
 

 

                                               
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 

КАТЕДРА „ИКОНОМИКС“ 

 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: 

РАСТЕЖ, ДИСБАЛАНСИ, УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

 

 

ПРОГРАМА 

 

 

 

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 

6 ноември 2015 г. 

УНСС, София 



 

Програма 

  

УНСС 

голяма конферентна зала 

6 ноември 2015 г. 

  

 9.00 - 9.30 ч.       Регистрация на участниците 

 9.30 ч.                 Откриване на конференцията 

 10.00 - 12.30 ч.    Пленарно заседание по секции 

 12.30 - 13.30 ч.    Обедна почивка 

 13.30 - 15.30 ч.    Пленарно заседание по секции 

 15.30 - 16.00 ч.    Кафе пауза 

 16.00 - 18.00 ч.    Пленарно заседание по секции 

 18.00 ч.               Закриване на конференцията 

 

 

 
 



 

І секция: ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ       модератори: доц. д-р М. Марикина 

                          ас. д-р Щ. Ножаров 

 

1. Доц. д-р Стела Стоянова Ралева – УНСС, катедра „Икономикс“ 

Счетоводство на икономическия растеж в България 
 

2. Проф. дсн Начко Цветанов Радев – Медицински университет – Плевен 

Относно същността и ролята на социалните предприятия в България 

 
3. Доц. д-р Вера Димитрова Пиримова – УНСС, катедра „Икономикс“ 

Динамика и сравнителни характеристики на държавния дълг на 

България  
 

4. Доц. д-р Христо Делчев Мавров – Икономически университет - Варна  

Неравенство в доходите и икономически растеж 

5. Доц. д-р Мария Тодорова Марикина – УНСС, катедра „Икономикс“ 

Икономически предизвикателства пред правителството на България: 

националната конкурентоспособност 

6. Доц. д-р Красимир Христов Керчев – УНСС, катедра „Икономикс“  

Р България в европейското иновационно стопанство 

 
7. Доц. д-р Елена Костадинова Симеонова – УНСС, катедра „Политология“ 

Политическият риск като икономическо предизвикателство 
 

8. Гл. ас. д-р Енцислав Пейчев Харманджиев – УНСС, катедра „Икономикс“  

Икономически растеж: противоречието "инфлация - дефлация" 

 
9. Гл. ас. д-р Николинка Димитрова Игнатова – УНСС, катедра „Недвижима собственост“ 

Икономически растеж и пазара на недвижими имоти в България за 

периода 2008-2014 г. 
 

10. Ас. д-р Щерьо Стефанов Ножаров – УНСС, катедра „Икономикс“ 

Икономически растеж и реформа на съдебната система в България в 

периода 2000-2015 г.  
 

11. Гл. ас. д-р Илонка Кирилова Пешева-Горанова – УНСС, катедра „Публичноправни науки“ 

Относно мерките от страна на държавата и възложителите за 

улесняване достъпа на малки и средни предприятия до обществени 

поръчки 
 

12. Гл. ас. д-р Александър Боянов Тодоров – Икономически университет - Варна  

Монопол или конкуренция – подходът на Панзар и Рос за емпирична 

оценка на пазарната структура 

 



 

 

13. Гл. ас. д-р Мая Александрова Цоклинова – Лесотехнически университет - София  

Съвременни измерения на държавната намеса в пазарните отношения: 

стимулиране на конкурентна среда и икономически растеж 
 

14. Гл. ас. д-р Веселина Атанасова Атанасова – УНСС, катедра „Политическа икономия“ 

Относно зависимостта „макро-микро“  във възгледите на водещи 

икономисти в периода от 30-те до70-те г. на ХХ в. 
 

15. Ас. д-р Аглика Божидарова Кънева – УНСС, катедра „Финанси“ 

Паричният съвет и приемане на еврото в България 
 

16. Доктор Даниела Венциславова Георгиева – Международно Висше Бизнес Училище - Ботевград  

Съвременни концепции за значението на термина „иновация“ 
 

17. Ас. Аника Стефанова Петкова – УНСС, катедра „Икономикс“  

Ефекти от преките чуждестранни инвестиции върху вътрешните 

инвестиции и икономическия растеж в България 
 

18. Гл. ас. Петкан Александров Илиев – УНСС, катедра „Икономикс“  

Участието на Българската православна църква в Оперативните 

програми – условие за развитие и разширяване на социално-

икономическата й дейност 
 

19. Ас. Игнат Трифонов Игнатов – ПУ „Паисий Хилендарски“ 

Политиката на бюджетни икономии в социално-икономически 

контекст  
 

20. Ас. Димитър Георгиев Златинов – СУ „Св. Климент Охридски“ 

Анализ и оценка на взаимодействието между провежданата фискална и 

парична политика в България в периода 2006-2013 г.  

 
21. Докторант Величка Николаева Николова – УНСС, катедра „Икономикс“  

Икономически растеж в контекста на дълговите отношения в 

стопанството 
 
22. Докторант Николай Петров Пейков – УНСС, катедра „Икономикс“  

 Промени в секторната структура и динамика на икономиката 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II секция: ДИСБАЛАНСИ                    модератори: доц. д-р Е. Георгиева 

                   гл. ас. д-р П. Станков 

1. Проф. д.ик.н. Стати Василев Статев – УНСС, катедра „Икономикс“  

Икономическите неравенства – фактор за растеж 
 

2. Проф. д-р Йордан Иванов Василев – Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов  

Негативни последици от глобалното информационно общество 
 

3. Проф. д.ик.н. Велчо Георгиев Стоянов – УНСС, катедра „Финанси“ 

Икономическите предизвикателства стават все по-актуални, дано не се 

окажат и фатални! 
 

4. Доц. д-р Емилия Георгиева Младенова – УНСС, катедра „Икономикс“  

Ефективност на коригирането на макроикономическите дисбаланси в 

Европейския съюз 
 

5. Доц. д-р Венелина Георгиева Трифонова – УНСС, катедра „Икономикс“  

Неконвенционалната парична политика на ЕЦБ в условията на 

макроикономически дисбаланси 
 

6. Доц. д-р Калоян Димитров Симеонов – СУ „Св. Климент Охридски“ 

Балансиране на макроикономическите дисбаланси в банковия  сектор в 

България 
 

7. Доц. д-р Силвия Трифонова Трифонова – УНСС, катедра „Финанси“ 

Платежните потоци в системата TARGET2 на ЕЦБ – важен 

индикатор за неравновесията в платежните баланси на страните-

членки на Еврозоната 
 

8. Доц. д-р Тихомир Петров Пелов – УНСС, катедра „Недвижима собственост“ 

Дисбалансите в сферата на недвижимите имоти 
 

9. Доц. д-р Емил Иванов Димов – МГУ „Св. Иван Рилски“  

Актуални проблеми на макроикономическата стабилност в България 
 
10. Гл. ас. д-р Ивайло Дончев Беев – УНСС, катедра „Икономикс“  

По някои методологични проблеми при конструиране на модели за 

оценка въздействието на законодателството 
 

11. Гл. ас. д-р Петър Валериев Станков – УНСС, катедра „Икономикс“  

Пазарни реформи и неравенство на доходите след 1970 г. 
 

12. Гл. ас. д-р Татяна Живкова Иванова – Икономически университет - Варна  

Поляризация в доходите и потреблението на българските домакинства 

(ефектите от рецесията) 

 

 



 

13. Гл. ас. д-р Антон Антонов Герунов – СУ „Св. Климент Охридски“ 

Пазарни настроения и икономически цикли 
 

14. Ас. д-р Кристина Стефанова Петрова – УНСС, катедра „Икономикс“  

Парично – фискални несъответствия в политиката на Европейския 

съюз и отражението им върху общата икономическа стабилност в 

Икономическия и паричен съюз 

 
15. Ас. д-р Петър Илков Пешев – УНСС, катедра „Икономикс“  

Анализ на пропорционалното облагане на корпоративните доходи и 

доходите на физическите лица в България  
 
16. Ас. Димитър Димитров Дамянов – УНСС, катедра „Икономикс“  

Доходно неравенство и конкурентоспособност на българската 

икономика 
 
17. Ас. Николай Николаев Величков – УНСС, катедра „Икономикс“  

Автоматичната бюджетна стабилизация в страните от групата 

БЕЛЛ (България, Естония, Латвия и Литва) 
 

18. Докторант Петър Младенов Пиперков – УНСС, катедра „Икономикс“  

Растеж, кредитиране на нефинансовите предприятия и дисбаланси в 

България 
 

19. Докторант Детелин Райчев Каражелев – Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов  

Моделът на малка отворена икономика – фундаментален фактор и 

актуално предизвикателство в съвременното стопанско развитие на 

България 
 

20. Докторант Стоян Стоянов Шаламанов – УНСС, катедра „Икономикс“  

Политики по отношение на алтернативните режими на права на 

собственост в рамките на институционалната икономика 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ІІІ секция: УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ          модератори: доц. д-р Ек. Сотирова 

                         доц. д-р Ат. Атанасов 

 

1. Проф. д.ик.н. Румен Василев Гечев – УНСС, катедра „Икономикс“  

Хармонизацията на фискалните политики на ЕС като условие за 

устойчиво развитие 
 

2. Проф. д-р Зоя Костова Младенова – Икономически университет - Варна  

Неокласическата теория и устойчивото развитие 
 

3. Проф. д-р Владимир Петров Владимиров – Икономически университет - Варна  

Дългосрочна фискална устойчивост – тенденции и възможности пред 

фискалната политика 
 

4. Доц. д-р Ваня Петрова Иванова – УНСС, катедра „Икономикс“  

Зелените работни места – една възможна алтернатива за формиране на 

социално-екологичен модел на развитие в България  
 

5. Доц. д-р Ирена Александрова Славова – УНСС, катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 

Прилагане на концепцията за устойчиво развитие на корпоративно 

ниво: мотиви, възможности и ограничения 
 

6. Доц. д-р Мирослава Михайлова Пейчева – УНСС, катедра „Човешки ресурси и социална защита“ 

Принципите за устойчиво развитие в практиките по управление на 

човешките ресурси 
 

7. Доц. д-р Екатерина Стефанова Сотирова – УНСС, катедра „Икономикс“  

Ефективност на публичните разходи  
 

8. Доц. д-р Христо Иванов Катранджиев – УНСС, катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 

Екологичен маркетинг, зелен маркетинг, устойчив маркетинг: синоними 

или еволюция на идеи?  
 

9. Доц. д-р Николай Христов Щерев – УНСС, катедра „Индустриален бизнес“  

Продуктова конкурентоспособност при производството на храни в 

България 
 

10. Доц. д-р Атанас Петров Атанасов – УНСС, катедра „Икономикс“  

Поведенски аспекти в социално-икономическата политика: 

възможности за повишаване на нейната ефективност 
 

11. Доц. д-р Кирил Валентинов Димитров – УНСС, катедра „Индустриален бизнес“  

Управлението на таланта – важен фактор за устойчивото развитие в 

съвременните бизнес организации 



 

 

 
 

12. Гл. ас. д-р Клавдия Николова Ташева – УНСС, катедра „Икономикс“  

Глобализация и конкурентоспособност на националните икономически 

системи 
 

13. Гл. ас. д-р Яница Петкова Димитрова – УниБит  

Култура на иновациите – необходимо условие за устойчиво развитие на 

съвременната компания 
 

14. Гл. ас. д-р Силвия Атанасова Топлева – Университет по хранителни технологии - гр. Пловдив  

Икономическата справедливост – източник на устойчиво развитие 
 

15. Гл. ас. д-р Юлия Георгиева Добрева – Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ)  

Ограничители на икономическия растеж и перспективи за устойчиво 

развитие в България 
 

16. Гл. ас. д-р Илия Добромиров Гътовски – УНСС, катедра „Икономика на транспорта“ 

Повишаване на енергийната ефективност на масовия градски 

транспорт чрез внедряване на иновативни технологии 
 

17. Ас. д-р Валерия Михайлова Динева – УНСС, катедра „Финансов контрол“ 

Устойчивост на вътрешния одит за устойчиво развитие 
 

18. Ас. д-р Митко Михайлов Хитов – УНСС, катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 

Мястото на България в международното разделение на труда 
 

19. Докторант Иван Атанасов Божикин –УНСС, катедра „Икономикс“  

Пътят към устойчиво развитие: изграждане на политически стратегии 
  

20. Докторант Евгени Филчев Филипов – Икономически университет - Варна  

Академичните spin-off фирми като инструмент за реализация на 

социално-икономическите аспекти на концепцията за устойчиво 

развитие 

 
21. Докторант Мария Кръстева Топчиева – Фондация „Екоцентрик“ гр. София  

Екологичен отпечатък на организациите – инструмент за постигане на 

устойчиво развитие  

 
 

 


