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П  Р   О   Г   Р   А   М   А 
 

24 АПРИЛ 2015 Г.  
09:00 – 10:30 ч. 
РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА  
РЕКТОРАТ, ет. 1 
 
10:30 – 11:30 ч. 
ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА С ПОДНАСЯНЕ 
НА ПРИВЕТСТВИЯ И АДРЕСИ  
РЕКТОРАТ, АУД. 1 „ПРОФ. Д. БЪРОВ” 
 
11:30 – 12:00 ч. 
ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 
„ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ И НАЦИОНАЛНИ РЕФЛЕКСИИ В ПЛАНИРАНЕТО”  
(ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ) 
РЕКТОРАТ, АУД. 1 „ПРОФ. Д. БЪРОВ” 
 
12:00 ч. 
ОБЩА СНИМКА НА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА ПРЕД РЕКТОРАТА НА 

СА „Д. А. ЦЕНОВ” 
 
12:00 – 13:30 ч. 
ОБЕДНА ПОЧИВКА 
 
13:30 – 15:00 ч. 
СЕКЦИОННИ ЗАСЕДАНИЯ 
СЕКЦИЯ 1.  
ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ 1 И 4: 

 СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ   
 МЕТОДОЛОГИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО НА ПЛАНОВИ  

ДИСЦИПЛИНИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА  
РЕКТОРАТ, АУД. 7 
 
СЕКЦИЯ 2.  
ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: 

 БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕ И 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ИКОНОМИКАТА  

РЕКТОРАТ, АУД. 8 
 
СЕКЦИЯ 3.  
ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 3: 

 СТРАТЕГИИ ЗА УСТОЙЧИВ, ИНТЕЛИГЕНТЕН И 
ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ  

РЕКТОРАТ, АУД. 9 
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П  Р   О   Г   Р   А   М   А 
 
15:00 – 15:30 ч. 
КАФЕ ПАУЗА  
КОКТЕЙЛ КЛУБ „SALVE”  
15:30 – 18:30 ч. (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)  
СЕКЦИОННИ ЗАСЕДАНИЯ 
СЕКЦИЯ 1.  
ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ 1 И 4: 

 СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ   
 МЕТОДОЛОГИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО НА ПЛАНОВИ ДИСЦИПЛИНИ  

ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА  
РЕКТОРАТ, АУД. 7  
СЕКЦИЯ 2.  
ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: 

 БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕ И 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ИКОНОМИКАТА  

РЕКТОРАТ, АУД. 8  
СЕКЦИЯ 3.  
ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 3: 

 СТРАТЕГИИ ЗА УСТОЙЧИВ, ИНТЕЛИГЕНТЕН И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ  
РЕКТОРАТ, АУД. 9  
19:30 ч. 
КОКТЕЙЛ ЗА ГОСТИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА  
КОРПУС „ЮГ” – РЕСТОРАНТ  

25 АПРИЛ 2015 Г. 
09:30 – 12:30 ч. (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)  
СЕКЦИОННИ ЗАСЕДАНИЯ  
СЕКЦИЯ 2.  
ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: 

 БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕ И 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ИКОНОМИКАТА  

РЕКТОРАТ, АУД. 7  
СЕКЦИЯ 3.  
ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 3: 

 СТРАТЕГИИ ЗА УСТОЙЧИВ, ИНТЕЛИГЕНТЕН И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ  
РЕКТОРАТ, АУД. 1 „ПРОФ. Д. БЪРОВ”  
12:30 Ч. 
ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА  
РЕКТОРАТ, АУД. 1 „ПРОФ. Д. БЪРОВ” 
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П  Р   О   Г   Р   А   М   А 
 
 
ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ 
 
РЕКТОРАТ, АУД. 1 „ПРОФ. Д. БЪРОВ”  
11:30 – 12:00 ч. 
 
ПЛАНИРАНЕТО НЕ СЕ НУЖДАЕ ОТ РЕАБИЛИТАЦИЯ, А ОТ РЕКОГНИТИЗАЦИЯ 
 

ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ 
 
СЕКЦИЯ 1 - 24 АПРИЛ 2015 г. 

13:30 – 15:00 ч. 
РЕКТОРАТ, АУД. 7 

МОДЕРАТОР: ГЛ. АС. Д-Р ЕВА ЦВЕТАНОВА 
НАУЧЕН СЕКРЕТАР: АС. ЕВГЕНИ ТОДОРОВ 
 
Гончар, Виктория, проф. д.э.н.  
Комплексное исследование промышленного рынка при формировании 
маркетинговой стратегии 
 
Ковалев, Анатолий, проф. д.э.н. 
Сментына, Наталия , доц. к.э.н  
Особенности стратегического планирования в Украине в территориальном 
аспекте 
 
Карпов, Владимир проф. к.э.н. 
Муратов, Олег, аспирант  
Оценка и прогноз динамики основных показателей экономического развития 
Одесской области  
Богданова, Маргарита, проф. д-р  
Заинтересованите страни в плановия процес – мрежови подход за анализ 
 
Димов, Нено, проф. д -р 
Стоянова, Кристина, докт.  
Регионалност, неравенства и райониране на националното пространство: 
стълбове за справедлива и ефективна регионална политика  
Захариев, Андрей, проф. д-р  
От бюджетно планиране към финансово управление на българските общини 
 
Биркентале, Виктория, доц. к.э.н. 
Богдан, Наталия, аспирант  
Особенности развития партнерства бизнеса и государства на региональном 
и национальном уровнях  
Калинин, Александр, доц. к.э.н.  
Исследование транснационализации экономической деятельности как 
фактора конкурентоспособности в условиях глобализации 
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П  Р   О   Г   Р   А   М   А 
 
Андонова, Кремена, доц. д-р 
Дисонанси в релацията „социално-икономическо планиране – 
пространствено планиране”  
Горанова, Пенка, доц. д-р 
Градското развитие през призмата на Националната стратегия 
за регионално развитие на Република България (НСРР 2012-2022)  
и Националната концепция за пространствено развитие (НКПР 2013-2025) 
 
Личев, Тихомир, доц. д-р 
Икономическата география и процесът на депопулация 
(теоретико приложни аспекти)  
Славова, Ирена, доц. д-р 
Влияние на политиките на ЕС върху пространственото планиране 
в България: концепции, измерения, предизвикателства  
Шикова, Лилия, ст. преп. к.э.н. 
Современное состояние рынка труда в Украине 
 
Алексова, Десислава, гл. ас. д-р 
Белев, Тома, инж.  
Планове за управление на националните и природните паркове - 
проблеми и решения  
Цветанова, Ева, гл. ас. д-р  
Иновативни подходи за развитието на периферните региони в Р България 
 
 

15:30 – 18:30 Ч. (ПРОДЪЛЖЕНИЕ) 
МОДЕРАТОР: ДОЦ. Д-Р ПЕНКА ГОРАНОВА  
НАУЧЕН СЕКРЕТАР: АС. ЕВГЕНИ ТОДОРОВ 
 
Василева, Елка, ас. д-р  
Наблюдението на изпълнението на регионалните планове за развитие 
в подкрепа на регионалната координация на оперативните програми, 
съфинансирани от фондовете на Европейския съюз 
 
Мутафов, Емил, ас. д-р 
Яркова, Юлияна, проф. д-р  
В търсене на мерки срещу обезлюдяването на българското село: условия 
за увеличаване на входящия поток на хора в трудоспособна възраст  
Парашкевова, Евелина, ас.  
Целеполагане в публичния сектор в Р България – проблеми и решения 
 
Тананеева, Живка, ас.  
Роля на туристическия продукт за развитието на регионите 
 
Тодоров, Евгени, ас.  
Структурната помощ на ЕС - катализатор за разкриване на „зелени” 
работни места в Република България за периода 2014-2020 година 
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П  Р   О   Г   Р   А   М   А 
 
Балевски, Иво, докт. 
Ефективност на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 
върху икономиката на област Габрово  
Георгиева, Мая, докт. 
Значение на интегрираното планиране в устойчивото развитие 
на урбанизирани територии  
Гутева, Петя, докт. 
Счетоводни аспекти на обществените поръчки в бюджетните организации 
 
Кирков, Виктор, докт. 
Аспекти на стратегическото планиране на Столична община в областта 
на физическото възпитание и спорта  
Швецова, Нина, aспирант 
Сущность и природа формирования инвестиционного потенциала 
экономических систем  
Стрекалова, Наталья, проф. д.э.н.  
Работающая инновация в системе профессионального образования: 
бизнес-планирование для менеджеров  
Tripathi, Shiv, Prof. Ph.D.  
Developing responsible and sustainable management education in the context: 
some reflections on knowledge development and dissemination 
 
Тончев, Цветан, доц. д-р 
Великова, Валентина, докт. 
Дойчинова, Мая, д-р  
Повишаване качеството на обучението на студентите по дентална 
медицина, чрез изследване на мнението им относно провеждането 
на учебния процес 
 
Черенкова, Наталия , доц. к.филол.н. 
Черенков, Виталий, проф. д.эк.н.  
Кейсы по стратегическому менеджменту как сценарии для метода 
драматизации в обучении английскому языку  
Papworth, Rose, Lecturer in English  
А multi-disciplinary, social constructivist approach to promoting student 
engagement, retention and achievement in higher education  
Gudić, Milenko, Coordinator Refoment Consulting and Coaching  
Мanagement education and poverty alleviation 
 
Симов, Максим 
Пенева, Светлана 
Радкова, Диана, д-р  
Промяна в процеса на обучение на студентите в Медицински колеж – 
Варна, в зависимост от нуждите на пазара на труда 
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П  Р   О   Г   Р   А   М   А 
 
 
СЕКЦИЯ 2 - 24 АПРИЛ 2015 г. 

13:30 – 15:00 ч. 
РЕКТОРАТ, АУД. 8  

МОДЕРАТОР: ГЛ. АС. Д-Р НАДЕЖДА ВЕСЕЛИНОВА  
НАУЧЕН СЕКРЕТАР: АС. ЕЛИЦА ЛИНКОВА 
 
Горчева, Таня, проф. д.ик.н. 
Експортното насърчаване – решения, повишаващи конкурентоспособността 
 
Маркина, Елена, проф. к.э.н. 
Ряховская, Антонина, проф. д.э.н.  
Проблемы импортозамещения в России: возможные направления решения 
 
Варамезов, Любчо, проф. д-р 
Оценка на фирмената конкурентоспособност – теоретико-
методологически аспекти  
Краева, Виолета, проф. д-р  
Облачните технологии като инструмент за иновативен бизнес 
 
Димитров, Мартин, докт.  
Износът като фактор за растеж след финансовата криза 
 

Нейкова, Румяна, проф. д-р  
Ролята на управленското консултиране за повишаване надеждността 
и устойчивостта на планирането 
 
Tăchiciu, Laurentiu, Prof. Ph.D. 
Olaru, Marieta, Prof. Ph.D.  
Vasiliu, Cristinel, Assist. Prof. Ph.D.  
Twenty five years of SME policy in Romania: what lessons can be learned 
 
Simić, Ivana, Prof. Ph.D.  
Strategic management as a support for the functioning of 
organizations in modern business conditions  
Янков, Никола, проф. д-р  
Концепцията за системно диагонално развитие 
 
Асенов, Анатолий, доц. д-р  
Управление на промяната и иновациите във фирмата 
 
Panagoreţ, Ioana, Lecturer Ph.D. 
Baranga, Laurentiu, Assoc. Prof. 
Social entrepreneurship, social economy and their role in social development 
 
Капранова, Лариса, доц. к.э.н.  
Роль интегрированных корпоративных структур в развитии 
металлургической отрасли Украины  
Constantinescu, Lucreţia Mariana, Assoc. Prof. Ph.D. 
Panagoreţ, Ioana, Lecturer Ph.D. 
Panagoreţ, Dragoş, Lecturer Ph.D.  
Quality ecotourism services, open source for the Romanian tourism sector  
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П  Р   О   Г   Р   А   М   А 
 
Найденов, Сергей, доц. д-р 
Организационната идентификация на фирмата и необходимостта 
от планиране на приемствеността й в семейните фирми  
Петков, Пламен, доц. д-р 
Възможности за приложение на иконометрични софтуерни продукти при 
прогнозиране на зависимости между нестационарни динамични редове  
Polowczyk, Jan, Assoc. Prof. Ph.D. 
Planning in the perspective of behavioral economics: the planning fallacy 
 
Чиприянов, Михаил, доц. д-р 
Чиприянова, Галина, доц. д-р  
Значението на счетоводната информация при управлението на бизнес кризи 
 
Банкова, Йовка, гл. ас. д-р 
Фирмена стратегия vs. фирмена гъвкавост 
 

15:30 – 18:30 Ч. (ПРОДЪЛЖЕНИЕ) 
МОДЕРАТОР: ГЛ. АС. Д-Р НАДЕЖДА ВЕСЕЛИНОВА  
НАУЧЕН СЕКРЕТАР: АС. ЕЛИЦА ЛИНКОВА 
 
Веселинова, Надежда, гл. ас. д-р  
Възможности за повишаване на конкурентоспособността в холдинговите 
групи чрез маркетингово планиране 
 
Владимирова, Милена, гл. експ. д-р 
Данова, Наташка, доц. д-р  
Планиране на човешките ресурси в здравеопазването 
 
Григорова, Ваня, гл. ас. д-р  
Дистрибуционната стратегия – основно средство за конкурентна борба 
на българските банки  
Йорданова, Елена, гл. ас. д-р  
Етични управленски практики за конкурентоспособност на икономиката 
 
Панева, Анелия, гл. ас. д-р  
Мястото на застраховането в успешното бизнес планиране 
 
Пенкова, Десислава, гл. ас. д-р  
Моделиране управлението на риска при прилагане на ревеню мениджмънта 
в туризма  
Перков, Венцислав, гл. ас. д-р  
Сравнителен анализ на ефективното използване на ресурсите в Европейския 
съюз  
Събев, Събин, гл. ас. д-р  
Вътрешни правила за възлагане на обществена поръчка с публична покана 
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П  Р   О   Г   Р   А   М   А 
 
Гешков, Марин, ас. д-р 
Организация на рекламния процес в условията на икономическа криза 
 
Goldbach, Dumitru, Lecturer Ph.D. 
Panagoret, Dragos, Lecturer Ph.D.  
Social networks in marketing practice 
 
Господинов, Юлиян, ас. д-р 
Стандартизацията - организация и ползи 
 
Erhan, Lika, Lecturer Ph.D. 
Fostering small and medium sized enterprises development in the Republic of Moldova 
 
Митков, Милен, ас. д-р 
Прогнозиране обема на застрахователните плащания – 
част от планирането в застраховането  
Станкова, Лиляна, ас. д-р 
Мотивация на проектен екип 
 
Стоименова, Борислава, ас. д-р  
Собствени търговски марки на фирми за производство на облекло в България 
 
Кънев, Пламен, ас.  
Мотивационни аспекти за осъществяване на икономическа дейност 
в пчеларския сектор 
 
СЕКЦИЯ 2, 25 АПРИЛ 2015 Г.  

9:30 – 12:30 ч. (ПРОДЪЛЖЕНИЕ) 
РЕКТОРАТ, АУД. 7  

МОДЕРАТОР: ДОЦ. Д-Р ИСКРА ПАНТЕЛЕЕВА  
НАУЧЕН СЕКРЕТАР: АС. ЕЛИЦА ЛИНКОВА 
 
Лазарова, Елица, ас.  
Проблеми на иновационния потенциал на българските фирми 
 
Маринов, Иван, ас.  
Съвременен мащаб на банковата капиталова адекватност 
 
Николов, Николай, ас. 
Устойчивостта на ETFα+ модела в краткосрочна перспектива 
 
Росева, Ренета, ac.  
Въздействие на данъчната политика като инструмент за икономически 
растеж  
Белоус, Светлана, к.э.н.  
Проблемы оценки интеллектуального капитала промышленных предприятий 
 
Boyenko, Olena, Ph.D.  
Defining factors of a brand success 
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П  Р   О   Г   Р   А   М   А 
 
Александрова, Александрина, докт. 
Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане – фактор за насър-
чаване на конкурентоспособността и международната търговска дейност  
Ангелов, Илиян, докт. 
Проблеми пред технико-технологичното обновяване 
на машиностроителното производство  
Божинова, Камелия, докт. 
Основни рискове при аутсорсване на процеси от предприятията 
 
Бойчев, Бойчо, докт. 
Оптимизиране на дейността на предприятията чрез прилагане 
на концепцията “интернет на нещата”  
Василева, Стелиана, докт. 
Финансово-поведенчески модели за оценка стойността на бранда 
 
Вълчев, Владимир, докт.  
Предизвикателство пред митническите представители в България 
 
Илиев, Никола, докт.  
Активен портфейлен мениджмънт – SWOT анализ 
 
Ковачева, Мария, докт.  
Ребалансиране обменните курсове на резервните валути – проблеми, 
тенденции, ефекти  
Кръстева, Габриела, докт.  
Инвестиционен анализ и прогнозиране на пазарния риск на български 
публични дружества  
Митева, Десислава, докт.  
Влияние на трансатлантическото търговско и инвестиционно 
партньорство върху конкурентоспособността на българската икономика  
Михайлова, Маргарита, докт.  
Изследване на конкурентното предимство на глобално създадените фирми 
през призмата на ресурсно-базирания възглед  
Младенова, Мария, докт.  
Динамика на инвестиционните посредници в България за периода 
2008-2013 година  
Петков, Калоян, докт.  
Усъвършенстване технологията за прогнозиране на свободния паричен 
поток на „Петрол” АД в условията на българския пазар 
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П  Р   О   Г   Р   А   М   А 
 
Стоева, Василена, докт. 
Роля на застраховането за реализиране целите на фирмата 
 
Стоянова, Мариела, докт. 
Стратегически аспекти на продуктовия иновационен процес 
в бизнесорганизациите  
Стънгачева, Нели, докт. 
Финансовите задължения на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД – състояние, тенденции 
и перспективи  
Тачев, Теодор, докт. 
Клауд базирано мобилно обучение 
 
Тодорова, Любомира, докт. 
Тенденции в развитието на мебелния сектор 
 
Узун, Несрин, докт. 
Възникване и специфични особености на съвременното строителство 
 
 
 
СЕКЦИЯ 3 - 24 АПРИЛ 2015 г. 

13:30 – 15:00 ч. 
РЕКТОРАТ, АУД. 9 

МОДЕРАТОР: ДОЦ. Д-Р КРАСИМИРА СЛАВЕВА 
НАУЧЕН СЕКРЕТАР: АС. МИГЛЕНА ВАЧЕВСКА  
Сидорова, Антонина, проф. д.э.н.  
Тенденции структурных трансформаций во внешней торговле Украины 
 
Ангелова, Поля, проф. д-р  
Българската образователна система в условията на икономическа 
и социална конвергенция в ЕС  
Андреева, Мария, проф. д-р  
Проблеми на иновационното предприемачество в България 
 
Бакърджиева, Милка, проф. д-р  
Отношението към планирането и разработения план – въпрос на културна 
принадлежност  
Банчев, Петър, проф. д-р  
Приложение на експерименталните техники при маркeтинговите 
изследвания  
Rosenbloom, Al, Prof. Ph.D.  
Why responsible leadership matters 
 
Тананеев, Емилиян, проф. д-р  
Политически параметри и зависимости на данъчния контрол 
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П  Р   О   Г   Р   А   М   А 
 
Ciburiene, Jadvyga, Prof. Ph.D. 
Ciburaite, Gintare, Student  
The evaluation of health care sector services: students point of view 
 
Шишманов, Красимир, проф. д-р 
Стратегия за изграждане на информационна система за малко 
предприятие  
Воронина, Татьяна, доц. д.э.н. 
Потенциал евразийской интеграции для реиндустриализации национальных 
экономик стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС)  
Анисимова, Анна, доц. к.э.н. 
Устойчивое развитие и экологическая безопасность: взаимосвязи 
и противоречия  
Харченко, Виктория, доц. к.э.н. 
Взаимосвязи в системе управления развитием предприятия 
 
Gurova, Viktoriya, Assoc. Prof. Ph.D.  
Innovation strategies in the stable development paradigm 
 
Емилова, Ирена, доц. д-р 
Стоянова, Станислава, ас. д-р 
Динков, Милен, ас. д-р  
Младежкото доброволчество в България – управленски проблеми и решения 
 
Kurbala, Natalya, Assoc. Prof. Ph.D. 
Filkina, Karina, Ph.D. Student  
Climate risk management in the energy sector 
 
Линкова, Маруся, доц. д-р  
Възможности за изграждане на логистични стратегии в агрофирмите 
 
Личева, Катя, доц. д-р  
Обществени отговорности на организацията и устойчив растеж 
 
 

15:30 – 18:30 Ч. (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)  
МОДЕРАТОР: ДОЦ. Д-Р КРАСИМИРА СЛАВЕВА 
НАУЧЕН СЕКРЕТАР: АС. МИГЛЕНА ВАЧЕВСКА 
 
Марчева, Анастасия, доц. д-р  
Приобщаващият бизнес – инструмент за намаляване на бедността 
и социално включване  
Naumova, Maryna, Assoc. Prof. Ph.D.  
Prediction of socio-economic processes considering seasonal components 
 
Николаев, Иван, доц. д-р  
Фоново повишаване капацитета на планирането 
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П  Р   О   Г   Р   А   М   А 
 
Николова, Марина, доц. д-р 
Възможности за финансиране на екосистемни услуги по програмата 
за развитие на селските райони  
Нинов, Николай, доц. д-р 
Планиране на ефективното използване на евроресурсите за борба с бед-
ността – основна задача на системата за социално подпомагане в България  
Пантелеева, Искра, доц. д-р 
Възможности за интегриране на целевите ориентири в стратегиите 
за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж  
Сирашки, Христо, доц. д-р 
Консултиране на проектната дейност в бизнеса 
 
Славева, Красимира, доц. д-р 
Статистическа оценка на стартовите позиции и очакваните резултати 
за България в контекста на Стратегия „Европа 2020”  
Стойкова, Пепа, доц. д-р  
Правомощия и функционални характеристики на органите за контрол 
върху корупцията  
Ангелова, Румяна, гл. ас. д-р  
Стимулиране развитието на индустриалните клъстери в България – 
европейски и национални програми и инициативи  
Василева, Петя, гл. ас. д-р  
Взаимовръзка между висшето образование и пазара на труда в държавите 
от Европа  
Владиков, Атанас, гл. ас. д-р  
Възможен ли е приобщаващ икономически растеж при силна диспропорция 
между доходите и цените на електроенергията: българският случай в 
европейски контекст  
Иванова, Зоя, гл. ас. д-р  
Стратегии за конкурентно пазарно поведение на индустриалното 
предприятие  
Топлева, Силвия, гл. ас. д-р  
Корпоративната социална отговорност като бизнес план в контекста 
на стратегията „Европа 2020”  
Христов, Александър, гл. ас. д-р  
Етиката в маркетинговите комуникации – предпоставка за устойчив 
растеж  
Цветкова, Надежда, гл. ас. д-р  
Устойчиво развитие и растеж на основата на инспекция 
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П  Р   О   Г   Р   А   М   А 
 
Ганева, Ваня, гл. ас. д-р 
Социалното предприемачество като елемент на стратегиите 
за приобщаващ растеж  
Георгиева, Нонка, ас. 
Интелигентни методи за оценка на екологичната ефективност 
 
 
СЕКЦИЯ 3, 25 АПРИЛ 2015 Г. 

9:30 – 12:30 ч. (ПРОДЪЛЖЕНИЕ) 
РЕКТОРАТ, АУД. 1  

МОДЕРАТОР: ДОЦ. Д-Р ИРЕНА ЕМИЛОВА 
НАУЧЕН СЕКРЕТАР: АС. МИГЛЕНА ВАЧЕВСКА  
Алексиева, Десислава, ас. д-р 
НПО - фактор за устойчиво развитие на регионите  
Павлова, Марияна, aс. д-р  
Добрите практики на Естония по пътя към икономическия и паричен съюз  
Петрова, Йоана, ас. д-р  
Аспекти на стратегическия потенциал  
Костадинова, Елена, ас. д-р  
Стратегически партньорства между търговски организации и организации 
с нестопанска цел  
Славов, Станимир, ас. д-р  
Устойчивост при промяна в поведението на човешкия фактор  
Ангелов, Георги, ас.  
Тенденции в развитието на лихвените проценти в българската банкова 
практика (2010–2014)  
Ангелова, Красимира, ас.  
Социална политика в Европейския съюз – някои важни аспекти  
Вачевска, Миглена, ас.  
Тенденции в развитието на българската икономика през призмата 
на макрорамката  
Илиева, Таня, ас. 
Оценка на постигнатата доходност от доброволните пенсионни фондове  
Кръстева, Илияна, ас.  
Върху необходимостта от устойчиво развитие на агросектора  
Миланова, Петя, ас.  
Влияние на факторите на домакинското потребление върху 
икономическия растеж 
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П  Р   О   Г   Р   А   М   А 
 
Нинова, Валентина, ас. 
Здравното застраховане – инструмент за постигане целите 
на „Национална здравна стратегия (2014- 2020)” 
 
Цанов, Емил, ас. 
Концепция за социално-ориентирано управление на бизнес-информацията  
Цонева, Елка, ас. 
Устойчива заетост на неравностойните групи във връзка със Стратегия 
„Европа 2020”  
Банкова, Иванка, д-р 
Възможности за опазване на околната среда и постигане устойчиво 
развитие на общините чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност  
Павлов, Павлин, д-р 
Възможности за насърчаване на зелената енергия в България  
Balakrishnan A.S., Ph.D. Student 
Multimodel logistics for automotive sector  
Ганчев, Калин, докт.  
Планирането на митническия контрол като предпоставка за ефективност 
в системата на интегрираното гранично управление  
Георгиева, Галя, докт.  
Анализ на европейското финансиране в България за периода 2007-2013 г.  
Жмайлова, Елена, аспирант  
Зарубежный опыт: особенности стимулирования инновационной 
деятельности  
Йолов, Владимир, докт.  
Стратегии за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж на частните 
фирми за успешното излизане от финансовата криза  
Йорданов, Йордан, докт.  
Демографският проблем „застаряване” – заплаха за устойчивостта 
на публичното пенсионно осигуряване в България  
Маринов, Драгомир, докт.  
Управление на знанието и компетенциите на специалистите (експертите) 
по планиране  
Николова, Таня, докт.  
Стратегически въпроси след края на първия европейски семестър относно 
бедността в Северозападния район за планиране  
Панталеев, Пламен, докт.  
Устойчиво потребление и производство  
Тодоров, Живко, докт.  
Глобални стратегии за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж 
по модела на развиващите се страни 
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