackle the Plastics Crisis in our Oceans and Seas, Directorate-
General for Research and Innovation, European Commission 

5. Plan, 2018, Bioeconomy: The European Way to Use Our Natural 
Resources, Action Plan, Directorate-General for Research and Inno-
vation, European Commission 

6. Report, 2018, Sustainable & Circular Bioeconomy, the European 
Way, Directorate-General for Research and Innovation, European 
Commission 

7. Study, 2018, Top 20 Innovative Bio-Based Products, Task 3 of Study 
on Support to R&I Policy in the Area of Bio-Based Products and 
Services, University of Bologna, Fraunhofer ISI 

8. Report, 2017, Sustainable Blue Economy. Productive Seas and 
Oceans, Directorate-General for Research and Innovation, European 
Commission 
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X. ФОРМАТ НА ИЗПИТА И МЕТОД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Изпитът е писмен и е с продължителност два учебни часа. Изпи-
тът се състои в представянето на самостоятелен курсов проект по 
указания от лектора. По преценка на лектора могат да бъдат задава-
ни устни въпроси по изпитните теми при формиране на крайната 
оценка на студента. Поради обхвата и сложността на материята 
силно се насърчава присъствието на студентите по време на пред-
видената аудиторна заетост. 

Методът за оценяване на придобитите знания на студентите 
включва: оценка от представяне на изследването в курсовия 
проект, която оценка е подчинена на следните принципи: разви-
тие на творческото мислене; провокирани изследователски търсе-
ния; излизане от рамките на възпроизвеждането на знания; самосто-
ятелна работа с различни източници на информация; самостоятелно 
ползване на графики/таблици и др. под. инструменти за онагледява-
не на текст. 

Този механизъм позволява да се оцени следното: 
 Дали студентът сам е разработвал курсовия проект и познава 

естеството на проблематиката в детайли; 
 Дали студентът може да открои проблема и да развие по ло-

гичен път своите аргументи, като разсъждава по научени ве-
че факти и закономерности; 

 Дали студентът може да се ориентира в спецификата на пос-
тавените проблеми и да приведе достатъчно доказателства в 
развиването на зададен въпрос; 

 Дали студентът може да разглежда в цялост определен ико-
номически или социален феномен; 

 Дали студентът може да прояви задълбочена самостоятелна 
интерпретация на изучаваните факти и процеси; 

 Дали студентът може да изразява своите съждения с прециз-
ност на формулировките и с помощта на специфичната тер-
минология; 

Крайната оценка е по шестобалната система. 
Изпитът се провежда на български език. 
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XI. КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТА 

Поради спецификата на академичната дисциплина – конспектът 
за изпита е разделен в два корпуса: корпус „Биоикономика“ и кор-
пус „Здравни политики“. 

 
КОРПУС БИОИКОНОМИКА 

1. Въведение на предмета „Биоикономика и здравни политики“: 
предпоставки за възникване, основни понятия, изследователски 
подходи и базисни теоретични парадигми и модели свързани с 
класическата икономическа парадигма и биоикономиката; де-
финиционен апарат – „кръгова икономика“ / „биоикономика“. 

2. Същност на биоикономиката. Предмет, цели и задачи на био-
икономиката 

3. Значение и развитие на интегралното мислене: биология – ико-
номика – здравни политики; развитие на биоикономиката и връз-
ката ѝ с човешкото здраве за формиране на здравни политики 

4. Новата мисловна ос: стопански капитал – човешки капитал – 
природен капитал; предизвикателства и нови професионални 
практики за работа в условията на биоикономическата парадигма 

5. Ресурсът „фосилни горива“, петролна рафинерия и петролни 
продукти и индустриална промишленост в класическата иконо-
мическа схема 

6. Биорафинерия, биогорива и биобазирани индустрии в биоико-
номическата схема 

7. Форсмажорни обстоятелства и антропогенният фактор в био-
икономиката: световно замърсяване на околната среда, пожари, 
разливи, експлозии и други природни бедствия и аварии 

8. Икономически екстерналности на класическата икономическа 
парадигма и преодоляването им чрез внедряване на кръговата 
икономика. 

9. Синя икономика. Зелена икономика и „новите пазари“ на осно-
вата на биоикономиката 

10. Глобален модел за биоикономика 
11. Биоикономиката в ЕС. „Зелената сделка“ на ЕС. Политика на ЕС 

за опазване на околната среда 
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12. Биоикономиката в България 
13. Науки за земята: изследвания на литосферата, атмосферата, 

хидросферата, и биосферата; биоикономика, околна среда и без-
отпадни технологии 

14. Науки за растителния и животинския свят и биоикономиката: 
ботаника, зоология, екология и еволюционна биология. Проб-
леми на индустриалния лов и риболов 

15. Природен капитал и биоикономика: употреба на растителния 
материал; дървесината и отпадъци от агроиндустрията; класи-
ческа и биоикономическа парадигми за оползотворяване на рас-
тителните отпадъци 

16. Науки за водата, воден капитал и биоикономика 
17. Биоикономиката и „новият прочит“ на „науките за живота“ – 

биохимия, биофизика, молекулярна биология; авангардни поле-
та в хуманната медицина – имунология, токсикология, вирусо-
логия, фармакология 

18. Синтетични продукти от азот. Амоняк 
19. Агрохимическа индустрия; торове – азотни и азотно-фосфорни 

торове 
20. Храни за животни на основата на азота 
21. Експлозивни продукти с търговско предназначение 
22. Хранително-вкусова промишленост. Животински и растителни 

мазнини. Въглехидрати. 
23. Козметична и парфюмерийна промишленост. Сапуни, мастни 

киселини и синтетични детергени. 
24. Фармацевтична промишленост: от фармацевтични към биофар-

мацевтични технологии 
25. Битова химия: перилни препарати, детергенти, бои, тяхното 

приложение и замяна с нетоксични биопродукти 
26. Текстилна промишленост. Природни влакна: памук, вълна, ко-

прина. Биотекстил и синтетични полимери: найлон, полиестер, 
акрилни производства, винил, други; приложението им в меди-
цински изделия 

27. Производство на стъкло и продукти от стъкло 
28. Търговски пластмаси, биополимери и медицински полимери 
29. Производство на синтетични гуми и биоразградими гуми 
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30. Класически биотехнологии. Микробиални биотехнологии. Про-
дукти на ферментацията с комерсиално значение 

31. Нови търговски продукти в резултат на клетъчно и генетично 
инженерство 

32. Агробиоиндустрия. Биоторове 
33. Преодоляване на протеиновия глад в световен мащаб. Протеини 

и пептиди – сепарация и формулация 
34. Смарт-технологии 
35. Биопроцесорни технологии 
36. Нанотехнологии 
37. Екологични възобновяеми енергийни източници 
38. Биосигурност и защита от биотероризъм 
39. Биосигурност и киберсигурност 
40. Биосигурност и защита на личните данни 

 
КОРПУС ЗДРАВНИ ПОЛИТИКИ 
 

1. Нови етични съображения и практики свързани с екологичните 
индикатори и биоикономическата парадигма, с личното и об-
ществено здраве и с новото поколение здравни политики 

2. Проблеми и последствия за здравето на човека при замърсяване 
на въздуха, отпадните води и почвите при организация на кла-
сическата икономическа парадигма основана на петрохимичес-
ката индустрия, петролно-базираните производства и синтетич-
ната химия за индустриални цели. 

3. Предпоставки за преминаване от консервативни здравни поли-
тики към здравни политики от ново поколение в условията на 
биоикономика 

4. Здравни политики при прилагане на производства, процеси и 
потребление на продукти на неорганичната химия 

5. Здравни политики при прилагане на производства, процеси и 
потребление на продукти на органичната химия 

6. Здравни политики при прилагане на производства, процеси и 
потребление на продукти на полимерната химия 

7. Здравни политики при прилагане на биохимични и биотехноло-
гични производства, процеси и потребление 
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8. Здравни политики при производства и процеси основани на 
смарт-технологиите 

9. Политики за опазване на околната среда и естествената хармо-
ния между човек и природа и разговорът за здравето на човека 

10. Биосигурност, „новите болести“ (диабет, астма, алергии, онко-
логични заболявания) и персонализираната медицина 

XII. УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА КУРСОВ ПРОЕКТ 

 УКАЗАНИЯ ПО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРОЕКТА: 
 Студентите следва да композират собствен текст по някоя от 

изучаваните теми в курса; 
 Темата на курсовата работа се уточнява с преподавателя и се 

подготвя в обем 8-10 печатни страници (А4); 
 Студентите следва да покажат фактологическа подготвеност и 

високо равнище на владеене и работа със специализирани 
термини, концепции, теории; 

 Студентите може да използват популярни и/или тясноспециа-
лизирани източници на информация, както на български, така 
и на чужди езици, върху които да базират своите аргументи в 
защита или отхвърляне на дадена теза; 

 Студентите защитава курсовата работа в деня на изпита; 
 

 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОТО ОФОРМЛЕНИЕ НА 
ПРОЕКТА: 
 Курсовият проект трябва да съдържа на първа страница: 
 В най-горния десен ъгъл – думите: „На вниманието на доц. д-р 
А. Владиков“; 

 В средата – думите: „Курсов проект по „Биоикономика и 
здравни политики“ на тема ……“ (студентът добавя собствено 
заглавие в контекста на зададеното тематично направление); 

 В най-долния десен ъгъл – Име и фамилия на студента, спе-
циалност, факултетен номер; 

 Най-отдолу в средата – думите: „Проектът е изпратен на 
….“ (посочва се датата, на която студентът възнамерява да 
изпрати по електронна поща своя курсов проект); 



БИОИКОНОМИКА И ЗДРАВНИ ПОЛИТИКИ  

Стр. 31 от 32 

 Шрифт: Times New Roman – 12; 
 Междуредие – 1.0; 
 Може да се представят таблици, графики, фигури и пр., но не 

повече от 5 (пет) такива елемента общо, като тяхното съдър-
жание спрямо текста не трябва да бъде повече от 50%; 

 Посочват се ползваните източници/библиография/интернет, 
когато изложението не е авторско; 

 Стилът на изказване е въпрос на личен избор! 
 Текстът не трябва да съдържа правописни, пунктуационни, 

стилистични и други грешки; 
 Разработки БЕЗ посочени източници – НЕ СЕ ОЦЕНЯВАТ! 
 

 ПРЕДАВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ: 
 Курсовите проекти могат да бъдат предавани или на английс-

ки език, или на български език; 
 Студентите следва да предадат своя курсов проект в едносед-

мичен срок преди датата на изпита на електронен адрес: 
contact@atanasvladikov.eu 
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