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РЕЗЮМЕТА 

на научните трудове и публикации 

на д-р Даниела Трифонова Балева 

 

представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност 

„доцент“ в катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“ на факултет 

„Командно-щабен“ във Военна академия „Г. С. Раковски“, в област на 

висшето образование 9. “Национална сигурност и отбрана”, професионално 

направление 9.1. „Национална сигурност“,обявен със заповед № СИ29-РД03-

191/05.08.2022 г. на началника на Военна академия „Г. С. Раковски” и 

обнародван в „Държавен вестник” брой: 70, от дата 30.8.2022 г., стр. 61. 

 

Представената научна продукция разглежда различни аспекти на 

процеса на управление при бедствия, както и особеностите и ролята на 

основните участници в този процес и възможностите за сътрудничество 

между тях. Трудовете са групирани в зависимост от научния им характер в 

съответствие с изискванията на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България. 

 

номерацията на публикациите е съгласно Справка за изпълнение на 

минималните национални изисквания) 

Показател А 

1. Дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор“ – не се 

представя 

Показател В 
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3. Хабилитационен труд – публикувана монография в съответната 

научна област - „Обучение за реагиране при бедствия и оказване на 

първа помощ в системата на предучилищното и училищното 

образование“, Военна академия „Георги Стойков Раковски”, София, 

2022 г., 140 стр., ISBN 978-619-7478-89-1 

Монографията по същество представлява изследване на степента на 

подготовка на някои от ключовите групи от системата на училищното 

образование за реагиране при бедствия и оказване на първа помощ на 

пострадалите, проведено в 26 частни, държавни и общински основни и 

средни училища, гимназии и колежи от шестте планови икономически 

района на страната. 

Съдържа анализ на текущото състояние на подготовката на 1 105 

ученика в зависимост от техните пол и възраст, както и на 419 учителя по 

критериите възраст, преподавателски стаж и вид на училището, в което 

преподават. 

Изследвани са също така мотивацията на учителите и учениците и 

техните нагласи по отношение на възможностите за подобряване на 

подготовката им в тази област, като на тази основа са определени и насоките 

за повишаване на ефективността от провежданото обучение.  

Резултатите от проведеното изследване могат да бъдат използвани от 

всички елементи от системата на училищното образование, както и от 

структури и организации, имащи отношение към подготовката на 

населението за реагиране при бедствия и оказване на първа помощ на 

пострадалите. 

Показател Г  

4. Публикувана монография, която не е представена като основен 

хабилитационен труд: 
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4.1. Балева, Д. „Управление при бедствия”, Дио Мира, 2022 г. 

София, 154 стр., ISBN 978-954-2977-00-1 

Монографичният труд по същество представлява изследване на 

дейността и организацията на субектите, които осъществяват процеса на 

управление при бедствия на национално и международно ниво. Той съдържа 

анализ на организации както от публичния, така и на такива в частния сектор, 

които са призвани или заинтересовани от осъществяването на този вид 

специфична управленческа дейност. 

Изследвани са също така особеностите на използването на 

доброволните формирования за защита при бедствия, както от гледна точка 

на възможностите, които предоставят за повишаване на защитата при 

бедствия, така и във връзка с някои особености и предизвикателства по повод 

на тяхното управление.  

Резултатите от проведеното изследване могат да бъдат използвани от 

всички елементи на Единната спасителна система на Република България, 

както и от отговорните за разработването на политиката за защита на 

населението, с оглед подобряване на процеса на управление при бедствия. 

7.  Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с 

научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове 

или в специализирани издания за класифицирана информация.  

7.1. Балева, Д. „Целесъобразност на публично-частните 

партньорства в сектора на сигурността и отбраната“, Сборник доклади, 

Годишна научна конференция на НВУ "Васил Левски", 30.09 - 1.10.2010, 

стр. 31-39,  ISSN 1314-1937 

Публично-частното партньорство е метод за използване на частни 

капитали и „ноу-хау” за създаването на блага от обществен интерес. Този 

доклад цели да се изясни не само мотивацията на субектите от публичния и 
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на тези от частния сектор за участие в публично-частно партньорство, но и 

преимуществата и недостатъците, които има то за данъкоплатците. Общите 

проблеми, които могат да съпровождат създаването на публично-частно 

партньорство и някои специфични проблеми, свързани с публично-частните 

партньорства в сектора на сигурността и отбраната, представени в този 

доклад, също следва да се отчитат при оценка на целесъобразността на 

използване на партньорството в този сектор от обществен интерес. 

7.2. Балева, Д. „Анализ "разходи-ползи" за оценка на 

инвестиционни проекти, свързани с обекти от критичната 

инфраструктура“, Сборник доклади, Научна конференция на НВУ, 

30.11-1.12.2011, стр. 29-39, ISBN 978-954-753-089-8 

Докладът представя анализ „разходи-ползи” в качеството му на 

основен инструмент за оценка на публични инвестиционни проекти и по-

конкретно инвестиционни проекти, свързани с критичната инфраструктура. 

Докладът описва основните методи за анализ „разходи-ползи” и цели да 

изясни техните силни страни и ограниченията при използването им. Той 

представя също така някои от основните проблеми, които съществуват при 

използването на тези методи по отношение на проектите, свързани с 

критичната инфраструктура. 

7.3. Балева, Д. „Икономически аспекти на защитата при бедствия“, 

Годишник на Военна академия "Г. С. Раковски", Факултет "Командно-

щабен", 2/2012, 2013 г., стр. 173-179, ISSN 1312-2991 

В този доклад е представено влиянието на икономическото развитие 

върху размера на загубите при възникване на бедствия и са анализирани 

основните икономически разходи и ползи от реализирането на дейностите за 

защита при бедствия. 
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7.4. Стоев, Л., Д. Балева, Анализ на механизма на междусекторно и 

трансгранично влияние на обектите от Европейската критична 

инфраструктура, Годишник на Военна академия „Г. С. Раковски”, 

Факултет „Командно-щабен”, 2/2012, 2013 г., стр. 165- 173, ISSN 1312-

2991 

Приетата през декември 2008 г. Директива 2008/114/EC регламентира 

основните ангажименти и дейности в страната по отношение на 

съществуващата енергийна критична инфраструктура , която е от значение за 

Европейския съюз, а също и от национално значение. Основен индикатор за 

принадлежността на технологична инфраструктура към европейското ниво на 

значимост е междусекторното и трансграничното влияние на нейните възли. 

Настоящата статия предлага като мярка за такова влияние да се използва 

риска от системен срив. В работата са анализирани икономическите аспекти 

на такъв срив, като за пример е взета вътрешната газоснабдителна мрежа на 

България. Посочена е взаимовръзката между газовия сектор и 

електропроизводството. На тази основа е разработен модел за оценка на 

генерирането и пренасянето на риска от газовия към електрическия сектор. 

Показано е как моделът отчита прехвърлянето на риска към трансгранични 

потребители. 

7.5. Балева, Д. „Влияние на разходите за сигурност и отбрана върху 

икономическия растеж“, Сборник с доклади, Криза и икономически 

растеж: Юбилейна международна научна конференция”, УНСС, София, 

2013 г, стр. 639 – 644, ISBN 978-954-644-431-8 (т. 2) 

Сигурността и икономическото развитие са тясно свързани. Без 

сигурност не може да съществува устойчиво икономическо развитие. 

Обратното също е вярно – икономическото развитие е основна предпоставка 

за постигането на сигурност в обществото. В този доклад е представена 
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връзката между разходите за сигурност и отбрана и икономическото развитие 

и влиянието на тези разходи върху икономическия растеж. 

7.6. Балева, Д. „Рискове при реализиране на публично-частно 

партньорство“, Публично-частното партньорство - инструмент за 

развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта 

национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 

2013 г.: Том 4/Ред. кол. Валентин Гоев и др. (София). - София. -София: 

Авангард Прима, 2013, стр. 275-280, ISBN: 978-619-160-248-3 

В този доклад са представени основните рискове, свързани с 

реализирането на публично-частно партньорство. На база направения анализ 

на различни съществуващи към момента класификации е направен опит 

техните основни слабости да бъдат преодолени чрез създаването на нова 

класификация на рисковете, свързани с реализирането на този вид 

партньорство. 

7.7. Балева, Д. „Защита на населението и ролята на човешки 

ресурси“, Военен журнал, 3/2016, стр. 78-86, ISSN 0861-7392  

Една от основните предпоставки за успешно реализиране на защитата 

при бедствия е пълното й ресурсно осигуряване. В настоящата статия са 

анализирани основните характеристики и особеностите на човешките 

ресурси в структурите за защита на населението в Република България. 

Разгледани са главните проблеми, свързани с окомплектоването на основните 

части на единната спасителна система и доброволните формирования с хора, 

тяхната подготовка и мотивация. Представени са усилията за обучение на 

населението за осъществяване на дейностите по защитата. 

7.8. Балева, Д. „Устойчивост на икономиката при възникване на 

бедствия”, Международна научна конференция „Икономически 



7 
 

предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики”, 

21-22 Октомври 2016, стр. 146 – 152, ISBN 978-954-644-986-3 

Осигуряването на устойчивост на икономиката е основно условие за 

ограничаване на загубите и запазване на благосъстоянието на страните при 

бедствия. Необходимо е да се отчита факта, че отделни части от обществото 

и развиващите се страни като цяло, са по-уязвими при възникване на този 

вид негативни събития. В тази връзка в настоящия доклад са анализирани 

както видовете загуби, предизвикани от бедствия, така и факторите, които 

влияят върху устойчивостта на икономиките на страните. 

7.9. Балева, Д. „Бюджет за защита на населението при бедствия“, 

списание „Икономическа мисъл”, кн. 5, 2016, стр. 136 – 149, ISSN 0013-

2993  

С нарастване честотата на възникване на бедствията през последните 

десетилетия и увеличаване тежестта на последствията от тях възниква 

необходимостта от осигуряването на все по-големи финансови и материални 

ресурси за подпомагане на пострадалите и възстановяване на разрушените 

обекти. Бюджетът за защита при бедствия е основният инструмент за 

реализиране на мерките за защита. В статията се разглеждат особеностите 

при изготвяне на бюджет за защита при бедствия в частния и в публичния 

сектор, както и практиката на изготвяне на бюджет за защита в различни 

страни. 

7.10. Балева, Д., И. Марков, „Създаване на висока добавена 

стойност в икономиката като решение на проблема с финансирането на 

ВС на страната“, Сборник доклади от военно-научна конференция на 

ФКЩ „Предизвикателства пред обучението и подготовката в контекста 

на политиката за сигурност и отбрана на ЕС“ 21-22 юни 2017, стр. 424 – 

430,  ISSN 1312-2991 
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В този доклад е представено значението на ресурсите, отделяни за 

отбрана за изграждането, функционирането и усъвършенстването на 

Въоръжените сили и възможността за решаване на проблема с 

недостатъчното им финансиране чрез създаване на добавената стойност в 

икономиката на страната. Представена е същността на добавената стойност и 

методите за нейното изчисляване. Анализирано е развитието на икономиката 

на Република България на база създаването на добавена стойност. 

7.11. Baleva, D. „United rescue system in Bulgaria. Current resources 

related issues and prospective solutions“, Journal of Defence Resources 

Management, Oct 2017, Vol. 8, Issue 2, p 101-107 

Статията представя някои от проблемите, свързани с осигуряването на 

системата за защита при бедствия в Република България с необходимите за 

функционирането й ресурси. Основните предизвикателства за единната 

спасителна система са анализирани, включително тези, свързани с 

осигуряването на необходимите й финансови, материални и човешки 

ресурси. Някои възможности за решаването на тези проблеми с помощта на 

фондовете на Европейския съюз са представени. 

7.12. Балева, Д., „Финансови инструменти на Европейския съюз с 

цел международно сътрудничество за защита при бедствия”, Военен 

журнал, 1-4/2017, ISSN 0861-7392 стр. 112-120  

За много държави единствената възможност за възстановяване на 

икономиката и инфраструктурата им, засегнати от бедствия, е 

международното сътрудничество. В настоящата статия е разгледана 

дейността на Европейския съюз в качеството му на една от основните 

международни организации за икономическо сътрудничество в тази област. 

Представени са основните финансови инструменти на Съюза и 
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възможностите, които те осигуряват за подпомагане и възстановяване на 

засегнатите от бедствия държави.  

7.13. Балева, Д. “Повишаване на защитата на населението при 

бедствия в Република България чрез развитие на доброволни 

формирования за защита”, Сборник доклади от научна конференция 

„Актуални проблеми на сигурността”, 26-27 октомври, 2017 г., гр. 

Велико Търново, стр. 36 – 42, ISSN 2367-7465 

Нарастването на загубите в следствие от бедствия и трудностите, пред 

които е изправен публичният сектор по повод на осигуряването на 

необходимите за защитата на населението човешки ресурси, водят до 

непрекъснато нарастване на значението на доброволците за осъществяването 

на тази защита. Докладът представя възможностите за усъвършенстване на 

защитата при бедствия чрез развитие на доброволни формирования за 

защита. Анализирани са както настоящото им състояние, така и 

перспективите за тяхното развитие. 

7.14. Балева, Д., И. Марков, „Политики за борба с бедността и 

неравенството в разпределението на доходите”, Сборник доклади от 

годишна университетска научна конференция, том 7, Научно 

направление "Социални, стопански и правни науки", Издателски 

комплекс на НВУ "В.Левски", 27-28 юни 2019, стр.229-238, ISSN 1314-

1937 

Този доклад представя мащаба на проблема, свързан с бедността и 

неравенството в разпределението на доходите в Република България. 

Основните мерки за борба с тези проблеми на българското правителство са 

представени. Техните силни и слаби страни са анализирани и са направени 

нови предложения за подобряване на тези политики. 
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7.15. Балева, Д., „Обучение по първа помощ в системата за 

предучилищно и училищно образование в Република България”, 

Сборник доклади от Международна научна конференция "Сигурност, - 

образование, наука, индустрия", 2020 г. София, Първа част, стр. 216 – 

220, ISBN 978-619-7478-57-0 
Докладът представя резултатите от изследване на организацията на 

подготовката по първа помощ в образователната система в Република 

България. Направен е анализ на състоянието ú към настоящия момент и са 

определени основните ключови групи, които следва да повишат подготовката 

си с оглед ограничаване негативните последици за живота и здравето на 

децата при възникване на инцидент. 

7.16. Балева, Д. „Подготовка за реагиране при бедствия в 

системата на училищното образование в Република България”, Годишна 

студентска научна сесия, 27 септември 2021 г., Съвременни аспекти на 

сигурността - предизвикателства подходи, решения, София, 2021 г., стр. 

341 – 348, ISSN 2738-7526 

Докладът представя резултатите от изследване на организацията на 

подготовката за реагиране при бедствия в образователната система в 

Република България. Направен е анализ на състоянието й към настоящия 

момент на базата на данни от официалната статистика и проведено анкетно 

проучване сред учениците и учителите в страната. Представена е и нагласата 

на участниците в образователния процес за допълнително обучение в тази 

насока. 

7.17. Балева, Д. „Ролята на водните ресурси в международните 

конфликти”, Сборник доклади от годишна университетска научна 

конференция, 30 юни – 1 юли 2022 г., том I, Научно направление 
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„Сигурност и отбрана”, стр. 63-72, издателски комплекс на НВУ „Васил 

Левски”, ISSN 1314-1937 

Докладът представя ролята на водните ресурси като фактор за 

противопоставяне в международните отношения и използването им 

международните конфликти. Анализирани са опасностите от изострянето на 

конфликтите за прясна вода в резултат от изменението на климата и 

целенасочената човешка дейност за усвояването на тези ресурси. 

7.18. Балева, Д. „Бедствия и застрахователен бизнес”, Сборник 

доклади от годишна университетска научна конференция, 30 юни – 1 

юли 2022 г., том I, Научно направление „Сигурност и отбрана”, стр. 73-

82, издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, ISSN 1314-1937 

Докладът представя особеностите на развитието на застрахователния 

бизнес в областта на застраховането при бедствия. Представени са някои 

аспекти на развитието на този сегмент в България и в Япония 

 

  

София,  

12.09.2022 г. 

гл. ас. д-р                           Даниела Балева 
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ABSTRACTS  

of the scientific publications of  

Daniela Trifonova Baleva, PhD 

 

presented for participation in a competition for the vacant position of “associate 

professor”, opened in the “Emergency management” department of the “Command 

and Staff” Faculty of Military academy “G. S. Rakovski”, field of higher education 

9. “Security and defense”, professional direction 9.1. “National security”, 

announced with order of the Chief of the Rakovski Military Academy n. СИ29-

РД03-191/05.08.2022 and published in the State Gazette, issue, 70/30.8.2022, page 

61. 

The presented scientific output examines different aspects of the disaster 

management process as well as the characteristics and the roles of the main 

participants in that process and the possibilities for cooperation between them. The 

papers are grouped based on their scientific nature in correspondence with the 

requirements of the Law for the development of the academic staff in the Republic 

of Bulgaria.  

Index A 

1. Dissertation for adjudging scientific and scholarly degree “doctor” – 

not to be presented 

 

Index C 

3. Research work qualifying for an academic degree „First aid and 

disaster response training in the preschool and school system”, Military 

Academy “Georgi Stoykov Rakovski”, Sofia, 2022 , 140 p., ISBN 978-619-

7478-89-1 
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The monograph is in its essence a research on the first aid and disaster 

response training of some of the key groups in the preschool and school system, 

conducted in 26 private, state and municipal elementary and secondary schools 

and colleges in the six economic planning regions in the country. 

It contains analysis of the current state of this training of 1 105 students 

depending of their age and sex as well as that of 419 teachers depending on the 

criteria: age, teaching practice and type of school they teach in. 

Both the motivation of teachers and students and their attitude towards the 

possibility for improving their training are examined. Based on that the main 

directions for improving the effectiveness of the conducted training are 

determined.  

The results of the conducted survey can be used not only by all elements of 

the school system, but also by structures and organization that are related to the 

disaster response and first aid training of the population. 

Index D 

4. Published monograph that is not presented as research work 

qualifying for an academic degree: 

4.1. Baleva, D. “Disaster management”, Dio Miro, 2022, Sofia, 154 p., 

ISBN 978-954-2977-00-1 

The monograph is in its essence a study of the activity and organization of 

subjects that are responsible for handling the disaster management process on a 

national and international level. It contains an analysis of organization both from 

the public and the private sectors that are responsible or have an interest in 

conducting this specific managerial activity. 

The characteristics of the use of volunteer units for disaster management are 

also examined in the context of the possibilities they give as well as the 

peculiarities they have and the challenges they present. 
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The results of the conducted survey can be used by all the elements of the 

United Rescue System in the Republic of Bulgaria and the parties responsible for 

the development of the disaster protection policy in the country for improving the 

disaster management process. 

7. ARTICLES AND REPORTS PUBLISHED IN PEER REVIEWED 

JOURNALS OR PUBLICATIONS IN EDITED COLLECITVE ISSUES OR 

IN SPECIALIZED ISSUES FOR CLASSIFIED INFROMATION 

7.1. Baleva, D. “Expedience of Public-Private Partnerships in the 

Security and Defence Sectors”, Collection of Papers from the Annual 

Scientific Conference of NMU “Vasil Levski”, 30.09 - 1.10.2010, p. 31-39, 

ISSN 1314-1937 

Public-private partnership is a method for using private capital and “know-

how” for creating goods of public interest. This report aims to clear the motivation 

of different subjects from the public and private sectors for participating in such 

partnerships as well as the pros and cons from these partnerships for the taxpayers. 

Both common problems and some specific ones related to the creation of public-

private partnerships in the security and defense sectors are presented in this paper. 

All of these issues should be taken into consideration when determining the 

expedience of such partnerships in this sector of public interest.   

7.2. Baleva, D. “Using „Cost-Benefit” Analysis for Assessing Investment 

Projects Related to Elements of the Critical Infrastructure”, Collection of 

Reports from Scientific Conference of the National Military university, 30.11-

1.12.2011, p. 29-39, ISBN 978-954-753-089-8 

The report presents the “cost-benefit” analysis as a main instrument for 

evaluating the efficiency of public investment projects and in particular investment 

projects related to critical infrastructure. The report presents the main methods for 

“cost-benefit” analysis and aims to clarify their strengths and the limitations in 
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their use. It presents also some of the main problems that exist when these methods 

are used for evaluating projects related to critical infrastructure.  

7.3. Baleva, D. „Economic Aspects of Disaster Protection“, Yearbook of 

Military academy “G. S. Rakovksi”, Command and Staff faculty, 2/2012, p. 

173-179, ISSN 1312-2991, 2013 

This report presents the influence of the economic development on the 

extent of the losses caused by disasters. The main economic costs and benefits 

related to disaster management are analyzed.  

7.4. Stoev, L., D. Baleva, “Analysis of the Mechanism of Cross-sectoral 

and Cross-border Influence of Elements of the European Critical 

Infrastructure”, Yearbook of Military academy “G. S. Rakovksi”, Command 

and Staff faculty, 2/2012, p. 165- 173, ISSN 1312-2991, 2013 

The Directive 2008/114/EC adopted in December 2008 determines the main 

responsibilities and activities of the country in relation to the existing critical 

infrastructure in the energy sector, which is of national importance and of 

importance to the European union. The main indicator for the affiliation of the 

technological infrastructure to the European level of importance is the cross-

sectoral and cross-border influence of its elements. This article suggests that as a 

measure for such an influence should be used the risk of system failure. The paper 

examines the economic aspects of such a failure, taking the internal system for 

distribution of natural gas of Bulgaria as an example. The relation between the gas 

sector and the production of electricity is presented. On that basis a model for 

evaluation of the risk and the possibility for its transfer from the gas to the 

electricity sector is established. The paper also presents how this model registers 

the transfer of risk to cross-border consumers. 

7.5. Baleva, D. „Influence of the Security and Defence Expenditures on 

Economic Growth”, Collection of papers from “Crisis and Economic Growth: 
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Jubilee International Scientific Conference”, University of National and 

World Economy, Sofia, 2013, p. 639 – 644, ISBN 978-954-644-431-8 (vol. 1) 

Security and economic growth are closely connected. Without security there 

cannot be sustainable economic growth and vice versa – economic development is 

the main prerequisite for achieving security in society. This report presents the 

relation between expenditures for security and defense and the economic growth 

and the influence of these expenditures on economic growth. 

7.6. Baleva, D. “Risks Related to the Realization of Public-private 

Partnership Projects”, Public-private Partnership – Instrument for the 

Development of the Economy Based on Innovation: Collection of papers from 

the Forth National Scientific Conference of PhD students, 24.04.2013, volume 

4/edit. Valentin Goev et al. (Sofia), Avangard Prima, p. 275-280, ISBN: 978-

619-160-248-3 

This report presents the main risks related to the realization of projects for 

public-private partnership. An attempt was made to overcome the weaknesses of 

the different existing classifications by creating a new classification of the risks 

related to the realization of such projects. 

7.7. Baleva, D. „Disaster Protection and the Role Of Human 

Resources“, Military journal, 3/2016, p. 78 - 86, ISSN 0861-7392  

One of the main preconditions for the successful implementation of disaster 

protection is the ensuring of all the necessary resources. The current paper analyses 

both the main characteristics and the specifics of human resources in the 

population protection structures in the Republic of Bulgaria. The main problems 

examined are related to ensuring the main structures of the Integrated Rescue 

System and the voluntary teams of rescuers with the necessary human resources, 

their training and motivation. The efforts for training the population of the country 

for disaster protection are presented. 
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7.8. Baleva, D. “Economic Stability in Times of Disasters”, International 

Scientific Conference: Migration, Globalization, Sustainability, Policies”, 21-

22 October 2016, р. 146 – 152, ISBN 978-954-644-986-3 

Ensuring economic stability is one of the main preconditions for limiting the 

losses and maintaining the prosperity of the countries in case of disasters. It should 

be taken into account that different parts of the society and the developing 

countries in general are more vulnerable to such negative events. In this context in 

the current report the main types of losses caused by disasters are analyzed, as well 

as the factors that influence the economic stability of the countries. 

7.9. Baleva, D. „Budget for Protection of the Population in Case of 

Disasters“, journal “Economic thought”, book 5, 2016, p. 136 – 149, ISSN 

0013-2993 

With the increase of both the frequency of the occurrence of disasters in 

recent decades and their consequences arises the necessity for ensuring greater 

financial and material resources for supporting the affected people and 

reconstructing the damaged objects. The budget for disaster protection is the main 

instrument for realization of the necessary measures. The article presents the 

characteristics of creating a disaster management budget in the public and in the 

private sectors, as well as the practice of creating a disaster protection budget in 

different countries. 

7.10. Baleva, D. I. Markov, „Creating Greater Added Value as a 

Solution for the Problems with Financing the Armed Forces of the Country”, 

Collection of Reports from the Military Scientific Conference of the 

Command and Staff Faculty “Challenges for the Education and Training in 

the Context of the EU Security and Defense Policy”, 21-22 June 2017, p. 424 – 

430, ISSN 1312-2991 
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This report presents the importance of the resources allocated for defense for 

the creation, functioning and perfection of the armed forces as well as the 

possibilities for solving problems related to their underfinancing by creating added 

value in the economy of the country. The essence and methods for creating added 

value are presented. The development of the Bulgarian economy based on creating 

added value is analyzed.  

7.11. Baleva, D. „United rescue system in Bulgaria. Current resources 

related issues and prospective solutions“, Journal of Defence Resources 

Management, Oct 2017, Vol. 8, Issue 2, p 101-107 

The article presents some problems related to securing the Bulgarian system 

for disaster management with the necessary resources for its proper functioning. 

The main challenges for the United Rescue System in the country are analysed, 

including those related to ensuring the system with the necessary material, 

financial and human resources. Some possibilities for solving these problems with 

the use of funds from the European Union are presented. 

7.12. Baleva, D., Financial Instruments of the European Union for 

International Cooperation for Disaster Protection, Military journal, 1-4/2017, 

ISSN 0861-7392 p. 112-120  

The only chance many countries get for reconstructing their economies and 

infrastructure after they have been devastated by disasters is related to the 

development of international economic cooperation for disaster management. This 

is the reason why this article deals with the increasing activity of the European 

Union, which is one of the main international organizations in this area. The main 

financial instruments of the union are presented, as well as the possibilities they 

give for aid and reconstruction of the countries, stricken by disasters. 

7.13. Baleva, D. “Improving the Protection of the Population in the 

Republic of Bulgaria in case of Disasters by Developing Volunteer Units for 
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Protection”, Collection of Papers from the Scientific Conference “Current 

Security Problems”, 26-27 October, 2017, Veliko Tarnovo, p. 36 – 42, ISSN 

2367-7465 

The increase of the losses caused by disasters and the difficulties faced by 

the public sector in relation to securing the necessary human resources lead to the 

constant increase of the significance of volunteers for the protection of the 

population. This article presents the possibilities for improving the protection of 

the population based on developing volunteer units. Their current state is analyzed 

as well as the perspectives for their development. 

7.14. Baleva, D., I. Markov, “Policies for Fight Against Poverty and 

Income Inequality”, Collection of Papers from the Annual Yearly University 

Scientific Conference, volume 7, scientific field “Social, Economic and Law 

Sciencies, Pupblishing complex of the NMU “V. Levski”, 27-28 June 2019, p. 

229-238, ISSN 1314-1937 

The report presents the scale of the problems related to poverty and income 

inequality in Bulgaria. The main measures of the Bulgarian government for 

handling these problems are presented. Their strengths and weaknesses are 

analyzed and new proposals for improvement of these policies are suggested. 

7.15. Baleva, D., “First Aid Training in the Educational System in the 

Republic of Bulgaria”, Collection of Papers from the International Scientific 

Conference “Security – education, science, industry”, 2020, Sofia, Part one, p. 

216 – 220, ISBN 978-619-7478-57-0 

This report presents the results of a research on the organization of first aid 

training in the education system in the Republic of Bulgaria. An analysis of the 

current state is made and the main key groups that should increase their training in 

order to reduce the negative effects of incidents on the life and health of children 

are determined. 
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7.16. Baleva, D. “Disaster Response Training in the School System in 

the Republic of Bulgaria”, Annual student scientific session “Current security 

aspects – challenges, approaches, solutions”, 27 September 2021, Sofia, 2021, 

ISSN 2738-7526 

The report presents the results of a survey of the organization of disaster 

management training in the school system of the Republic of Bulgaria. An analysis 

has been made of its current state based on official statistics and a survey among 

teachers and students in the country. The attitude of participants in the educational 

process for additional training in this aspect is presented. 

7.17. Baleva, D. “Role of Water Resources in International Conflicts”, 

Collection of Reports from the Annual University Scientific Conference, 30 

June – 1 July 2022, vol. 1, scientific direction “Security and defense”, p. 63-72, 

publishing complex of the National Military University “Vasil Levski”, ISSN 

1314-1937 

The report presents water resources as a factor in international conflicts. 

Dangers related to the intensification of the conflicts for fresh water in relation to 

climate change and the human activities are analyzed. 

7.18. Baleva, D. “Disasters and The Insurance Business”, Collection of 

Reports from the Annual University Scientific Conference, 30 June – 1 July 

2022, vol. 1, Scientific direction “Security and defense”, p. 73-82, publishing 

complex of the National Military University “Vasil Levski”, ISSN 1314-1937 

The report presents the specifics of the development of disaster insurance. 

Some aspects of the development of this segment of the insurance market in 

Bulgaria and Japan are presented. 

Sofia 

12.09.2022  

chief assistant professor                           Daniela Baleva, PhD 
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