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Международна научна конференция 

Икономиката в променящия се свят: 

национални, регионални и глобални 

измерения 

П Р О Г Р А М А  
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ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 

Председател 

Проф. д-р Веселин Хаджиев – зам.-ректор „Научноизследователска 

дейност” 

Членове: 

Проф. д-р Данчо Данчев – декан на Стопански факултет 

Проф. д-р Марин Нешков – декан на факултет „Управление” 

Доц. д-р Слави Генов – декан на Финансово- счетоводен 

факултет 

Доц. д-р Тодорка Атанасова – декан на факултет „Информатика” 

Доц. д-р Стоян Маринов – директор на Колеж по туризъм 

Доц. д-р Юлиaн Василев 

Доц. д-р Стоян Киров 

Доц. д-р Людмил Найденов 

Доц. д-р Танка Милкова 

Гл. ас. д-р Александър Шиваров 

Ас. д-р Иван Апостолов 

НАУЧЕН СЪВЕТ 

Председател 

Проф. д-р Веселин Хаджиев – зам.-ректор „Научноизследователска 

дейност” 

Членове: 

Проф. д-р Зоя Младенова 

Проф. д-р Стефан Вачков 

Проф. д-р Румен Калчев 

Проф. д-р Надя Костова 

Проф. д-р Евгени Станимиров 

Проф. д-р Таня Дъбева 

Проф. д-р ист. н. Иван Русев 

Проф. д-р Владимир Сълов  

Доц. д-р Анастасия Кондукторова 
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ПРОГРАМА 

15 май 2015 г. 

 

08,00 – 10,00 ч. Регистрация на участниците 

10,00 – 12,00 ч. Пленарно заседание 

12,00 – 13,00 ч. Обяд 

13,00 – 14,30 ч. Доклади и дискусии по секции 

14,30 – 15,00 ч. Кафе пауза 

15,00 – 16,30 ч. Доклади и дискусии по секции 

16,30 – 17,00 ч. Кафе пауза 

17,00 – 18,30 ч. Доклади и дискусии по секции 

19,00 ч. Коктейл  

 



4 

Разпределение на събитията по зали 

 

Събитие Място 

Регистрация на участниците Фоайе пред Аула 

Пленарно заседание Аула 

I секция „Глобализация и икономическо развитие” 446 

II секция „ЕС в съвременните условия: проблеми, 
тенденции и политики” 

116 

III секция „Икономически растеж, инвестиции и 
иновации” 

222 

IV секция „Структурно преустройство, отраслово 
и регионално развитие” 

319 

V секция „Финансово-счетоводни проблеми в 
следкризисния период” 

128 

VI секция „Бизнесът пред предизвикателствата на 
новите реалности” 

220 

VII секция „Институции, институционална промя-
на и висше образование” 

223 

VIII секция „ Информационни и комуникационни 
технологии” 

322 

Кафе паузи Фоайета пред 
зали 228 и 316 

Коктейл Зала за хранене, 
3 ет., надстройка 
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ПОДРОБНА ПРОГРАМА
1
 

 

Пленарно заседание: 10,00 – 12,00 ч., Аула 

Водещ: проф. д-р Веселин Хаджиев 

 

Откриване на конференцията: проф. д-р Веселин Хаджиев, 

зам.-ректор „Научноизследователска дейност” 

 

Приветствие от ректора към гостите и участниците в конференцията  

 

Презентация: Огнян Златев, ръководител 

на представителството на Европейската комисия в България 

„Инвестиционният план за Европа външноикономическата полити-

ка на ЕС” 

 

Първи пленарен доклад: проф. д-р Зоя Младенова, Икономически 

университет – Варна 

„Глобализация на икономиката и новата парадигма на развитието“ 

 

Втори пленарен доклад: Георги Найденов, Open Mind Management 

„Бизнесът в новото нормално (предизвикателства и възможности)” 

                                                      
1 Подробната програма е изготвена на основание подадени заявки и търпи актуа-

лизации 
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ЗАСЕДАНИЯ ПО СЕКЦИИ 

 

I секция 

 „Глобализация и икономическо развитие”, зала 446 

 

1. Доклади и дискусии: 13,00 – 14,30 ч. 

Водещ: доц. д-р Калоян Колев 

 

Проф. д-р Иван Райчев (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) 

Икономическа политика и глобални тенденции – социално-

психологически аспекти 

 

Доц. д-р Братой Копринаров (БУ „Асен Златаров”) 

Влияния на глобализацията върху конкурентоспособността 

на община Бургас като туристическа дестинация 

 

Гл. ас. д-р Александър Шиваров (ИУ – Варна) 

Post-Crisis Development of Bulgarian Export 

 

Ас.  д-р Веселина Атанасова  - Георгиева (БУ „Асен Златаров”) 

Електронната дистрибуция - фактор за повишаване на конкурентос-

пособността на община Бургас като туристическа дестинация 

 

Ас. Славея Желязкова (ИУ – Варна)  

Модел на портфейлния баланс за детерминиране на валутните 

курсове 

 

Ас. Константин Капитанов (ИУ – Варна) 

Механизъм на взаимодействие между преките чуждестранни 

инвестиции и инвестиционния процес в съвременните условия 

на глобализация 
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2. Доклади и дискусии: 15,00 – 16,30 ч. 

Водещ: доц. д-р Галина Йолова 

 

Доц. д-р Андрияна Андреева (ИУ – Варна) 

Трудовият договор – традиции и тенденции 

в променяща се икономическа среда 

 

Доц. д-р Галина Йолова (ИУ – Варна) 

Специфики в установяването на осигурените лица 

предвид характера на трудовата заетост 

 

Ас. д-р Галина Ковачева (ВСУ „Черноризец Храбър”) 

Глобални и национални фактори, обуславящи възникването 

и развитието на корпоративната престъпност в България 

 

Ас. Виолета Владова-Иванова (ИУ – Варна) 

Трудов договор за осигуряване на временна работа – проблеми и 

перспективи 

 

Ас. Диана Димитрова (ИУ – Варна) 

Тенденции в развитието на законодателството в областта на общест-

вените поръчки 

 

Ас. Милена Цветковска (ИУ – Варна) 

Актуални проблеми на нарушенията при възлагане на обществените 

поръчки 

 

Ас. Живка Матеева (ИУ – Варна) 

Контрол за спазване на законодателството в областта на личните 

данни 

 

Ас. Ивайла Димитрова (ИУ – Варна) 

Правни последици на осъдителната присъда, постановена 

в държава-членка на ЕС, във връзка с освобождаването от 

наказателна отговорност по чл.78а от НК 
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Докт. Мирослав Манев (ИУ – Варна) 

Възможности за обогатяване на класификацията на вертикалните 

косвени ефекти от преките чуждестранни инвестиции 

 

3. Доклади и дискусии: 17,00 – 18,30 ч. 

Водещ: гл. ас. д-р Дамян Киречев 

 

Доц. д-р Гергана Славова (ИУ – Варна) 

Производство на слънчоглед в България и света за периода от 2009 

до 2014 г. 

 

Гл. ас. д-р Ирена Николова (НБУ – София) 

Развитие на външната търговия на България след 1989 г. 

 

Ас. д-р Марияна Кътева (УНСС – София) 

Скоростта на доставките като глобална тенденция в търговията 

 

Арх. Тихомир Жиков (УАСГ – София) 

Икономическо влияние на Дунав мост 2 над град Видин и региона 

 

Ас. д-р Едуард Маринов (ИИИ – БАН) 

Външнотърговски отношения на България с държавите в Африка 

 

Ас. Искрен Пенчев (ИУ – Варна) 

Влияние на входящите капиталови потоци върху размера 

и ликвидността на българския пазар на акции 

 

Ас. д-р Олга Чорбаджийска 

(ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград) 

Необходимост от ефективно управление на времето като резултат 

от глобалните промени в съвременните организации 

 

Ас. докт. Цвета Бориславова (ИУ – Варна) 

Дебатът за минималната работна заплата 
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Докт. Стефан Райчев (ПУ „Паисий Хилендарски”) 

Ефективност на трудовия пазар на България в контекста на ЕС 

 

Докт. Свилена Михайлова (ИУ – Варна) 

Влияние на преките чуждестранни инвестиции върху текущата 

сметка на платежния баланс  

 

Проф. д-р ик. н. Хусейн Бийбулатов (Чеченски Государствений 

университет) 

Система государственного управления при плановой и рыночной 

экономики (напр. Экономика госудерственное управление) 

 

Минкаил Хамзатов  

Актуальние проблеми востановления и развития  экономики Чечен-

ской республики в изменяющих условиях Россия и мире 
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II секция 

„ЕС в съвременните условия: 

проблеми, тенденции и политики”, зала 116 

 

1. Доклади и дискусии: 13,00 – 14,30 ч. 

Водещ: доц. д-р Иван Йовчев 

 

Доц. д-р Събка Пашова (ИУ – Варна) 

Проф. д-р Иван Панчев (УХТ – Пловдив) 

Ас. Радослав Радев (ИУ – Варна) 

Докт. Георги Димитров (ИУ – Варна) 

Актуални проблеми и тенденции пред ядивните покрития, 

използвани в ЕС 

 

Доц. д-р Зорница Стоянова (УНСС – София) 

Екологична политика на ЕС за създаване на зелени работни места 

 

Доц. д-р Иван Йовчев (ИУ – Варна) 

Аспекти на новия подход на Европейската комисия 

към несъстоятелността на предприятията 

 

Гл. ас. д-р  Наталия Стоянова (ВУАРР – Пловдив, филиал Русе) 

Влияние на  социалната политиката на ЕС за планиране 

на персонала в  предприятията 

 

Гл. ас. д-р Антоанета Стоянова (ИУ – Варна) 

Гл. ас. д-р Ваня Живкова (ИУ – Варна)  

Ас. Величка Маринова (ИУ – Варна) 

Проблеми и перспективи за управление на отпадъците 

 

Гл. ас. д-р Гергана Кресналийска  

(ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград) 

Предизвикателства пред публичната администрация 

в Република България в контекста на променящите се условия 

в Европейския съюз 
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Ас. Корнелия Филипова (ИУ – Варна) 

Нарастващото доходно неравенство в страните-членки на ЕС 

 

Ас. Николай Величков  (УНСС – София) 

Фискалните дискреции в ЕС: сравнителен анализ на старите 

и новите страни-членки 

 

Докт. Невена Добрева (СУ „Св. Климент Охридски”) 

Културното предприемачество в политиките на Европейския съюз 

 

2. Доклади и дискусии: 15,00 – 16,30 ч. 

Водещ: доц. д-р Събка Пашова 

 

Доц. д-р Светла Бонева (УНСС – София) 

Създаването на “Българска независима енергийна борса” –

предпоставка за осъществяването на либерализиран пазар 

на електрическа енергия 

 

Доц. д-р Стоянка Георгиева (ИУ – Варна) 

„Проектът Европа” и транснационализирането на демокрацията 

 

Доц. д-р Георги Маринов (ИУ – Варна) 

Economic Aspects of Education in Bulgaria Today – results of an 

Empirical Study 

 

Гл. ас. д-р Атанас Камеларов (ИУ – Варна) 

Европейският банков съюз – ползи и възможности 

от присъединяването на България 

 

Ас. д-р Кристина Петрова (УНСС – София) 

Основания за развитието на наднационалните регулации в сферата 

на разходната политика в Европейския съюз и ефекта от тях 

 

Гл. ас  д-р Христина Харизанова (УНСС – София) 

Зелените професии в ЕС – предпоставка за устойчиво развитие 
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Докт. Огнян Митев (ПУ „Паисий Хилендарски”) 

Тенденции, породени от пост-кризисните промени във финансовото 

регулиране в  ЕС 

 

Докт. Блага Маджурова (ПУ „Паисий Хилендарски”) 

Пенсиите – обект на безпокойство от натиска върху публичните 

финанси на равнище Европейски съюз 

 

Докт. Евгени Филипов (ИУ – Варна) 

Академичното spin-off предприемачество в Европейския съюз: 

особености и проблеми 
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III секция 

„Икономически растеж, инвестиции и иновации”, зала 222 

 

1. Доклади и дискусии: 13,00 – 14,30 ч. 

Водещ: проф. д-р Стефан Вачков 

 

Проф. д-р ик.н. Николинка Сълова (ИУ – Варна) 

Потребление и доходи на населението в България в годините 

на преход 

 

Проф. д-р инж. Красимир Петров (УАСГ – София) 

Проф. д-р ик.н. инж. Цвети Даковски (УАСГ – София) 

Някои възможности за усъвършенстване на показателите, свързани 

с жилищния фонд при провеждането на националните преброявания 

в Република България 

 

Проф. д-р Стефан Вачков (ИУ – Варна) 

Към изследването на банковата иновационна култура 

 

Bozhana Stoycheva, PhD s. 

Prof. Diana Antonova, PhD 

(Ruse University “Angel Kanchev”, Bulgaria) 

Concerning the Innovative Products Portfolio Management 

and Organization of the New Product Development Process 

in Bulgarian Industry 

 

Доц. д-р Стела Ралева (УНСС - София) 

Натрупване на капитал и икономически растеж в България 

 

Доц. д-р Христо Мавров (ИУ – Варна) 

Доходно неравенство: глобални, регионални и национални 

измерения 

 

Ас. д-р Щерьо Ножаров (УНСС - София) 

Възможности за устойчив икономически растеж чрез използване 

на класически инструменти на макроикономическото регулиране 
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Ас. д-р Милен Динков (СА Д.А. Ценов – Свищов) 

Роля на иновациите в социалната сфера 

 

Ас. д-р Милен Митков (СА Д.А. Ценов – Свищов) 

Влияние на Общата селскостопанска политика  на Европейския 

съюз върху развитието на земеделското застраховане в България 

 

2. Доклади и дискусии: 15,00 – 16,30 ч. 

Водещ: доц. д-р Христо Мавров 

 

Проф. д-р Владимир Владимиров (ИУ – Варна) 

Алтернативна политика за растеж на икономиката 

 

Доц. д-р Силвия Трифонова (УНСС - София) 

Икономическият растеж на България: основни тенденции 

от гледна точка на производствения подход 

 

Аssociate Professor, Phd Temenuga Stoikova 

(Institute of Economics, Varna) 

Assistant Anna Petrova 

Chief Assistant Eng. Tinka Grozdanova 

(Space Research and Technologies Institute-BAS, Sofia, Bulgaria) 

Innovative Nanostructured Composite Coatings 

 

Гл. ас. д-р Радка Иванова (ИУ – Варна) 

Организационно-управленски иновации и бариери 

за внедряването им 

 

Ас. Аника Петкова (УНСС – София) 

Глобални тенденции в развитието на преките чуждестранни 

инвестиции 

 

Ас. Димитър Дамянов (УНСС – София) 

Развитие на банковата система и спестяване на домакинствата 

в България 
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Ас. Георги Червенски (ИУ – Варна) 

Влияние на икономическото доверие върху цикъла на крайното 

потребление в България 

 

Докт. Петко Миран (ПУ „Паисий Хилендарски”) 

Корелационни зависимости на неравенството в разпределението 

на дохода и богатството 

 

Докт. Петър Пиперков (УНСС – София) 

Инвестиции, икономически кризи и финансова нестабилност 

в теорията на Хаймън Мински 

 

3. Доклади и дискусии: 17,00 – 18,30 ч. 

Водещ: проф. д-р Владимир Владимиров 

 

Д-р Даниела Георгиева (МВБУ – Ботевград) 

Влияние на минималния осигурителен доход върху трудовата 

заетост в областта на научните изследвания и иновациите 

в България 

 

Гл. ас. Петкан Илиев (УНСС – София) 

Социално-икономическата роля на Българската православна църква 

 

Ас. д-р Стоян Танчев (ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград) 

Влиянието на пропорционалния подоходен данък върху растежа 

в страните от Азия 

 

Ас. инж. Васил Йорданов (УАСГ – София) 

Определяне на срока на ефективната експлоатация 

при проектирането на обекти с рекреационно предназначение 

при използването на водите от близък термален минерален източник 

 

Докт. Антония Бойкова (ИУ – Варна) 

Иновациите – ключов драйвер на „споделената икономика” 
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Докт. Ивайло Иванов (ИУ – Варна) 

Търговският център като инвестиция 

 

Докт. Красимира Данаилова (СА Д.А. Ценов – Свищов) 

Бариери пред адаптацията на човешкия фактор  

при информационно-технологична промяна 

 

 

Докт. Христо Стоянов (ДЗИ – Генерал Тошево) 

Разработване и приложение на селекционно-икономически  

показатели за оценка на форми и образци обикновена зимна 

пшеница (Triticum aestivum L.) 

 

Докт. Йорданка Пейчева (ИУ – Варна) 

„Филиалите на бъдещето“ – иновационна идея или необходима 

реалност 
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IV секция 

„Структурно преустройство, отраслово и регионално развитие”, 

зала 319 

 

1. Доклади и дискусии: 13,00 – 14,30 ч. 

Водещ: доц. д-р Танка Милкова 

 

Проф. д-р ик.н. Юлия Дойчинова (УНСС – София) 

Организационно преструктуриране на земеделските стопанства и 

развитие на селските райони 

 

Проф. д-р ик.н. Иван Кънчев (УНСС – София) 

Организационно преструктуриране на земеделските стопанства и 

развитие на селските райони 

 

Проф. д-р Румен Калчев (ИУ – Варна) 

Проф. д-р ик.н. Марина Юденко  

(СПБ Государственньй экономически университет) 

Развитие на малкия строителен бизнес 

 

Проф. д-р ик. н. Таня Горчева (СА „Д.А. Ценов“ – Свищов) 

Конкурентоспособност на градските туристически дестинации 

 

Доц. д-р Гена Велковска (Тракийски университет – Ст. Загора) 

Някои специфични характеристики на концесиите в строителството 

 

Доц. д-р Албена Митева (УНСС – София) 

Характерни черти на зелената икономика в контeкста 

на концепцията за устойчиво развитие 

 

Доц. д-р Камен Петров (АУ – Пловдив) 

Регионалното развитие – функционалност и структурни подходи 

 

Д-р Филиз Арифова (Областна Администрация Варна) 

Регионалното развитие – основа за икономически растеж 

на териториалните единици 
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2. Доклади и дискусии: 15,00 – 16,30 ч. 

Водещ: проф. д-р Румен Калчев 

 

Доц. д-р Наталия Неделчева (РУ „Ангел Кънчев“) 

Докт. Мирослав Петров (РУ „Ангел Кънчев“) 

Изследване на необходимостта от усъвършенстване 

на икономическата рамка в сферата на здравеопазването 

 

Доц. д-р Росен Николаев (ИУ – Варна) 

Един подход за оптимизиране производствената дейност 

на предприятието 

 

Доц. д-р Божидар Чапаров (ИУ – Варна) 

Гл. ас. д-р Радан Мирянов (ИУ – Варна) 

Едно приложение на веригите на Марков за повишаване 

удовлетвореността на клиентите, ползващи услугите на Порт Варна 

 

Доц. д-р Танка Милкова (ИУ – Варна) 

Модел за оптимизиране на асортиментната структура 

на произвежданата продукция 

 

Гл. ас. д-р Деян Михайлов (ИУ – Варна) 

Относно моделиране на продължителността на технологични дей-

ности 

 

Гл. ас. д-р Велина Йорданова (ИУ – Варна) 

Предпоставки за формиране на логистични системи в строителния 

сектор 

 

Гл. ас. д-р Борислав Атанасов (УНСС – София) 

Аспекти от пазара на потребителски стоки в България 

 

Гл. ас. д-р Дамян Киречев (ИУ – Варна) 

Финансиране на земеделието в земи по НАТУРА 2000 – 

възможности и предизвикателства 
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Ас. д-р Елка Василева (УНСС – София) 

Стимулиране на партньорството в управлението на регионалното 

развитие 

3. Доклади и дискусии: 17,00 – 18,30 ч. 

Водещ: доц. д-р Росен Николаев 

 

Доц. д-р Теменуга Стойкова (ИУ – Варна) 

Докт. Мариета Стефанова (ИУ – Варна) 

Осигуряване на безопасността на бисквитени изделия чрез контрол 

на водна активност 

 

Гл. ас. д-р Силвия Господинова (ИУ – Варна) 

Преструктуриране и ефективност в сектора на индустрията 

в България 

 

Гл. ас. д-р Миглена Душкова (ИУ – Варна) 

Проблеми на икономическата ефективност на сектор търговия 

по региони в България 

 

Ас. д-р Красимира Янчева (ИУ – Варна) 

Проект за организиране на специално фолклорно 

събитие в туристическа дестинация 

 

Д-р Иванка Банкова (ВСУ „Черноризец Храбър“) 

Нова визия за управление на отпадъците в контекста 

на регионалното развитие 

 

Ас. Невена Господинова (ИУ – Варна) 

Предпоставки за прилагане на логистичния подход 

във фармацевтичната индустрия 

 

Докт. Светла Атанасова (СА „Д.А. Ценов“ – Свищов) 

Теоретични аспекти на формирането на търговския асортимент 
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Докт. Милен Сакакушев (СА „Д.А. Ценов“ – Свищов) 

Създаване на собствени марки на търговските вериги 
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V секция 

„Финансово-счетоводни проблеми в следкризисния период”, 

зала 128 

 

1. Доклади и дискусии: 13,00 – 14,30 ч. 

Водещ: проф. д-р Фаня Филипова 

 

Проф. д-р Емилиян Тананеев (СА Д.А. Ценов - Свищов) 

Данъчен контрол – конфликти и кризи 

 

Проф. д-р Фаня Филипова (ИУ – Варна) 

Предизвикателствата пред счетоводната професия и нейната 

променяща се роля 

 

Доц. д-р Росица Иванова (УНСС – София) 

Анализ на ефективността на малките и средни предприятия 

от преработващата промишленост на България в следкризисния 

период 

 

Доц. д-р Пепа Стойкова (СА Д.А. Ценов - Свищов) 

Корупцията като обект на контрол 

 

Доц. д-р Анита Атанасова (ИУ – Варна) 

Организация на управленското счетоводство 

 

Гл. ас. д-р Руслана Димитрова (ИУ – Варна) 

Предизвикателства за вътрешния контрол и одит в следкризисния 

период 

 

Гл. ас. д-р Даниела Георгиева (ИУ – Варна) 

Съвременни подходи за оценка на ефективността от дейността 

на предприятието 
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Гл. ас. д-р Рени Петрова (ИУ – Варна) 

Представянето във финансовите отчети като средство 

за манипулиране на счетоводната информация 

 

Гл. ас. д-р Румяна Маринова (ИУ – Варна) 

Новите правила относно пруденциалните изисквания за кредитните 

институции 

 

2. Доклади и дискусии: 15,00 – 16,30 ч. 

Водещ:  доц. д-р Анита Атанасова 

 

Гл. ас. д-р Надежда Попова-Йосифова (ИУ – Варна) 

Финансова отчетност относно застрахователните договори – 

перспективи и бъдещи проблеми 

 

Ас. д-р Борислав Боянов (УНСС – София) 

„Действащото предприятие” – фундаментален счетоводен принцип, 

условие или хипотеза в националната икономическа среда 

 

Ас. д-р Петър Пешев (УНСС – София) 

Лихвеният спред – индикатор за недостатъците на българската 

банкова система 

 

Ас. Галин Марков (ИУ – Варна) 

Относно някои насоки на ефективността на финансовия контрол 

по примера на Агенцията за държавна финансова инспекция 

 

Ас. Атанас Атанасов (ИУ – Варна) 

Признаване и оповестяване на репутацията във финансовите отчети 

на българските мобилни оператори – проблеми и поуки 

 

Ас. Галина Събчева (ИУ – Варна)  

Представяне на пристанищните концесии в отчетите 

на концесионерите: състояние и перспективи 
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Докт. Валентина Велчева (ИУ – Варна) 

Проблеми при дефинирането на финансовите и капиталовите 

инструменти 

 

Докт. Светлана Иванова (ИУ – Варна) 

Предимства и недостатъци на използването на модела „Три линии 

на защита“ за ефективно управление на риска 

 

Докт. Минчо Минев (ИУ – Варна) 

Нормалният производствен капацитет от гледна точка 

на финансовото и управленското счетоводство 

 

Докт. Станислава Тодорова (ИУ – Варна) 

Финансовo-отчетни аспекти на сливанията и придобиванията 

на търговски дружества 

 

Докт. Гергана Иванова (ИУ – Варна) 

Някои подходи за анализ на риска от несъстоятелност 

в предприятията 

 

Докт. Стоян Георгиев (ИУ – Варна) 

Счетоводни аспекти на търговската несъстоятелност 

 

Докт. Красимира Господинова (ИУ – Варна) 

Сивият сектор и измамите  с корпоративен данък в следкризисния 

период 

 

3. Доклади и дискусии: 17,00 – 18,30 ч. 

Водещ:  доц. д-р Емилия Спасова 

 

Проф. д-р ик. н. Нено Павлов (УНСС – София) 

Щрихи от дискусията за политиките по оптимизиране 

на пенсионната система в България 
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Доц. д-р Людмил Найденов (ИУ – Варна) 

Държавният дълг – новият стар проблем на България? 

 

Доц. д-р Светлана Герчева (ИУ – Варна) 

Отговорният хазарт – в лабиринта от данъци и такси 

 

Доц. д-р Камелия Асенова (РУ „Ангел Кънчев“) 

Влияние на публичните разходи и техните компоненти върху 

икономическия растеж в България и Израел – сравнителен анализ 

 

Assoc. prof. Virginia Zhelyazkova, PhD  (VUZF University, Sofia) 

Assoc. prof. Yakim Kitanov, PhD (VUZF University, Sofia) 

Leading Tendencies in the Bulgarian Banking System in the Period 

2010-2014 

 

Доц. д-р Любомир Георгиев (ИУ – Варна) 

Конкурентност и/или стабилност на банковата система 

 

Доц. д-р Данчо Петров (ИУ – Варна) 

Екипен мениджмънт и екипна култура в банковия бизнес 

 

Доц. д-р Емилия Спасова (ИУ – Варна) 

Външните мерки – вариант за лечение при тежка фирмена криза 

 

Доц. д-р Йордан Йорданов (ИУ – Варна) 

Емисията на корпоративен дълг и ex-ante потенциалът против инте-

ресите на облигационерите 

 

Chief assistant prof. Veniamin Todorov, PhD (UE – Varna) 

The Link Between Bank Instability and Fiscal Sustainability in Bulgaria 

 

Гл. ас. д-р Александрина Панчева (ИУ – Варна) 

Джендър детерминирането на банковия пърформанс 
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Гл. ас. д-р Мирослава Махлебашиева (ИУ – Варна) 

За потенциала на климатичното хеджиране на българските газови 

компании 

 

Ас. Татяна Джунинска (ИУ – Варна) 

Данъците върху собствеността – възможности за повишаване 

на фискалната автономност на местните власти в Република 

България 

 

Ас. Светослав Борисов (ИУ – Варна) 

Изглаждане на дохода и влиянието му върху информативността 

на печалбите 

 

Докт. Владимир Черналиев (ИУ – Варна) 

Ползи и рискове за инвеститорите и държавата от емитирането 

на инфлационно индексиран дълг 
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VI секция 

„Бизнесът пред предизвикателствата на новите реалности”, 

зала 220 

 

1. Доклади и дискусии: 13,00 – 14,30 ч. 

Водещ: доц. д-р Михал Стоянов 

 

Доц. д-р Любовь Петрова 

Доц. д-р эк. н. Юлия Финогенова 

(Российский экономический университет 

имени „Г. В. Плеханова“, Россия) 

Бизнес-стратегия компании 

 

Доц. д-р Пенка Горанова (СА „Д.А. Ценов“ – Свищов) 

Докт. Стелиана Василева (СА „Д.А. Ценов“ – Свищов) 

Ролята на регионалния бранд за интелигентен и устойчив растеж 

 

Доц. д-р Маргарита Бъчварова (ИУ – Варна) 

Съвременни тенденции в развитието на правната уредба 

в търговските отношения 

 

Доц. д-р Ирена Емилова (СА „Д.А. Ценов“ – Свищов) 

Отговорност на междуличностните отношения 

в бизнес организацията 

 

Доц. д-р Димитър Рафаилов (ИУ – Варна) 

Финансов луфт и представяне на фирмите 

 

Доц. д-р Цветана Стоянова (УНСС - София) 

Параметризация на управлението на човешките ресурси в бизнес 

организациите 

 

Доц. д-р Донка Желязкова (ИУ – Варна) 

Иновативни подходи в съвременната търговска практика 
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Доц. д-р Михал Стоянов (ИУ – Варна) 

Вендинг бизнеса: състояние и възможности 

 

Доц. д-р Даниела Попова (ВСУ „Черноризец Храбър”) 

Управление на талантите в креативните индустрии 

 

Доц. д-р Петър Димитров (УНСС – София) 

Ас. Даниела Цветкова (УНСС – София) 

Растеж и предприемчивост – двете лица на успеха на съвременния 

бизнес 

 

2. Доклади и дискусии: 15,00 – 16,30 ч. 

Водещ: доц. д-р Маргарита Бъчварова 

 

Доц. д-р Силвия Благоева (ИУ – Варна) 

Състояние и тенденции в развитието на железопътните товарни 

превози в област Варна 

 

Доц. д-р Росен Николаев 

Х. ас. Виктория Станчева (ИУ – Варна) 

Новата икономическа реалност и математическото моделиране: 

възможности и предизвикателства 

 

Доц. д-р Надя Миронова (УНСС - София) 

Модели и практики в междукултурните бизнес комуникации 

 

Доц. д-р Стоян Маринов (ИУ – Варна) 

Докт. Галина Илиева (ИУ – Варна) 

Критерии за оценка на потребителските преживявания 

на хазартните туристи 

 

Гл. ас. д-р Елица Граматикова (ИУ – Варна) 

Търговските обекти в XXI век през призмата на потребителските 

нагласи 
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Гл. ас. д-р Йордан Петков (ИУ – Варна) 

Една модификация на модел за оптимално управление на запасите 

при случайно търсене 

 

Гл. ас. д-р Мария Велева (ИУ – Варна) 

Ролята на длъжностните характеристики за подобряване 

на резултатите от изпълнението в туристическите организации 

 

Гл. ас. д-р Свилен Иванов (ИУ – Варна) 

Приложни аспекти на маркетинговата концепция за малкия бизнес 

 

Ас. Елица Узунова (ИУ – Варна) 

Тенденции на пазара на маркетингови изследвания в България 

и по света 

 

3. Доклади и дискусии: 17,00 – 18,30 ч. 

Водещ: гл. ас. д-р Йордан Петков 

 

Ас. д-р Силвия Георгиева (УНСС - София) 

Подкрепа за интернационализация на малките и средните предприя-

тия в България 

 

Ас. Евгени Генов (Колеж по туризъм – Варна) 

Оптимизация на туристическата реклама, адресирана 

към неорганизирания турист 

 

Докт. Пламена Иванова (СА „Д.А. Ценов“ – Свищов) 

Хотелиерският бизнес в България: анализ на пазара и заплахите 

срещу съвременната корпорация 

 

Докт. Николай Божинов (УНСС - София) 

Съвременни предизвикателства, добри практики и подходи 

за управление на хора в индустриалните бизнес организации 

в Европейския съюз и България 
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Докт. Атанас Тотляков (УНСС - София) 

Съвременни предизвикателства пред винопроизводителите 

в България 

 

Докт. Мануела Иванова (ИУ – Варна) 

Основни аспекти на информационната симетрия в маркетинга 

 

Докт. Любомира Тодорова (СА Д.А. Ценов - Свищов) 

Подходи за мониторинг на дебиторската задлъжнялост 

 

Докт. Лилия Милева (ИУ – Варна) 

Ефективност в авиотранспорта 

 

Докт. Христина Недялкова (ИУ – Варна) 

Граждански-бизнес инициативи като хибриден модел 

за подобряване на социалната среда и интеркултурните 

комуникации на примера на Greenwill 
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VII секция 

„Институции, институционална промяна 

и висше образование”, зала 223 

 

1. Доклади и дискусии: 13,00 – 14,30 ч. 

Водещ: доц. д-р Стоян Киров 

 

Проф. д-р Пламен Чипев  (ИИИ на БАН) 

За институционалната природа на съвременната корпорация 

 

Associate professor, Doctor of economics Yulia Y. Finogenova 

Plekhanov Russian University of Economics, Russia, Moscow 

The Role of Risk Management in the Insurance Industry Supervision 

and Development 

 

Проф. д-р Георги Димитров (УНИБИТ − София) 

Докт. Стефка Петрова (УНИБИТ − София) 

Тенденции в използването на библиотечни онлайн системи 

във висшето образование в България 

 

Доц. д-р Цветан Илиев (МВБУ – Ботевград) 

Предизвикателства пред образователната система в съвременните 

икономически условия 

 

Доц. д-р Антон Маринов (Академия на МВР − София)  

Делегираните бюджети в системата на средното образование 

в България 

 

Гл. ас. д-р Недялко Вълканов (ИУ – Варна) 

Макропруденциалното регулиране като иновативен подход 

за осъществяване на ефективен надзор върху финансовия сектор 
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2. Доклади и дискусии: 15,00 – 16,30 ч. 

Водещ: доц. д-р Петко Монев 

 

Доц. д-р Стоян Киров (ИУ – Варна) 

Оксиморонът „Застрахователна етика” 

 

Доц. д-р Юлиана Матеева (ВСУ „Черноризец Храбър”) 

Д-р инж. Александър Кирков (УНИБИТ − София) 

Някои предложения за оптимизиране регламента на вещите лица 

у нас 

 

Гл. ас. д-р Ивайло Беев (УНСС - София) 

Критика на парадигмални модели за оценка на конституционното 

регулиране на икономическите отношения 

 

Гл. ас. Веселина Атанасова (УНСС - София) 

За уиг подхода в историографията на икономикса и опита 

за неговото преиначаване 

 

Ас. Милена Бенева (ИУ – Варна) 

Мотивационните нагласи на пенсионните фондове за зелени инф-

раструктурни инвестиции 

 

Докт. Елизар Станев (РУ „Ангел Кънчев”) 

Разкриване на времевите лагове преди навлизането на глобалната 

финансова криза в българския банков сектор 

 

Докт. Красимира Найденова (ИУ – Варна) 

Ефекти на институционалния провал върху ликвидността и ефек-

тивността на фондовия пазар 
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3. Доклади и дискусии: 17,00 – 18,30 ч. 

Водещ: гл. ас. д-р Недялко Вълканов 

 

Ст. преп. д-р Стефка Кожухарова (УНСС − София)  

Преподаването на испански език на студенти по икономика − 

някои специфични аспекти и трудности на интерференцията 

 

Ас. докт. Миглена Пенчева (РУ „Ангел Кънчев”) 

Необходимост от изследване влиянието на организационната кул-

тура и лидерството върху управление на знанието в публичната 

администрация 

 

Ас. Борислава Черкезова (ИУ – Варна) 

Жизнен цикъл на придобитите знания в обучението 

по „Маркетинг” – значение и приложни аспекти 

 

Докт. Ина Станоева (ИУ – Варна) 

Х. преп. Румяна Станоева (ИУ – Варна) 

Значение на стенографията като специфична икономическа дисцип-

лина 

 

Докт. Кристиян Вълчев (РУ „Ангел Кънчев”) 

Институционално развитие и профил на човешкия капитал  

в системата на разузнавателните служби в България 

 

Докт. Добринка Стоянова (ПУ „Паисий Хилендарски“) 

Дуалното образование и младежката безработица:  

сравнителен анализ на Германия и България 

 

Докт. Ваня Кралева (ИУ – Варна) 

Контекстуална рамка на взаимоотношенията в нестопанския сектор 

в България 
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VIII секция 

„ Информационни и комуникационни технологии”, зала 322 

 

1. Доклади и дискусии: 13,00 – 14,30 

Водещ: доц. д-р Снежана Сълова 

 

Доц. к.т.н. Ольга Измайлова (КНУСА − Украйна) 

Доц. к.т.н. Анна Красовская (КНУСА − Украйна) 

Доц. к.т.н. Ирина Доманецкая (КНУСА − Украйна) 

Доц. к.т.н. Елена Федусенко (КНУСА − Украйна) 

Модели и методы оценки инновационных проектов техногенной 

безопасности в строительстве 

 

Vice-Rector, Dr. Wlodzimierz Olszewski,  

Adjunct Professor, Dr. Zdzislaw Polkowski (The Lower Silesian 

University of Entrepreneurship and Technology – Poland) 

The Selected Aspects of  ICT in the Education  of 50+ Generation  

in Poland 

 

Доц. д-р Надежда Филипова (ИУ – Варна) 

Архитектурата на информационната система − основа 

на ИТ стратегията 

 

Доц. д-р Юлиан Василев (ИУ – Варна) 

Електронна комуникация във веригите за доставка 

 

Доц. д-р Павел Петров (ИУ – Варна) 

Обработка на данни във формат JSON в JavaScript −  

приложни подходи за работа в реално време 

 

Доц. д-р Снежана Сълова (ИУ – Варна) 

Основни аспекти на избора на софтуер за електронна търговия 
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Ас. Латинка Тодоранова (ИУ – Варна) 

Ползи от използването на бизнес интелигентни системи  

в публичния сектор 

 

Ас. Михаил Радев (ИУ – Варна) 

Инвентаризация на ИТ инфраструктура 

 

Ас. Радка Начева (ИУ – Варна) 

Изследване на влиянието на текущата работна среда 

върху ползваемостта на мобилни технологии 

 

Ас. Янка Александрова (ИУ – Варна) 

Методи за сегментиране на клиентите на база период от последна 

покупка, честота и обем на покупките 

 

2. Доклади и дискусии: 15,00 – 16,30 ч. 

Водещ: доц. д-р Надежда Филипова 

 

Ас. Анна Тимофеева (ИУ – Варна) 

Приложение на системите за сградна автоматизация в моловете 

в България 

 

Ас. Нели Лазарова (ИУ – Варна) 

Анализ на средствата за моделиране на бизнес процеси 

 

Ас. Ангел Ангелов (ИУ – Варна) 

Ас. Стойчо Стоев (ИУ – Варна) 

Някои приложения на методи за сортиране и обработка  

при конфликтния анализ 

 

Ас. Бонимир Пенчев (ИУ – Варна) 

Ас. Радослав Радев (ИУ – Варна) 

Необходимост от създаване на информационна система, осведомяваща  

потребителите за добавките, включени в състава на храните 
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Ас. Виктория Евтимова (ИУ – Варна) 

Информационните технологии и новите маркетингови концепции 

в туризма 

 

Aс. Борис Банков (ИУ – Варна) 

Възможности за оценка на университети на база на концепцията 

свързани данни 

 

Ас. Миглена Стоянова (ИУ – Варна) 

Корпоративната игровизация като средство за ангажиране 

на служители 

 

Докт. Каролина Тодорова (ИУ – Варна) 

Технологии за защита на електронни документи 

 

Х. ас. докт. Валентин Атанасов (ИУ – Варна) 

Файлови формати за географски данни, използвани  

в уеб приложенията 

 

Докт. Невян Нейков (ИУ – Варна) 

Предоставяне на онлайн услуги от тип потребител − виртуална биб-

лиотека 


