ГОДИШНА ОТЧЕТНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ВУЗФ
14-15 ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА

ПРОГРАМА
14 декември – зала 501
13:30 - Откриване на конференцията
Първа конферентна сесия – презентации на докторанти
Председател: проф. дн Сава Гроздев
1. The Innovation landscape in China, present and future
Cristofilopoulos Epaminondas, докторант
2. Технически анализ на проведения преглед на качеството на
активите в банковата система на България през 2015 г.
Кирил Димитров, докторант
3. Ефекти за финансирането на селското стопанство в България
след присъединяването към ЕС
Валентин Бошкилов, докторант
4. Финансова политика и канали за финансиране в подкрепа на
иновативния бизнес и проектите към структурните фондове
Калоян Беличовски, докторант
5. Блокчейн технологията в съвременния свят – катализатор и
трансформатор на съществуващи бизнес модели. Какво може да
очакваме от криптовалутите и ефектите върху финансовия
сектор
Александър Николов, докторант
6. Изчисляване на справедлива оценка на компания
Северин Въртигов, докторант
ПОЧИВКА
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Втора конферентна сесия – презентации на преподаватели
Председател: проф. д-р Радослав Габровски
1. Финансовото бъдеще на Европейския съюз
Проф. д.ик.н. Методи Христов
2. Културата като икономическо благо
Проф. д-р Огняна Стоичкова
3. Безумните митове за „свободна пазарна икономика“ и
„свободно движение на стоки, капитали и хора“
Проф. д-р Боян Дуранкев
4. Същност, типология и тенденции при устойчивото инвестиране
Доц. д-р Виржиния Желязкова и доц. д-р Яким Китанов
5. Иновации в животозастраховането
Доц. д-р Станислав Димитров
6. Институционално развитие и икономически растеж
Доц. д-р Юлия Добрева
15 декември – зала 501
9:00 - Начало
Трета конферентна сесия – презентации на преподаватели
Председател: проф. д.ик.н. Методи Христов
1. Национална пътна карта на научноизследователска
инфраструктура в България 2017-2023 г.
Доц. д-р Евгени Евгениев
2. Демонополизацията на здравната каса – проблеми,
предизвикателства и решения
Доц. д-р Григор Димитров
3. Счетоводни аспекти на преобразуването на търговски
дружества
Проф. д-р Снежана Башева
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4. Изследване на ролята на контрола, вътрешния одит,
финасовия одит и дейността по човешки ресурси в
противодействието на измами
Доц. д-р Али Вейсел и докторант Дияна Банкова – Вътрешен
проект
на ВУЗФ
5. Примерен модел за оценка в изменението на финансовоикономическото състояние на транспортно предприятие в
продължение на дълъг период от време
Гл. ас. д-р Бисер Райнов
6. Формиране на финансови политики в отбранителния сектор –
актуални перспективи за реализиране на иновации,
изследователска и развойна дейност
Доц. д-р Десислава Йосифова
7. Сигурност на облачната информационна система
Доц. д-р Румен Трифонов
Почивка
Четвърта конферентна сесия – презентации на докторанти и студенти
Председател: доц. д-р Евгени Евгениев
1. Минималната работна заплата – същност и роля
Ивона Стоянова, студентка
2.Невидимата ръка на пазара
Маргарита Захариева, студентка
3.Особености на кривата на пазарното предлагане
Боримир Никушев, студент
4. Мониторинг, оценка и осигуряване на качеството в
управлението на проекти
Росалия Касамска, кандидат-докторант и Рая Цветкова, студентка
5. Причини за засилващия се интерес към криптовалутите от
страна на бъдещи предприемачи
Димитър Митрев, кандидат-докторант
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6. Предизвикателства и транзитни процеси при въвеждането на
електронното управление в общинските администрации в
България в края на 2017 г.
Роман Ангелов, кандидат-докторант
7. Основни бизнес стратегии и ролята на иновациите в тях
Николет Колева, кандидат-докторант
ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
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