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 Изследователски център по глобализация и преки 

чуждестранни инвестиции (ИЦГПЧИ) е създаден с решение 

на Академичния съвет на Икономически университет – 

Варна през м. декември 2014 г. 



 Центърът е създаден с цел извършване на теоретични и 

приложни научни изследвания, образователна дейност и 

консултантска дейност по отношение вноса на ПЧИ в 

националната и регионалната икономика. 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ПО ГЛОБАЛИЗАЦИЯ  
И ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ  



НАУЧЕН И ЕКСПЕРТЕН СЪСТАВ 

Изследователският екип включва преподаватели на ИУ - 

Варна от катедри: 

   

 „Обща икономическа теория“; 

 „Икономика и управление на индустрията“; 

 „Статистика и приложна математика“ и др. 



ЦЕНТЪРЪТ ИЗВЪРШВА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И 
АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ В СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ 
НАПРАВЛЕНИЯ: 

I. ПЧИ в световната икономика 

II. ПЧИ в българската икономика, в т.ч.: 

 Детерминанти на вноса на ПЧИ 

 Форми на вноса на ПЧИ 

 Отраслова структура 

 Териториално разпределение 

 Ефекти от вноса на ПЧИ 

 Политика към ПЧИ в България 

 



ИЦГПЧИ – НАУЧЕН ЦЕНТЪР С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ 

Привлича специалисти от други университети и институти 

Доц. Д. Бобева – член на Експертния съвет на ИЦГПЧИ 

Развива международно сътрудничество 

Понастоящем Центърът изпълнява проект „Вносът на ПЧИ и 
ре-индустриализацията на българската икономика“ (2016-
2018 г.) 



ИЦГПЧИ И РЕГИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА 

 

 

 Проект „ПЧИ в регион Варна“ (2002 – 2005 г.) 



 Инвестициите и иновациите са основата на 

икономическия растеж. 

 ПЧИ могат да бъдат много важни в това отношение. 

 Политиката на привличане на ПЧИ – особено актуална 

днес поради следните причини: 

- Динамиката на ПЧИ в националната икономика 

- Динамиката на ПЧИ в регионалната икономика. 



НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ 
ПРИ  ИУ - ВАРНА 

Научноизследователският институт  (НИИ) при Икономически 

университет – Варна е създаден с Постановление № 258 на 

Министерски съвет на Р. България от 21 октомври 2015 г. за 

извършване на дългосрочна изследователска дейност в 

приоритетните научни направления на университета. 



НАУЧНИ ПРИОРИТЕТИ 

  

1. Иновации и икономически растеж на българската 
икономика 

2. Регионална икономика и политика 

3. Устойчиво развитие 

4. Информационните технологии в икономиката и 
обществото 

 



ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СВОЯТА ДЕЙНОСТ 
НИИ ИЗПОЛЗВА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА 
ИУ - ВАРНА 

300 души високо квалифицирани преподаватели и 

изследователи в областта на: 

 Бизнеса и управлението 

 Икономика на промишлеността, строителството, търговията, 
туризма, селското стопанство и др. 

 Финанси и счетоводство 



 Маркетинг 

 Международни икономически отношения 

 Публична администрация 

 Социални науки 

 Право 

 Информационни технологии 

 

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СВОЯТА ДЕЙНОСТ 
НИИ ИЗПОЛЗВА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА 
ИУ - ВАРНА 



НИИ ОБЕДИНЯВА 6 НАУЧНИ И КОНСУЛТАНТСКИ 
ЦЕНТЪРА: 

1. Център „Иновации и развитие“ 

2. Център за социални изследвания 

3. Изследователски център по глобализация и ПЧИ 

4. Център за качество на стоките и потребителска защита 

5. Център за финансови изследвания и развитие 

6. Център за изследване и прилагане на нови 
информационни и комуникационни технологии 

 



НИИ КООРДИНИРА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРОВЕТЕ.  
НАРЕД С ТОВА ИЗВЪРШВА И СОБСТВЕНА ДЕЙНОСТ: 

 Определя научни приоритети 

 Ежегодно организира конкурс за научни проекти 

 Организира научни форуми – конференции, кръгли маси, 
семинари 

 Изгражда изследователски мрежи 

 Обслужва потребностите на практиката 



 НИИ е мотивиран да участва активно в обществените 

процеси и да се превърне във важен фактор за постигането 

на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в 

Република България до 2020 година. 

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСИТУТ 
ПРИ  ИУ - ВАРНА 



 

„Чрез тясна интеграция на икономическата наука с бизнеса, 

публичните институции, НПО и гражданското общество да 

работим заедно за повече инвестиции, повече иновации, по-

динамично развитие, по-високо благосъстояние, по-чисти 

градове.“ 

                              проф. Зоя Младенова 

                                    Директор НИИ 

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСИТУТ 
ПРИ  ИУ - ВАРНА 



 

 

 

Благодаря за вниманието! 


