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Чорбаджийска, Васил Василев
Предизвикателства пред приложението на
 headhunting в публичната сфера 

хон. ас. д-р Цветелина Бельовска
Съвременни форми на обучение на служителите 
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Институционална етика: етичен кодекс на
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проф. д.ф.н. Ирина Васильевна Фролова
Подготовка будущих управленцев в российских 
вузах: опыт Республики Башкортостан 

доц. к.и.н. Сергей Александрович Севастьянов
Институты — медиаторы в системе регионального 
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9

502

518

530

544

556

572

588

614

622

634



СТАТИИ ИЗВЪН ТЕМИТЕ НА КРЪГЛАТА МАСА

Я.Ш. Дадаева 
Организация информационно-аналитического учета 
социального предпринимательства в Российской федерации 

гл. ас. д-р Ангел Стефанов
Анализ на потребностите от информация за провежданите 
обществени обсъждания в България на местно ниво 

гл. ас. д-р Мария Александрова Иванова, 
Жанета Костадинова
Приложимост на ЕС политики и практики за 
етническа толерантност в подбора за работа 

гл. ас. д-р Елена Благоева
Предизвикателства пред образованието в контекста 
на четвъртата индустриална революция — ролята на 
Европейския съюз 

доц. д-р Соня Алексиева
Креативните идеи в практическото обучение по тури-
зъм – мотивиращ фактор за знания и умения в индус-
трията на преживяванията 

гл. ас. д-р Теодора Ризова
Екотуристически атракции в международни дестинации 

гл. ас. д-р Милена Караилиева
Иновационен мениджмънт и глобални 
трансформации в туризма 

доц. д-р Ботьо Захаринов
Управленски инструментариум за прилагане на 
политики в областта на опазването на околната среда

доц. д-р Надя Маринова
Методи и показатели за анализи в туристическия бизнес

Симеон Григоров
Интеграция и екологично развитие 

гл. ас. д-р Мария Александрова Иванова
Работодателската марка — решение на
стратегически проблем
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