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СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ПРОЕКТИ, ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ 2020 Г. 

 

 

 

№ 

 

Вх. номер 

 

Ръководител 

катедра/факултет 

 

 

Тема 

 

Оценка 

1.Проектни предложения за колективни научни изследвания 

 

1.  НИ-3-2020 доц. д-р Пламен Василев 

Орешарски 

"Финанси" 

„Ефекти за българската икономика от присъединяването 

ни към Еврозоната“ 
4,119 

2.  НИ-2-2020 проф. д-р Димитър  

Ненков Ненков 

"Финанси" 

„Актуални проблеми на определяне стойността на 

акциите на капиталовите пазари (на примера на развитите 

капиталови пазари и развиващия се капиталов пазар в 

България)“ 

3,922 

3.  НИ-26-2020 гл.ас. д-р Пламен  

Христов Милев 

"Информационни технологии 

и комуникации" 

Обновяване на информационната система за  

университетски научноизследователски проекти на 

УНСС 

3,892 

4.  НИ-4-2020 доц. д-р Пресияна  

Стойкова Ненкова 

"Финанси" 

„Проблеми и предизвикателства на фискалната  

политика в страните от Балканския регион“ 
3,802 

5.  НИ-8-2020 проф. д-р Миланка  
Димитрова Славова 

"МИО и бизнес" 

„Дигитализация и интернационализация на иновативни  
български малки и средни предприятия“ 

3,766 

6.  НИ-10-2020 доц. д-р Светла  

Богданова Бонева 

"МИО и бизнес" 

 „Въглеродните данъци в контекста на европейската 

зелена сделка“ 
3,721 

7.  НИ-18-2020 доц. д-р Елена  

Костадинова Симеонова 

"Политология" 

„Пандемията от Ковид-19 като политически риск: анализ 

и оценка на въздействието“ 
3,717 

8.  НИ-21-2020 доц. д-р Ивайло  

Дончев Беев 

"Икономикс" 

„Дигитален публичен сектор:: изследване на   

обществено-икономическите трансформации и влиянието 

на цифровите технологии и изкуствения интелект върху 

благосъстоянието и публичния избор“ 

3,658 

9.  НИ-7-2020 доц. д-р Катя  

Емилова Кирилова 

"Публична администрация" 

„Проучване и анализ на електронното управление и 

дигиталните административни услуги в Република 

България“ 

3,657 

10.  НИ-22-2020 доц. д-р Георги  

Чанков Георгиев 
"Международни отношения" 

„Изграждане на свободни икономически зони на 

територията на България в рамките на проекта „Един 
пояс, един път“ 

3,637 

11.  НИ-20-2020 доц. д-р Лилия Тодорова  

Рангелова-Петкова 

"Счетоводство и анализ" 

„Проблеми и предизвикателства пред счетоводството във 

връзка с управлението и оповестяването на риска в 

търговските банки“ 

3,627 

12.  НИ-14-2020 доц. д-р Георги  

Бисеров Николов 

"Регионално развитие" 

„Модернициране на регионалното развитие в контекста 

на дигиталната трансформация“ 
3,580 

13.  НИ-19-2020 доц. д-р Константин  

Веселинов Танев 

"Частноправни науки" 

„Социалните кризи, фактор за динамиката и развитието 

на формите на държавно устройнство в древния Рим. 

Античният модел и неговите транспланти в контекста на 

европейските правни система“ 

3,580 

14.  НИ-23-2020 доц. д-р Мариана  

Колева Мургова 

"Статистика и иконометрия" 

„Риск от бедност или социално изключване в България“ 3,547 

15.  НИ-12-2020 доц. д-р Стела  

Константинова Ангова 
"Медии и обществени 

комуникации" 

„Публично управление и социални медии:  

мениджмънт на кризисни комуникации“ 
3,543 



16.  НИ-24-2020 доц. д-р Катя  

Живкова Михайлова 

"Икономическа социология" 

„Развитие на онлайн университетското обучение – 

студентската, преподавателската и управленската 

перспективи“ 

3,542 

17.  НИ-5-2020 гл.ас. д-р Илия  

Добромиров Гътовски 

"Икономика на транспорта и 

енергетиката" 

 „Изследване на състоянието и развитието на 

транспортната инфраструктура в България“ 
3,542 

18. 1

3 

НИ-13-2020 ас. д-р Илия Христов Вълков 

"Медии и обществени 
комуникации" 

„Въвеждане на професионални практики в УНСС за 

създаване на собствена медийна видеопродукция“ 
3,542 

19. 2

0 

НИ-11-2020 доц. д-р Олег  

Йорданов Димов 

"Финансов контрол" 

 „Риск на независимия оценител при извършването на 

оценки на предприятия, недвижими имоти, машини и 

съоръжения, интелектуална и индустриална собственост“   

3,486 

20. 2

4 

НИ-1-2020 доц. д-р Теодора  

Йорданова Рупска 

"Счетоводство и анализ" 

„Възможности за приложение на  

съвременни управленски счетоводни модели“ 
3,484 

21.  НИ-6-2020 доц. д-р Нина  

Стефанова Чилова 

„Публичноправни науки" 

„Сравнителноправен анализ на данъка при източника 

през призмата на практиката на Съда на Европейския 

съюз“ 

3,447 

22.  НИ-15-2020 доц. д-р Иван  

Пейчев Йорданов 

"Математика" 

„Приложение на 3D принтирането за визуализация на 

решения на нелинейни уравнения в учебния процес“ 
3,372 

23. 5 НИ-17-2020 доц. д-р Димитър  

Методиев Терзиев 

"Икономика на природните 
ресурси" 

„Управление при криза. Българските алтернативни  

фермери“  
3,367 

24. 7 НИ-9-2020 доц. д-р Доброслав  

Емилов Моллов 

"МИО и бизнес" 

 „Международен бизнес и устойчиви практики (по 

примера на български компании, опериращи на 

международните пазари)“ 

3,363 

25. 9 НИ-25-2020 доц. д-р Весела  

Йорданова Тодорова 

"МИО и бизнес" 

„Експортното финансиране и практиката на China 

Development Bank в България“ 
3,317 

26. 1

0 

НИ-16-2020 гл.ас. д-р Петър  

Илков Пешев 

"Икономикс" 

„Неравенство в разпределението на богатството в  

България в периода 1990 г. - 2018 г.“ 
3,230 

 

2.Проектни предложения за научни форуми 

 

1 НП-6-2020 проф. д-р Силвия  

Трифонова Трифонова-

Праматарова 
ФСФ 

Шестнадесета международна научна конференция на 

младите учени на тема: „Икономиката на България и 

Европейския съюз: предизвикателството Covid-19“ 

4,278 

2 НП-13-2020 доц. д-р Райна Москова  

Койчева  

Юридически ф-т 

Национална научна конференция в памет на  

проф. д-р Атанас Василев на тема: "Актуални проблеми  

на трудовото и осигурителното право“ 

4,191 

3 НП-20-2020 проф. д-р Христо Иванов 

Катранджиев 

"Маркетинг и стратегическо 

планиране" 

„100 години от рождението на академик Евгени Матеев“ 4,043 

4 НП-3-2020 доц. д-р Иван  

Цветанов Иванов 

Юридически ф-т 

„100 години УНСС – 100 години право в УНСС“ 4,026 

5 НП-2-2020 доц. д-р Бисер  

Христов Петков 

"Икономика на търговията" 

„Търговията в съвременния свят – тенденции  

и добри практики“ 
4,010 

6 НП-5-2020 доц. д-р Димитър 

Марчев Благоев 
Бизнес ф-т 

„Бизнесът в XXI век (България 2030, проектиране на 

бъдещето: ново общество - нова икономика)“ 
3,980 

7 НП-11-2020 доц. д-р Пресияна Стойкова  

Ненкова, „Финанси“, Център 

„Пандемичната криза и предизвикателствата пред 

българската и европейската икономика“ 
3,973 



по парични и икономически 

изследвания 

8 НП-12-2020 доц. д-р Венелин Николаев  

Бошнаков 

УНСС 

„Годишна научна сесия на академичния състав на УНСС 

за докладване на постигнатите научни резултати“ 
3,904 

9 НП-15-2020 проф. д-р Цветана  

Александрова Стоянова 

"Управление" 

Тринадесета интердисциплинарна научна  

Конференция на тема: „Авангардни научни  

инструменти в управлението '2020“ 

3,904 

10 НП-21-2020 проф. д.ик.н. Стати Василев 
Статев 

"Икономикс" 

 „Икономически предизвикателства: криза, шокове, 
преструктуриране, политики“ 

3,852 

11 НП-22-2020 доц. д-р Блага Иванова 

Благоева 

"Политология" 

„Новите реалности и политическата наука“ 3,852 

12 НП-7-2020 проф. д-р Димитър 

Георгиев Велев 

"Информационни технологии 

и комуникации" 

„Приложение на информационните и комуникационните 

технологии и статистиката в икономиката и 

образованието (ICAICTSEE-2020)“ 

 

3,832 

13 НП-19-2020 доц. д-р Георги Бисеров 

Николов 

"Регионално развитие" 

„Глобализъм, регионализъм и сигурност“ 3,819 

14 НП-18-2020 проф. д-р Виолета Людмилова 

Мутафчиева 

"Икономика на транспорта и 
енергетиката" 

„Транспортна свързаност“ 3,818 

15 НП-8-2020 доц. д-р Деница Антонова  

Горчилова 

"Публична администрация" 

„Администрация и управление: професии с хоризонт 

2030“ 
3,714 

16 НП-9-2020 доц. д-р Спас Богданов  

Ставрев 

"Физическо възпитание и 

спорт" 

„100 години УНСС – Развитие и състояние на 

физическото възпитание и спорт в българските 

университети, световният опит и перспективи пред 

студентския спорт“ 

3,714 

17 НП-16-2020 доц. д-р Светла Богданова 

Бонева 

"МИО и бизнес" 

„Членството на България в ЕС: тринадесет години по-

късно“ 
3,653 

18 НП-10-2020 проф. д-р Даниела Николаева  

Кох-Кожухарова 

"Чужди езици и приложна 

лингвистика" 

„100 години чуждоезиково обучение в УНСС – с поглед 

към бъдещето“ 
3,650 

19 НП-17-2020 гл.ас. д-р Елка Николаева 
Сярова 

"Политическа икономия" 

Политическата икономия и бъдещето на световната 
икономика“ 

3,497 

20 НП-14-2020 проф. д.н. Юлия Маркова  

Дойчинова 

"Икономика на природните 

ресурси" 

„Иновативно развитие на аграрния бизнес и селските 

райони“ 
3,495 

21 НП-1-2020 доц. д-р Силвия  

Цветкова Терезова  

"Икономика на 

инфраструктурата" 

„Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 3,477 

22 НП-4-2020 доц. д-р Теодора  

Йорданова Рупска 

"Счетоводство и анализ" 

„Изследване на възможностите за прилагане на 

електронен държавен изпит за специалност 

„Счетоводство и контрол“, ОКС „Бакалавър“, 

дистанционна форма на обучение“ 

3,331 

       

         


