
Резюмета на  научните  трудове на доц.  дпн Минчо Христов Куминев по конкурса за АД „Професор“ 

по професионално направление 3.7. „Администрация и управление“, специалност „Икономика и 

управление“,  публикуван в Държавен вестник брой  23 от 19 март 2019г. 

Общият брой на представените научни трудове включва 35 статии и доклади представени на международни 

и национални научни форуми, 1 монография, един учебник и едно учебно пособие. Всички представени за 

конкурса трудове са извън тези, свързани с хабилитацията (доцент) през 2003 година. От тях 32 са в 

нереферирани списания с научно рецензиране или редактирани колективни томове, а 3 са в публикации с 

импакт фактор и/или импакт ранг SJR на SCOPUS 

Научни трудове с импакт фактор и/или импакт ранг SJR на SCOPUS: 

1. Angelov, K., Stoyanova,T., Hristov, M., Model for multi-objective optimization according to Pareto principle of  

interaction sin a production cluster composed by participant organizations with the same business activities, AIP 

Conference Proceedings, 2018, том 2048, SCOPUS. 

Статията е в съавторство с преподаватели от ТУ-София и е публикувана на годишна конференция на 

Технически Университет - София. Засегнат е модел на многофакторна оптимизация , съгласно с основните 

принципи на закона на Парето. В научно-приложен план дава насоки и възможности за оптимизиране на 

редица дейности, базирайки се на  Закона на Парето. Статията е индексирана в Скопус. 

2. Hristov, M., Balinov, B., Economic and environmental challenges to Bulgarian forests,  сп. Икономически 

изследвания, ИИИ към БАН,  Volume 27, Issue 6, 2018, 187-195,  ISSN 0205-3292 , SCOPUS 

Разкрива се колко важна за българското общество и природа е българската гора и колко е подценен този 

проблем от политическата класа. Посочени са причините за обезлесяването в България – пожари, незаконна 

сеч и т.н., както и механизмите, които могат да противодействат на тези процеси – организационни и 

законодателни.  Статията е индексирана в Скопус. 

3. Hristov, M., Economic and Socio-Political Preconditions of Military Autoritarianism in Sauth America,  сп. 

Икономически изследвания, ИИИ към БАН,  Volume 27, Issue 5, 2018, 154-164, ISSN 0205-3292, SCOPUS 

Разкриват се предпоставките за възникването на авторитарните режини в Южна Америка, тяхната 

идеологическа и икономическа същност, както и основните ефекти от военното управление. Важен елемент 

е рухването на икономическият модел създаден по време и след Втората световна война, вследствие на 

благоприятната международна икономическа конюктура за Южна Америка. Статията е индексирана в 

Скопус.  

Научни трудове публикувани в редактирани колективни томове и в нереферирани списания с научно 

рецензиране: 

4.Hristov, M., Aspectos historicos y sociopoliticos de las espectativas de la transicion bulgara. Los paradigmas de la 

economia del Mercado. Revista Inclusions, Volumen 5, Numero especial octubre-diciembre, 2018, p.56-62, (221 B 

WEB Sciences - ISSN 0719-4706 ) 

Разкриват се историческите и социо-политически аспекти на основните нагласи и очаквания от българския 

преход. Обследвани са парадигмите на пазарната икономика, и особено противоречието при българските 

условия на „дясно“ и „ляво“. Прави се анализ на контроверсията  „социализъм“ – „държавен капитализъм“. 

5.Hristov, M., Historical and Sociopolitical Prerequisites of the Military Latin American Authoritarianism,  Socio-

economic analyzes, Faculty of Economics, VTU, #1, 2018, 45-48, ISSN: 1313-6909 



Статията анализира основните причини за възникването на военните режими в Южна Америка, основавайки 

се на историческите предпоставки за тези процеси. Разгледани са версиите на различни латиноамерикански 

учени, като се прави един авторов анализ и обобщение, основано на теренни изследвания на автора.  

6.Христов, М., Особености на финансовите и икономически реформи през първите години на прехода в 

България, Сборник научни трудове, 11 Международна научно-приложна конференция“Цифрова икономика 

и блокчейн технологии“, Варна, 2018, 219-227, ISBN 978-619-7026-28-3 

 

Разкриват се основни проблемни финансово-икономически аспекти през първите години на прехода в 

България. Посочени са основните преразпределителни форми, както и резултатите, докоито последните 

водят.  

 

7.Христов, М., Елементи и неконвенционални методи на Доктрината за национална сигурност в Южна 

Америка, International Scientific Conference “MANAGEMENT AND ENGINEERING” 2018 ISSN 1310-3946, 

ISSN 1314-6327 DAYS OF SCIENCE AT TU-SOFIA, 2018, JUNE 24-27, 2018, Sozopol, Bulgaria, 381-388 

 

Статията изследва малко позната за българските изследователи тема – кои са основните елементи и особено 

какви са неконвенционалните методи на Доктрината за национална сигурност, широко застъпена във 

висшите военно-изследователски центрове на редица латиноамерикански държави. В частност – разгледани 

са методите на антипартизанската и антисубверсивната война, както и ефекта върху латиноамериканските 

общества. 

 

8.Hristov. M., Main problematic aspects of the controlled transition to democracy in South America in the Segond 

Half of The 20Th Century, XVI International Scientific Conference “MANAGEMENT AND ENGINEERING” 2018 

ISSN 1310-3946, ISSN 1314-6327 DAYS OF SCIENCE AT TU-SOFIA, 2018, JUNE 24-27, 2018, Sozopol, 

Bulgaria, 375-380 

 

Анализът е посветен на някои проблемни аспекти на прехода към демокрация в някои латиноамерикански 

държави.  Застъпена е тезата, че преходът е контролиран и основните причини са както външни - политиката 

за човешки пранва на президента Картър, така и вътрешно-икономически, като възникването на един 

своеобразен военен национализъм, насочен срещу някои транснационални компании.  

 

9.Христов, М., Исторически и социополитически аспекти на българския преход в контекста на членството 

на България в Европейския съюз, Сборник научни трудове „Академичната общност – как и с какво след 

председателството на ЕС“, 2018, София, ISBN- 978-954-8655-68-2, 104-109 

Анализът е посветен на основни аспекти на българския преход в контекста на членството на България в 

Европейския съюз. Разкриват се накои плюсове, както и минуси на българското членство в ЕС, особено що 

се касае до неравностойните селскостопански субсидии и евекта върху българското производство. 

10.Христов, М., Предпоставки за политически и икономически промени през първите години на българския 

преход през призмата на печатните и електронните източници, Сборник научни трудове, Х Международна 

научна конференция“Е-управление и Е-комуникации, 2018, ISSN 2534-8523“  

Анализират се предпоставките за политическите и икономически промени в началото на българския преход, 

като се праследява инфорвмационният поток и особено електронните и печатни източници.  

11.Hristov, M., Los cambios democraticos en Bulgaria, Revista EDM, Octubre 2017, Buenos Aires. 

https://www.revistaedm.com/verNotaRevistaTeorica/110/los-cambios-democraticos-en-bulgaria 

В статията е засегната темата за демократичните промени в България, като се анализиран от икономическа и 

от управленска гледна точка същността на реформите. Кои са субектите, заинтересовани от промените, как 

са организирани те, по какъв начин са реализирани – това са част от въпросите, поставени в изследването. 



12. Христов М., Трифонов, В., Политическият ислям като фактор за дестабилизация на Европа, Сборник с 

научни доклади  „Предизвикателствата на постиндустриалното информационно общество, ТУ-София, 

Стопански Факултет, 19-20 октомври, 2017, София, 58-71, ISBN 978-619-167-311-7 

Анализът разкрива основните проблемни аспекти на политическия ислям и опасностите, които последният 

може да доведе . Анализират се причините за бежанската вълна към Европейския съюз през последните 

години и последствията в икономически, социален и политически план. 

13. Христов М., Характерни аспекти на Латиноамериканския авторитаризъм, Сборник научни доклади. 

„Източна Европа и Латинска Америка“, Университетско издателство „Св- Климент Охридски“,  2017, 

София, 284-293 , ISBN 978-954-07-4313-4 

В статията са отразени основни характерни аспекти на Латиноамериканския авторитаризъм. В исторически 

пран военните диктатури са често срещана форма на политическо управление в Латинска Америка. 

Анализирани са причините за това социално-политическо явление, както и икономическите предпоставки за 

него.  

14. Христов, М., Бермудез, Ф., Исторически и социополитически аспекти на авторитаризма и 

демократизацията в Южния Конус на Латинска Америка, Международна научна конференция ISME, 2017, 

Созопол, 538-545,  ISSN 1314-6327 

Изследването е реализирано с съвместно костариканския изследовател Фернандо Бермудез. Акцентирано у 

върху историческите и социалните аспекти на авторитаризма  в Латинска Америка, както и на неговата 

политическа същност. Доказва се връзката на авторитарима с прилагането на някои неолиберални и 

рестриктивни в икономическо отношение политики. 

15. Христов, М., Основни аспекти от ефекта на Октомврийската революция върху  генезиса на „реалния 

социализъм“, Център за исторически и политологически изследвания, Сборник научни трудове, 2017, 

София, 278-296,  ISBN: 978-954-2982-14-2 

Анализирани са ефектите на Октомврийската революция върху  генезиса на т. нар. реален социализъм в 

идеологически план. Поставен е въпросът дали в Русия съществува реален социализъм или по същество този 

политически модел изпълнява функциите на държавен капитализъм. Анализирани са и неговите ефекти 

върху обществото в Русия и т.нар. социалистически страни. 

16. Христов, М., Социо-психологически аспекти на съвременния тероризъм – опит за анализ, Сборник 

научни трудове от Международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие“, Китен, 16-

19 юни 2016, 202,  ISBN 978-954-07-4129-1 

Анализирани са причините и формите на съвременния тероризъм. Кои са факторите, които могат да стоят 

зад него, причинно-следствените връзки, често свързани с определени политически и геополитически 

интереси, ефектите, които се търсят за въздействие върху обществото. Акцентирано е върху социо-

психологическите аспекти на тероризма. 

17. Христов, М., Канчевски, Т., Шенгенското пространство като външнополитически приоритет на 

България, Сборник научни трудове от 14 Международна научна конференция ISME, 19-23 юни 

2016,Созопол,  ISSN 1310-3946 

Статията засяга основните проблеми свързани с влизането на България в шенгенското пространство. 

Засегнати са както политическите пречки за приобщаването на страната, така и ефектите от това 



приобщаване. Миграционният поток в неговите многообразни аспекти са съществена част от научното 

изследване. 

18. Христов, М., Социологически и финансови аспекти на фалита на КТБ – опит за анализ, Сборник научни 

трудове 14 Международна научна конференция ISME, 19-23 юни 2016, Созопол,  ISSN 1310-3946 

Засегнати са основните аспекти на един от най-тежките банкови фалити в България в началото на 21 век. 

Обхванати са основните причини и предпоставки – законови и административни, както и субектния носител 

на фалита на КТБ. Анализът се опитва да отговори на въпроса възможно ли е било да бъде избегнат този 

фалит и съответните загуби за вложителите и бюджета, и разбира се какви законодателни промени могат да 

бъдат направени за да се избегне подобен сценарий за в бъдеще.  

19. Христов, М., Аспекти на социалната парадигма в началото на българския преход, Сборник с научни 

доклади, ТУ-София, 74-84, 2017, ISBN 978-619-167-274-5 

Обхванати са основните аспекти на социалната парадигма на българския преход. Засегнат е проблема за 

връзката на тази парадигма, заедно с очакванията в обществото, която генерира с трайното намаляване на 

жизнения стандарт на широки обществени групи, както и тяхната социална манипулация.  

20. Христов, М.,  Особености на българските естествени монополи и влиянието им върху политическия 

процес, Сборник с научни доклади, ТУ-София, 68-74, 2017, ISBN 978-619-167-274-5 

Разгледани са основните особености на българските естествени монополи и влиянието им върху 

българското общество. Проследена е връзката между законодателството и осигуряването на благоприятни 

условия за функциониране на тези монополи в българската икономика. Често подобни законодателни 

решения имат лобистки характер, необслужващ  интересите на гражданите. 

21. Христов, М., Политически и социо-психологически аспекти на прехода в България , Сборник с научни 

трудове от Международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие“, Китен, 19-21 юни 

2015, 251-258, ISBN 978-954-07-3946-5 

Статията анализира психологическите и политическите аспекти на българския преход в тяхната 

взаимовръзка и многообразие. Опитва се да даде отговор на основните манипулации в психологически план, 

които разделят монолитни социално-икономически групи по партиен признак с цел по-лесното управление 

на тези социални групи. 

22. Христов, М., Aspectos historicos y politicos de la democratizasion en Argentina y el papel de las Fuerzas 

Armadas, Сборник с научни трудове „Латинска Америка в глобалния свят“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, ISBN 

978-954-00-0051-0, 2015, 93-100 

Статията анализира политическите аспекти на демократичния процес в Аржентина след военната диктатура 

през оседемдесетте години. Разгледана е ролята на въоръжените сили на Аржентина в демократичния 

процес, както и причините за самата демократизация.  

23. Христов, М., Енергетика и някои основни аспекти на европейската сигурност, Сборник научни доклади 

13 International Scientific Conference „Management and Engeneering“ 2015, 1304-1314, ISSN 1310-3946, 1314-

6327 

Разгледани са основни аспекти на европейската енергийна сигурност, както и основните предизвикателства 

в тази област пред България. Акцентирано е върху доставките на енергосуровини от Каспийския регион и 

проблемните аспекти в тази област. Обхванати са също и някои основни геополитически фактори, които 

имат влияние върху обследваните процеси. 



24. Христов, М., България 2015: основни аспекти и предизвикателства пред икономическата стабилност, 

Сборник научни трудове 13 International Scientific Conference „Management and Engeneering“ 2015, 1297-

1303, ISSN 1310-3946, 1314-6327 

В статията се разглеждат основни проблеми пред икономическата стабилност на България в контекста на 

няколко законоателни решения – премахването на наказателната отговорност за раздаване на необезпечени 

кредити, изплащането при фалит на валутните влогове на гражданите в български лева, липсата на 

императивен срок за изплащане на гарантираните влогове. Подобна законова база би позволила в една 

критична ситуация присвояването на голяма част от влоговете на гражданите. 

25. Христов, М., Българският преход през погледа на електронните архиви: опит за исторически анализ, 

Сборник научни трудове, 7 Международна научна конференция „Е-управление“, Созопол, 2015,  ISSN 1313-

8774 

Анализират се основните проблеми на българския преход през призмата на електронните архиви, 

включително и на т.нар. Комисия по досиетата. Обхваната е ролята на службите за сигурност в самия преход 

и участието им в политическия процес. 

26. Христов, М., Исторически и социално-политически аспекти на авторитаризма в Латинска Америка през 

втората половина на 20 Век, Сборник с научни трудове„Латинска Америка в глобалния свят“, ЮЗУ „Неофит 

Рилски“, ISBN 978-954-00-0051-0,  2015, 39-49 

Разгледани са основните аспекти на авторитаризма в Латинска Америка, като е отделено внимание на 

историческите предпоставки и неговите носители. Крахът на икономическия модел на „дезароизма“ е 

свързан с тежки социално икономически проблеми на изследваните общества, като изход за създалата се 

ситуация се търси драстичното намаляване на жизненото равнище и потреблението. 

27. Христов, М., Основни аспекти на прехода в Русия през призмата на електронното разкриване на 

архивите, Сборник научни трудове 6 Международна научна конференция Е-Управление, юни 2014, ISSN 

1313-8774, Созопол, 22-29  

Отразени са някои основни аспекти на прехода в Русия, като се акцентира на дебата около това дали в Русия 

е същесвувал реален социализъм или държавен капитализъм. Този дебат не е нов, моди началото си от Карл 

Каутски и Лев Тротски и други видни деятели на руската революция. Статията се опитва да анализира и 

намери мястото на т.нар. бюрокрация в управлението на държавата и последиците от това управление. 

28. Христов, М., Естествените монополи като фактор за финансова и социална дестабилизация, Сборник 

научни трудове „Гражданско общество и граждански протести“, Фондация „Човещина“, София, 2014, 153-

160,  ISBN 978-954-9865-18-9 

Анализират се мястото и ролята на естествените монополи – ток, вода, топлофикации, банки, застрахователи 

и се прави проекция на възможностите за социална дестабилизация при определени условия – липса на 

контрол от страна на държавата и обществото и въвеждането на някои ограничителни законодателни мерки, 

които да ограничат печалбите на въпросните дружества.  

29. Христов, М., Корупционно законодателство в енергетиката: аспекти и ефекти, Сборник научни трудове 

12 Internacional Scientific Conference Management and Engeneering 2014, Sozopol, 1285-1290, ISSN 1310-3946 

Статията разкрива с конкретни примери лобистки текстове в българското законодателство в областта на 

енергетиката. Даден е пример с приетия през 2008 година Закон за енергийната ефективност, който 

увеличава драстично срока за изкупуване от страна на НЕК на фотоволтаична енергия на завишени цени. 



Приложена е стенограма на изказване в Парламента, което предупреждава депутатите за същността на 

закона. Въпреки това само 4 чавека гласуват против него. 

30. Христов, М., Партийната субсидия като начин на възпроизводство на политическото статукво, Сборник 

научни трудове 12 Internacional Scientific Conference Management and Engeneering 2014, Sozopol, 1335-1339, 

ISSN 1310-3946 

Анализирана е ролята на партийната субсидия в политическите процеси на България, като се акцентира на 

факта, че партийната субсидия е най-високата в света, харчи се по един непрозрачен начин, разрешен от 

законодателната рамка. Дават се редица законодателни препоръки да бъде ограничен процесът на 

разпиляване на обществения ресурс и канализирането му към по полезни за обществото сфери. 

 

31. Христов.М.,  Някои аспекти на партийната пропаганда в началото на българския преход, РЕТОРИКА И 

КОМУНИКАЦИИ 

електронно научно списание – ISSN 1314-4464, София, 2014 

 

Разгледани са някои от основните аспекти на партийната пропаганда в началото на българския преход, като 

се разглеждат основните политически парадигми на двата основни политически субекта. Анализът сочи, че 

двата основни субекта често имат синхронизирано поведение и позиции по отношение на важни 

икономически и политически процеси.  

 

32. Христов, М., Екологические, политические и финансовьие измерения технологии добьичи сланцевого 

газа в Болгарии,  Сборник научни доклади „Десета международна научно-приложна конференция 

Икономика и мениджмънт на иновациите – съвременни теории и практики, Варна, 2014, 330-337, ISBN 878-

619-7026-08-5 

 

Статията разглежда основните проблемни аспекти на добива на шистов газ в България, основните 

икономически интереси, както и ефекта върху флората и фауната в региона. Използвани са аргументи от 

изследвания в САЩ, където подобен добив е в ход от десетилетия и където опитът на производителите и 

гражданското общество би спомогнал за взимането на конкретни управленски решения, защитаващи 

българската природа и хората, обитаващи съответните региони. 

 

33. Христов, М.,  Советский модель – опит политологического анализа,  Сборник научни трудове 10 

Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг“, 2012,  1092-1096, ISSN 1310-3949 

 

Анализира се съветския модел като прототип на развитие на обществото в редица източноевропейски 

държави. От политическа гледна точка са анализирани управленските елити в това общество, както и 

идеологическата им същност и насоченост. 

 

34. Христов, М., Парадигмата реален социализъм или държавен капитализъм, Сборник научни трудове 10 

Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг“, 2012,  1085-1091, ISSN 1310-3949 

 

Анализирана е парадигмата социализъм или държавен капитализъм, застъпена в изследванията на редица 

руски и български автори. Прави се анализ на тезата, дали  обществото на реалния социализъм всъщност не 

е изпълнявало редица функции,  присъщи на държавния капитализъм и дали т.нар. номенклатура всъщност 

не е организирала производството и управлението на икономиката като съвкупен капиталист с  присъщите 

последици от подобни действия.  

 

35. Христов, М., Икономическите реформи като елемент на преразпределителните процеси в България 

презпървите години на прехода, Сборник с научни трудове, ТУ-София, 2019, 145-151, ISSN 2603-4999 

Статията разглежда основните икономически реформи в началните години на българския преход и и ефекта, 

който тези реформи имат върху основната част на българското общество. Акцентирано е върху 

икономическата същност на тези реформи и преразпределителните процеси, които водят със себе си. 

http://rhetoric.bg/
http://rhetoric.bg/


 

Монография  :  

(Г4) Христов, Минчо,  Аспекти на парламентаризма в системата на българската демокрация, изд. ТУ- 
София, София, 2018, 202 стр, ISBN 978-619-167-347-6 
 
Публикувана монография, която не е представена като основен хабилитационен труд.  Монографията прави 

опит да бъдат осветлени основни проблемни аспекти в законодателната сфера в Република България. 

Разгледани са определени аспекти, тясно свързани с гражданските проблеми, като например проблема с 

монополите, завишаването на цените, някои неудачни от гледна точка на интереса на гражданите политики 

на законодателната власт, които директно обслужнат интересите на въпросните монополи и са във вреда на 

интересите на българските граждани. Използвани са стенограми от законодателната дейност, както и 

авторски анализи отразяващи законодателната дейност. Разкрити са малко познати на научната общност 

механизми на действие на Парламента, които стоят встрани от научните анализи. Чрез документи – закони, 

стенограми от парламентарен контрол и парламентарни дебати се осветляват не само някои недостатъци на 

българския парламентаризъм, но заедно с това се търсят и механизмите за превенция на вредните за 

обществото законотворчески актове. По отношение на всеки един от тези проблемни кръгове, авторът е 

провел собствени наблюдения и анализи с теоретичен принос в областта на организацията и управлението 

на социалните и политическите процеси в българското общество. 
 
 
Учебници и учебни пособия:  
 
(Е20) Христов, Минчо, Социология,  Учебник, изд. Институт на обществото и знанието, 174 стр., 2018, ISBN 
978-619-7128-07-9 
 
Учебникът е предназначен за студентине по публична администрация и стопанско управлевие, както за 
избираемите дисциплини  по социология. Учебникът дава възможност на студентите да добият по-широк 
поглед свързан с организацията и управлението на обществото, в частност и в трудовия колектив. По 
широкият кръгозор за функционирането на самото общество допринася за формирането на специалисти, 
които да реагират адекватно на предизвикателствата на съвременното общество.  
 
 (Е21) Христов, М.,  Глобалистика, Учебно пособие, Авангард Прима, 2018,  176 стр, ISBN 978-619-239-098-
3 
 
Учебното пособие е предназначено да покрие нуждите на студентите, изучаващи свободно избираемия 
предмет глобалистика. В него са отразени някои от основните тенденции на развитие на глобализиращия се 
свят, като акцентът пада на проблемите свързани със студентите от Техническия университет. Съставителят 
е включил няколко основни автори . доц. Мария Пиргова,  проф. Ноам Чомски, проф. Иван Ангелов и 
Минчо Христов, като основните теми са  Глобалният контекст, Българският парламентаризъм в условията 
на ЕС, Проблеми на глобалната пропаганда, Място на България в глобализиращия се свят. Общо 176 
страници. Изучаваните проблемни аспекти биха дали на студентите по-широк кръгозор и по широко поле за 

изява като специалисти и граждани.  



Summary of the Scientific Papers of Assoc. Prof. Mincho Hristov Kuminev in the Competition for 

Professional Professor AD in Professional Field 3.7. "Administration and Management", subject "Economics 

and Management", published in the State Gazette issue 23 of 19 March 2019 

 

The total number of Scientific papers presented includes 35 papers and papers presented at international and national 

scientific forums, 1 monograph, one textbook and one schoolbook. All the papers submitted for  the competition are 

outside of those related to the habilitation (Associate Professor) in 2003. Of these, 32 are in unrefined journals with 

scientific review or edited collective volumes, and  3 are in Impact Factor and / or Impact rang  SJR SCOPUS 

Publications 

 

Scientific papers with an Impact Factor and / or Impact Rang  (SJR) SCOPUS Publications: 

 

1.Angelov, K., Stoyanova, T., Hristov, M., Model for multi-objective optimization according to Pareto principle of 

interaction and production cluster compiled by participant organizations with same business activities, AIP 

Conference Proceedings, 2018, vol. 2048, SCOPUS 

The article is co-authored by lecturers from the Technical University of Sofia and was published at an annual 

conference of the Technical University - Sofia. A model of multifactor optimization is in line with the basic 

principles of Pareto's law. In a scientifically-applied plan it provides guidance and opportunities to optimize a 

number of activities based on the Pareto Law. The article is indexed in Skopus. 

 

2.Hristov, M., Balinov, B., Economic and Environmental Challenges to Bulgarian Forests, Journal of Economic 

Studies, EIA at BAS, Volume 27, Issue 6, 2018, 187-195, ISSN 0205-3292, SCOPUS 

It reveals how important the Bulgarian forest is for Bulgarian society and nature and how much this problem of the 

political class is underestimated. The reasons for deforestation in Bulgaria - fires, illegal logging, etc., as well as the 

mechanisms that can counteract these processes - organizational and legislative, are mentioned. The article is 

indexed in Skopus. 

 

3. Hristov, M., Economic and Socio-Political Preconditions of Military Authoritarianism in South America, Journal 

of Economic Studies, EIA of BAS, Volume 27, Issue 5, 2018, 154-164, ISSN 0205-3292, SCOPUS 

The prerequisites for the emergence of authoritarian overpopulations in South America, their ideological and 

economic nature, as well as the main effects of military rule are revealed. An important element is the collapse of 

the economic model created during and after the Second World War, due to the favorable international economic 

context for South America. The article is indexed in Skopus. 

 

Scientific papers published in edited collective volumes and in non-referenced journals with scientific review: 

 

4.Hristov, M., Aspectos istoros y sociopoliticos de las espectativas from the Bulgarian transicion. Los paradigmas 

from the Mercado del Mercado. Inclusions, Volumen 5, Numero especial octubre-diciembre, 2018, p.56-62, (221 B 

WEB Sciences - ISSN 0719-4706) 

The historical and socio-political aspects of the main attitudes and expectations of the Bulgarian transition are 

revealed. The paradigms of the market economy, and especially the contradiction in the Bulgarian conditions of 

"right" and "left", have been investigated. There is an analysis of the control of "socialism" - "state capitalism". 

 

5.Hristov, M., Historical and Sociopolitical Prerequisites of the Military Latin American Authoritarianism, Socio-

Economic Analyzes, Faculty of Economics, VTU, # 1, 2018, 45-48, ISSN: 1313-6909 

The article analyzes the root causes of the emergence of military regimes in South America, based on the historical 

prerequisites for these processes. Various Latin American scholarly versions are examined, making an independent 

authentic analysis and summary based on field studies of the author. 

 

6. Hristov, M., Specifics of Financial and Economic Reforms during the First Years of the Transition in Bulgaria, 

Collection of Scientific Papers, 11 International Scientific and Applied Conference "Digital Economy and Block 

Technology", Varna, 2018, 219-227, ISBN 978- 619-7026-28-3 

 

The main problematic financial and economic aspects are revealed during the first years of transition in Bulgaria. 

The main redistributive forms, as well as the results they bring, are mentioned. 

 



7. Hristov, M., Elements and Unconventional Methods of the Doctrine of National Security in South America, 

International Scientific Conference "MANAGEMENT AND ENGINEERING" 2018. ISSN 1310-3946, ISSN 1314-

6327 DAYS OF SCIENCE AT TU-SOFIA, 2018, JUNE 24 -27, 2018, Sozopol, Bulgaria, 381-388 

The article explores the insufficiently familiar to Bulgarian researchers topic - what are the main elements and 

especially what are the unconventional methods of the Doctrine of National Security, widely deployed in the higher 

military research centers of a number of Latin American states. In particular, the methods of anti-Partisan and anti-

superstitious war, as well as the effect on Latin American societies, have been examined. 

 

8. Christ. M., Main issues of the controlled transition to democracy in South America in the Second Half of the 20th 

Century, XVI International Scientific Conference "MANAGEMENT AND ENGINEERING" 2018 ISSN 1310-

3946, ISSN 1314-6327 DAYS OF SCIENCE AT TU-SOFIA , 2018, JUNE 24-27, 2018, Sozopol, Bulgaria, 375-

380 

The analysis focuses on some problematic aspects of the transition to democracy in some Latin American countries. 

It is argued that the transition is controlled and the underlying causes are both external - President Carter's human 

primacy politics, and intra-economic, such as the emergence of a peculiar military nationalism directed against some 

transnational companies. 

 

9.Hristov, M., Historical and Sociopolitical Aspects of the Bulgarian Transition in the Context of Bulgaria's 

Membership in the European Union, Collection of Scientific Papers "Academic Community - How and What After 

the EU Presidency", 2018, Sofia, ISBN 978-954 -8655-68-2, 104-109 

The analysis is devoted to the main aspects of the Bulgarian transition in the context of Bulgaria's membership in the 

European Union. Some pros and cons of Bulgaria's EU membership are revealed, especially with regards to the 

unequal agricultural subsidies and the efect on Bulgarian production 

 

10. Hristov, M., Prerequisites for Political and Economic Changes during the First Years of the Bulgarian Transition 

through the Prism of Printed and Electronic Sources, Collection of Scientific Papers, X International Scientific 

Conference "E-Governance and E-Communications, 2018, ISSN 2534-8523" " 

The prerequisites for the political and economic changes at the beginning of the Bulgarian transition are analyzed, as 

well as the information flow and especially the electronic and printed sources. 

 

11.Hristov, M., Los cambios democraticos en Bulgaria, EDM Review, Octubre 2017, Buenos Aires. 

https://www.revistaedm.com/verNotaRevistaTeorica/110/los-cambios-democraticos-en-bulgaria 

The article is dealing with the topic of democratic change in Bulgaria, analyzing both from the economic and 

management point of view the essence of the reforms. Who are the subjects interested in the changes, how they are 

organized, how they are implemented - these are some of the questions raised in the survey. 

 

12. Hristov M., Trifonov, V., Political Islam as a Factor for the Destabilization of Europe, Collection of Scientific 

Reports "The Challenges of Post-Industrial Information Society, TU-Sofia, Faculty of Economics, 19-20 October, 

2017, Sofia, 58-71 , ISBN 978-619-167-311-7 

The analysis reveals the main problematic aspects of political Islam and the dangers that it can bring. The causes of 

the refugee wave to the European Union in recent years and its economic, social and political consequences are 

being analyzed. 

 

13. Hristov M., Characteristic Aspects of Latin American Authoritarianism, "Eastern Europe and Latin America", 

University Press "St. Kliment Ohridski", 2017, Sofia, 284-293, ISBN 978-954-07-4313-4 

The article reflects the basic features of Latin American authoritarianism. Historically, military dictatorships are a 

common form of political governance in Latin America. The reasons for this socio-political phenomenon, as well as 

the economic prerequisites for it, are analyzed. 

 

14. Hristov, M., Bermudez, F., Historical and Sociopolitical Aspects of Authoritarianism and Democratization in the 

Southern Cone of Latin America, International Scientific Conference ISME, 2017, Sozopol, 538-545, ISSN 1314-

6327 

The study was conducted jointly by Costa Rican researcher Fernando Bermudez. Emphasized on the historical and 

social aspects of authoritarianism in Latin America, as well as its political essence. The relationship between 

authoritarianism and the application of some neoliberal and economically restrictive policies is proven. 

 



15. Hristov, M., Main Aspects of the Effect of the October Revolution on the Genesis of "Real Socialism", Center 

for Historical and Political Studies, Collection, 2017, Sofia, 278-296 ISBN: 978-954-2982-14-2 

The effects of the October Revolution on the genesis of so-called real socialism in ideological terms are analyzed. 

The question is whether there is real socialism in Russia or, in essence, that this political model performs the 

functions of state capitalism. Its effects on the society in Russia and the so-called "socialist countries". 

 

16. Hristov, M., Socio-Psychological Aspects of Modern Terrorism - An Analysis Experience, Collection of 

Scientific Papers at the International Scientific Conference "Leadership and Organizational Development", Kiten, 

16-19 June 2016, 202, ISBN 978-954-07- 4129-1 

The causes and forms of modern terrorism are analyzed. What are the factors that can stand behind it, causality 

relations, often related to certain political and geopolitical interests, the effects that are sought to influence society. 

Emphasis is placed on the socio-psychological aspects of terrorism. 

 

17. Hristov, M., Kanchevski, T., The Schengen Area as a Foreign Policy Priority of Bulgaria, Collection of 

Scientific Papers 14 ISME International Scientific Conference, 19-23 June 2016, Sozopol, ISSN 1310-3946 

This article addresses the main problems related to Bulgaria's entry into the Schengen area. Both political 

impediments to the integration of the country and the effects of such inclusion are affected. The migration flow in its 

many aspects is an essential part of the scientific study. 

 

18. Hristov, M., Sociological and Financial Aspects of Bankruptcy of CCB - Experience for Analysis, Collection of 

Scientific Papers 14 ISME International Scientific Conference, 19-23 June 2016, Sozopol, ISSN 1310-3946 

The main aspects of one of the worst bank failures in Bulgaria at the beginning of the 21st century are being 

discussed. The main reasons and prerequisites - legal and administrative, as well as the subjective carrier of the CCB 

bankruptcy - are covered. The analysis attempts to answer the question whether it was possible to avoid this 

bankruptcy and the corresponding losses for depositors and the budget and of course what legislative changes can be 

made to avoid such a scenario in the future. 

 

19. Hristov, M., Aspects of the Social Paradigm at the Beginning of the Bulgarian Transition, Collection of 

Scientific Reports, TU-Sofia, 74-84, 2017, ISBN 978-619-167-274-5 

The main aspects of the social paradigm of the Bulgarian transition are covered. The issue of the link between this 

paradigm and the societal expectations it generates with the steady decline in the standard of living of large social 

groups and their social manipulation is analyzed. 

 

20. Hristov, M., Particularities of the Bulgarian Natural Monopolies and Their Influence on the Political Process, 

Collection of Scientific Reports, TU-Sofia, 68-74, 2017, ISBN 978-619-167-274-5 

The main features of Bulgarian natural monopolies and their influence on the Bulgarian society are discussed. The 

link between the legislation and the provision of favorable conditions for the functioning of these monopolies in the 

Bulgarian economy is investigated. Often, such legislative decisions have a lobbying character that does not meet 

the interests of citizens. 

 

21. Hristov, M., Political and Socio-Psychological Aspects of the Transition in Bulgaria, Collection of International 

Scientific Conference "Leadership and Organizational Development", Kiten, 19-21 June 2015, 251-258, ISBN 978-

954-07-3946 -5 

The article analyzes the psychological and political aspects of the Bulgarian transition in their interrelation and 

diversity. It attempts to respond to the main psychological manipulations that separate monolithic socio-economic 

groups on a political party basis in order to manage these social groups more easily. 

 

22. Hristov, M., Aspectos historos y politios de la democratizasion en Argentine y el papel de las Fuerzas Armadas, 

Collection of scientific reports "Latin America in the global world", SWU "Neofit Rilski", 2015, ISBN 978-954-00-

051-0,  93-100 

The article analyzes the political aspects of the democratic process in Argentina after the military dictatorship in the 

1930s. The role of the Argentinian armed forces in the democratic process, as well as the reasons for 

democratization itself, are explored. 

 

23. Hristov, M., Energy and some Basic Aspects of European Security, 13 International Scientific Conference 

"Management and Engineering" 2015, 1304-1314, ISSN 1310-3946, 1314-6327 



The main aspects of the European energy security are considered as well as the main challenges for Bulgaria in this 

area of concern. Emphasis is placed on the supplies of energy products from the Caspian region and the problematic 

aspects in this area. Also, some basic geopolitical factors that affect the processes studied are also covered. 

 

24. Hristov, M., Bulgaria 2015: Key Aspects and Challenges to Economic Stability, 1315-39, 1314-6327, 

International Scientific Conference "Management and Engineering" 

The article examines the main problems for the economic stability of Bulgaria in the context of several legislative 

decisions - the abolition of the criminal liability for unsecured loans, the payment of the foreign currency deposits of 

the citizens in Bulgarian levs, the absence of an imperative term for repayment of the guaranteed deposits. Such a 

legal base would allow in a critical situation the appropriation of a large part of the citizens' deposits. 

 

25. Hristov, M., The Bulgarian Transition through the View of Electronic Archives: Experience in Historical 

Analysis, Collection of Scientific Papers, 7th International Scientific Conference "E-Governance", Sozopol, 2015, 

ISSN 1313-8774 

The main problems of the Bulgarian transition through the prism of the electronic archives, including the so-called " 

Commission on dossiers ". The role of the security services in the transition itself and their participation in the 

political process is covered. 

 

26. Hristov, M., Historical and Socio-Political Aspects of Latin American Authoritarianism in the Second Half of 

the 20th Century, "Latin America in the Global World", SWU "Neofit Rilski",  ISBN 978-954-00-0051-0,  2015, 39-

49 

The main aspects of authoritarianism in Latin America are explored, focusing on historical prerequisites and its 

background. The crash of the economic model of "desertization" is linked to the severe socio-economic problems of 

the studied societies, as a way out of the situation is a drastic reduction in the standard of living and consumption. 

 

27. Hristov, M., Main Aspects of the Transition in Russia through the Prism of Electronic Archiving, Collection of 

Scientific Papers 6 International Scientific Conference E-Governance, June 2014, Sozopol, 22-29 

Some key aspects of the transition in Russia are reflected, focusing on the debate whether there was real socialism or 

state capitalism in Russia. This debate is not new, starting with Karl Kautsky and Lev Trosky and other prominent 

figures of the Russian Revolution. The article tries to analyze and find the place of the so-called bureaucracy in state 

governance and the consequences of this governance. 

 

28. Hristov, M., Natural Monopolies as a Factor for Financial and Social Destabilization, Collection "Civil Society 

and Civil Protests", Humanity Foundation, Sofia, 2014, 153-160, ISBN 978-954-9865-18-9 

It analyzes the place and role of natural monopolies - electricity, water, district heating, banks, insurers, and 

projection of opportunities for social destabilization under certain conditions - lack of control by the state and 

society and introduction of some restrictive legislative measures limit the profits of the companies concerned. 

 

29. Hristov, M., Corruption Legislation in Energy: Aspects and Effects, 12 Internacional Scientific Conference 

Management and Engeneering 2014, Sozopol, 1285-1290, ISSN 1310-3946 

The article reveals concrete examples of lobbying texts in the Bulgarian legislation in the field of energy. An 

example of the Energy Efficiency Act adopted in 2008, which drastically increases the deadline for NEK to buy 

photovoltaic energy at inflated prices. There is a shorthand for a speech in Parliament that warns lawmakers about 

the essence of the law. However, only 4 people vote against it. 

 

30. Hristov, M., The Party Subsidy as a Way of Reproduction of Political Status, 12 Internacional Scientific 

Conference Management and Engineering 2014, Sozopol, 1335-1339, ISSN 1310-3946 

The role of the party subsidy in the political processes of Bulgaria is analyzed, emphasizing the fact that the party 

subsidy is the highest in the world and spent in an opaque way, which is allowed by the legislative framework. 

There are a number of legislative recommendations to limit the process of scattering the public resource and 

channeling it to socially beneficial spheres. 

 

31. Hristov.M., Some Aspects of Party Propaganda at the Beginning of the Bulgarian Transition, Rhetoric and 

Communication electronic scientific journal - ISSN 1314-4464, Sofia, 2014 

Some of the main aspects of party propaganda are considered at the beginning of the Bulgarian transition, 

considering the main political paradigms of the two main political subjects. The analysis shows that the two main 



subjects often have synchronized behavior and positions in terms of important economic and political processes. 

 

32. Hristov, M., Ecological, Political and Financial Dimension Technologies, Best Practice in Bulgaria, Collection 

of scientific papers "Tenth International Scientific and Applied Conference Economics and Management of 

Innovation - Contemporary Theories and Practices, Varna, 2014, 330-337, ISBN 878-619-7026-08-5 

The article deals with the main problematic aspects of shale gas production in Bulgaria, the main economic interests 

as well as the effect on flora and fauna in the region. US research has been used, where such yields have been going 

on for decades, and where the experience of producers and civil society would help to make concrete management 

decisions to protect Bulgarian nature and people living in the regions concerned. 

 

33. Hristov, M, The Soviet Model - Experimental Political Analysis, Collection of Scientific Reports 10 

International Scientific Conference "Management and Engineering", 2012, 1092-1096, ISSN 1310-3949 

The Soviet model is analyzed as a prototype of societal development in a number of Eastern European countries. 

From a political point of view, the management elites in this society, as well as their ideological nature and 

direction, have been analyzed. 

 

34. Hristov, M., Paradigm: real socialism or state capitalism, Collection of scientific papers 10 International 

Scientific Conference "Management and Engineering", 2012, 1085-1091, ISSN 1310-3949 

The paradigm of socialism or state capitalism, analyzed in a number of Russian and Bulgarian authors, has been 

analyzed. An analysis is made of whether a society of real socialism has actually performed a number of functions 

inherent in state capitalism and whether the so-called nomenclature did not actually organize the production and 

management of the economy as a cumulative capitalist with the inherent effects of such actions. 

 

35. Hristov, M., Economic Reforms as an Element of the Re-Distribution Processes in Bulgaria in the Early Years of 

the Transition, Collection of Scientific Dow, TU-Sofia, 2019, 145-151, ISSN 2603-4999 

The paper examines the main economic reforms in the early years of the Bulgarian transition and the effect these 

reforms have on the main part of the Bulgarian society. It focuses on the economic essence of these reforms and the 

redistributive processes they bring with them. 

 

Monographs: 

(G4) Hristov, Mincho, Aspects of Parliamentarianism in the System of Bulgarian Democracy, ed. TU- Sofia, Sofia, 

2018, 202 pages, ISBN 978-619-167-347-6 

 

This is a published monograph, which is not presented as a major habilitation work. The monograph attempts to 

highlight the main problematic aspects of the legislative sphere in the Republic of Bulgaria. Certain issues closely 

related to civilian issues such as the monopoly problem, price hikes, some unpopular citizens' legislative policies 

that directly serve the interests of the monopolies in question and are detrimental to the interests of Bulgarians 

citizens, have been reviewed. Scripts of legislative activity, as well as the authors' analyzes reflecting problematic 

aspects related to the effect of legislative activity, have been used. Mechanisms of action of the Parliament have 

been revealed, that are poorly known by the scientific community, and traditionally stay aside from scientific 

analysis. Some of the deficiencies of Bulgarian parliamentarism are being illuminated, and the mechanisms for the 

prevention of law-adoption, which is harmful to society are being investigated, through various documents - laws, 

parliamentary scrutiny and parliamentary debates. Regarding each of these problematic circles, the author made his 

own observations and analyzes with a theoretical contribution in the field of organization and management of social 

and political processes in the Bulgarian society. 

 

Textbooks and teaching materials: 

(E20) Hristov, Mincho, Sociology, Textbook, ed. Institute of Society and Knowledge, 174 pages, 2018, ISBN 978-

619-7128-07-9 

The textbook is intended for students in public administration and business management, as well as elective subjects 

in sociology. The textbook gives students a broader insight into the organization and management of society, 

including the workforce. The broader understanding of the functioning of the society itself, contributes to the 

formation of specialists who can respond adequately to the challenges of modern society. 

 

(E21) Hristov, M., Globalization, Training Tool, Avangard Prima, 2018, 176 pages, ISBN 978-619-239-098-3 



The learning tool is designed to cover the needs of students studying the free choice of subject globalism. It reflects 

some of the main trends in the globalizing world, with emphasis on the problems faced by students of the Technical 

University. The author has included several major authors. Noam Chomski, Assoc. Prof. Maria Pirgova, Prof. Ivan 

Angelov and Mincho Hristov. The main themes are Global Context, Bulgarian Parliamentarianism in the EU, 

Problems of Global Propaganda, Bulgaria's Place in the Globalizing World. Total 176 pages. The problematic issues 

studied would give students a wider perspective and a broader field of expression as professionals and citizens. 


