
Кратко описание на хабилитационен труд 
на гл. ас. д-р Едуард Маринов 

Във връзка с конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на 
висшето образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално 
направление 3.8.  Икономика (международна търговия), обнародван в Държавен вестник, 
бр.83 от 22.10.2019 г. д-р Маринов е представил като хабилитационна монография книгата 
„Възможности и перспективи пред външнотърговските отношения на България с 
държавите от Субсахарска Африка“. 

В книгата д-р Едуард Маринов представя синтезиран широкообхватен анализ на 
външнотърговските отношения на България с държавите от Субсахарска Африка, за да 
очертае възможностите за българския бизнес, които този относително непознат у нас и 
доста неглижиран през последните десетилетия регион разкрива пред него.  

Целта на публикацията е да бъдат изведени потенциалните ползи и възможните 
приоритетни действия в областта на търговското сътрудничество от страна както на 
българските фирми, така и на държавата за възстановяване на търговските 
взаимоотношения с държавите в Субсахарска Африка в контекста на политиката на ЕС 
спрямо региона. Заедно с това изследването цели идентифициране на възможностите и 
подпомагане на държавата при формулирането на политика и инструменти за постигане 
на експанзията на тези пазари.  

В кратко въведение е представен регионът на Субсахарска Африка, след което е 
систематизирана институционалната структура на търговските отношения на България със 
Субсахарска Африка и по-конкретно новата рамка на търговските отношения на ЕС с 
региона. Изложени са резултатите от анализа на външнотърговските отношения на 
България със субсахарските държави, включващ проучване на динамиката на търговията, 
сравнителен анализ в рамките на ЕС и спрямо останалите страни-членки от Централна и 
Източна Европа и подробно проучване на стоковата и географската структура на 
търговията за периода 2003-2015 г. По-нататък, въз основа на представително проучване 
на 1000 български фирми е представен синтезиран профил на българските фирми, които 
търгуват със Субсахарска Африка, както и на онези, които проявяват интерес към региона 
и е анализирана позицията на бизнеса у нас към тези отношения. Описани са резултатите 
от проведените структурирани дълбочинни интервюта с представители на фирми, имащи 
реални външнотърговски отношения със страни от региона с цел задълбочаване и 
конкретизиране на получените резултати и формулиране на адекватни препоръки към 
бизнеса и държавата. В заключение са изведени по-важните аналитични резултати от 
изследването и са направени препоръки относно възможностите за подобряване на 
политиката спрямо региона както от страна на българските фирми, така и от страна на 
държавата.  

Книгата е разработена, за да предостави по систематичен и достъпен начин знания 
за съвременното състояние и перспективите пред външнотърговските отношения на 
България с държавите от Субсахарска Африка на политици, държавни служители, 
представители на бизнеса, академичната общност и широката общественост.  

През м. октомври 2017 г. книгата получава награда за отличен проект в направление 
„Човек и общество“ в рамките на Програмата за подпомагане на млади учени на 
Министерство на образованието и науката и Българска академия на науките. 

София, 
25.02.2020 г. д-р Едуард Маринов 


