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I. НАУЧНИ И ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ СЪБИТИЯ 

 

1. Организиран и проведен практико-приложен семинар с хорариум 20 учебни часа на тема 

„Техники на писане на научноизследователски трудове“, с участието на 21 преподаватели от ИУ 

– Варна. Провеждането на семинара допринесе за постигане на заложените в Политиката за 

развитие на ИУ – Варна показатели, а именно цел 5. „привличане и задържане на млади 

преподаватели“, показател 5.1.3. „дял на младите преподаватели, участващи в квалификации за 

развиване научноизследователски умения“. Целевата стойност на мандата е 75%; в рамките на 

семинара са участвали 86% от младите преподаватели в университета. 

Реализирал дейността: административен екип на НИИ 

 

2. Организирана и проведена научно-практическа конференция с международно участие 

„Качество и контрол на стоките в условия на COVID пандемия“, 12-13 ноември 2021 г. 

Реализирал дейността: екип на ЦКСПЗ 

 

3. Организиран и проведен научен форум съвместно с катедра „Правни науки“ на тема „Защита 

на личните данни и дигитализацията – предизвикателства и перспективи“, в рамките на договор 

за сътрудничество между ИУ-Варна и Комисията за защита на личните данни. 

Реализирал дейността: административен екип на НИИ 

 

4. Организирана и проведена Национална кръгла маса съвместно с катедра „Правни науки“ на 

тема „15 години административно правораздаване в България – проблеми и перспективи“ 

посветена на 15 годишнината от създаването на административните съдилища в България.  

Реализирал дейността: административен екип на НИИ 

 

5. Участие като съорганизатор и партньор на организационния комитет на международна 

научно-практическа конференция на тема „Modern Commodity Expertise: Theoretical 

Developments, Practical Experience, Problems and Prospects“, състояла се на 30 септември 2021 г. в 

гр. Лвов, Украйна. 

Реализирал дейността: екип на ЦКСПЗ 

 

6. Организиран и проведен курс на тема „Надзор на пазара и електронна търговия“ към ЦПО 

при ИУ-Варна, в рамките на обучението по професия „Данъчен и митнически посредник“. 

Реализирал дейността: екип на ЦКСПЗ  

 

7. Организиран и проведен конкурс за студенти на тема „Потребителската култура – гаранции за 

избор на качество“ - 15 октомври 2021 г. 

Реализирал дейността: екип на ЦКСПЗ 

 

8. Организиране на „Девета национална конференция по електронно обучение във висшите 

училища“, домакин ИУ – Варна, съорганизатори: Национален център за дистанционно обучение 

и Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Предстоящо събитие: м. септември 2022 г.  

 Реализирал дейността: административен екип на НИИ 
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9. Участие в организирането на национална научна конференция „Икономика и икономическа 

теория: проблеми и взаимодействия”. Предстоящо събитие: м. октомври 2022 г.  

Реализирал дейността: екип на ИЦГПЧИ 

 

10. Участие с доклади и презентации в следните седем събития: Международна научна 

конференция MEB 2021 – 19th International Conference on Management, Enterprise and 

Benchmarking;  XXXIV International Scientific Conference Knowledge in Practice; Brno International 

Week; Obuda International Week; Universities 195 Virtual Higher Education Conference under the 

Patronage of: H.E Dr. Majid Bin Ali Al Noaimi - The Minister of Education Bahrain; MakeLearn and 

TIIM Digital Transformation: The Harmonic Convergence of People, Culture, Process, and 

Technology in the New Normal; Пета юбилейна международна научна конференция „Ремаркетинг 

на реалността“ по повод 25-тата годишнина на катедра „Маркетинг“. 

Реализирал дейността: екип на ЦИР 

 

 

II. НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 

1. Проведени научни изследвания в рамките на научен проект „Устойчиво потребление в 

градска среда – регионални различия“, финансиран от ФНИ (конкурс за фундаментални научни 

изследвания, 2019): 

- Проучване сред представители на общински фирми и общинска администрация; 

- Проучване по вторични данни „Устойчиво потребление на ниво град“; 

- Проучване сред 350 домакинства от гр. Варна на тема „Устойчиво потребление“. 

Реализирал дейността: екип на ЦСИ 

 

2. Изследователска работа по структуриране, изготвяне и издаване на научна студия на тема 

„COVID-19 рефлексии върху финансовата стабилност“. 

Реализирал дейността: екип на ЦФИР   

 

3. Текущи теоретични и приложни научни изследвания в областта на световната икономика, 

международните икономически отношения, преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) и 

дейността на транснационалните корпорации (ТНК). 

Реализирал дейността: екип на ИЦГПЧИ 

 

4. Провеждане на научни изследвания: 

- Лонгитюдно маркетингово изследване на пазара на IT техника в България, януари-

февруари 2022 г.; 

- Референти бюджети, в рамките на проект EU Reference Budgets Platform. 

Реализирал дейността: екип на ЦИР 
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III. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ 

 

1. Публикуван сборник с научни доклади с наименование „Защитата на личните данни и 

дигитализацията – предизвикателства и перспективи“. Научното издание е индексирано в  

RePEc и е вписано в Националния референтен списък на съвременни български научни издания 

с научно рецензиране регистър на НАЦИД. 

Реализирал дейността: административен екип на НИИ 

 

2. Публикуван сборник с научни доклади от научно-практическа конференция с международно 

участие „Качество и контрол на стоките в условия на COVID пандемия“. Сборникът е 

индексиран в системата НАЦИД и RePEc. 

Реализирал дейността: екип на ЦКСПЗ 

 

3. Публикуван специален брой на списание „Известия“, посветен на проведената от ЦКСПЗ 

конференция с международно участие „Качество и контрол на стоките в условия на COVID 

пандемия“ 

Реализирал дейността: екип на ЦКСПЗ 

 

4. Публикуван сборник с доклади от младежка инициатива „На фокус: Потребителската култура 

– гаранция за избор на качество“.  

Реализирал дейността: екип на ЦКСПЗ 

 

5. Публикуван брой 7/2022 г. на списание „Финансов навигатор“ (официално издание на ЦФИР 

за студентски инициативи). 

Реализирал дейността: екип на ЦФИР 

 

6. В предпечат сборник с доклади от кръгла маса на тема „15 години административно 

правораздаване в България – проблеми и перспективи“. Печатното издание ще  бъде вписано в 

Националния референтен списък на НАЦИД. След отпечатване на сборника ще се предприемат 

стъпки и за неговото индексиране.  

Реализирал дейността: административен екип на НИИ 

 

7. Текущо актуализиране на онлайн каталог на издания индексирани в SCOPUS / Web of Science, 

поместен на уебстраницата на НИИ.  

 Реализирал дейността: административен екип на НИИ 

 

8. Публикации, реализирани от екипите на изследователските центрове към НИИ: 

1. Михайлова, С. Икономически ползи и рискове от участие в глобалните вериги на 

стойността. Известия Сп. Икон. унив. - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 3, 

233-247. 

2. Колев, К. Поведенчески подход към икономическото развитие - възможности и 

ограничения. Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - 

тенденции и предизвикателства.Международна научно-практическа конференция, 8 - 9 
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ноември 2021 : Посветена на 85 г. от създаването на СА "Д. А. Ценов" : Сборник с 

доклади : Т. 1, Свищов : Акад. изд. Ценов, 1, 2021, 181-189. 

3. Kehayova-Stoycheva, M., Ivanov, S. Linking Demography to the Knowledge for Sustainable 

Household Consumption – Insights from Bulgaria. 3th International Conference on the 

Economics of the Decoupling (ICED), 30 November - 1 December 2021, Zagreb, Croatia, 

Zagreb : University of Zagreb, 2022, 207-220., ISSN(печатно) 2706-3801, ISSN(онлайн) 

2718-3092. 

4. Кехайова-Стойчева, М., Недев, Й. Онлайн обучението като възможност или като заплаха 

- студентска перспектива. Образование, наука и дигитални иновации - синергия за 

професионален път : Сборник с доклади : Национална кръгла маса ... , 19 ноем. 2021 г., 

Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2022, 19-23., ISBN(печатно) 978-954-715-721-7 / DOI 

10.36997/ESDI2021. 

5. Vassileva, B., & Zwilling, M. (Eds.). (2021). Responsible AI and Ethical Issues for Businesses 

and Governments. IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-7998-4285-9. 

6. Vassileva, B. (2021). Artificial Intelligence: Concepts and Notions. In Vassileva, B., & 

Zwilling, M. (Eds.), Responsible AI and Ethical Issues for Businesses and Governments (pp. 1-

18). IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-7998-4285-9.ch001. 

7. Vassileva, B. (2021). Policy and Management Issues of Artificial Intelligence. In Vassileva, B., 

& Zwilling, M. (Eds.), Responsible AI and Ethical Issues for Businesses and Governments (pp. 

54-66). IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-7998-4285-9.ch004. 

8. Vassileva, B. K. (2021). Developing Cyber Security Competences Through Simulation-Based 

Learning. In Vassileva, B., & Zwilling, M. (Eds.), Responsible AI and Ethical Issues for 

Businesses and Governments (pp. 148-163). IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-7998-4285-

9.ch008. 

9. Vassileva, B. & Palamarova, P. (2021). Artificial Intelligence and Ethical Marketing. In 

Vassileva, B., & Zwilling, M. (Ed.), Responsible AI and Ethical Issues for Businesses and 

Governments (pp. 202-213). IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-7998-4285-9.ch011. 

 

 

IV. ПРОЕКТИ И ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Приключили проекти: 

 

1. Реализиран и успешно приключил проект младежка инициатива „На фокус: Потребителската 

култура – гаранции за избор на качество“, с финансовата подкрепа на дирекция „Образование и 

младежки дейности“ при Община Варна.  Проектът е с продължителност 7 месец, април –

октомври 2021 г. Основни цели на проекта: провокиране на мисленето и активността на 

студентите по актуални теми, свързани със състава, свойствата, качеството, безопасността и 

контрола на стоките; възпитаване на потребност от информираност с цел избягване на заблуда, 

попадане в класическите капани и постигане на очакваната удовлетвореност от закупената 

стока; познаване на институциите и отговорните органи, които защитават правата на 

потребителите и извършват контрол на стоките; създаване на умения за правилното разчитане и 
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тълкуване на информацията върху етикетите, преценка за пълнотата на предоставената 

информация на опаковката на стоките. Общ бюджет на проекта: 5 009 лева. 

Реализирал дейността: екип на ЦКСПЗ 

 

2. Реализиран и успешно приключил проект № НПК - 291/2021 г., за частично финансиране на 

международен научен форум, на тема: „Качество и контрол на стоките в условията на COVID 

пандемия“. Проектът е с продължителност 12 месеца, януари декември 2021 г. Основна цел на 

проекта: организиране и провеждане на научен форум. Общ бюджет на проекта: 3 500 лева. 

Реализирал дейността: екип на ЦКСПЗ 

Текущи проекти: 

 

3. Проект 2021-1-EE01-KA220-HED-000023269 "Process-based Business Management module" 

(PRODIMOD), финансиран по Програма Еразъм+, КД Партньорства за сътрудничество във 

висшето образование. Партньори: TTK University of Applied Sciences, Талин, Естония - водещ 

партньор, University College Aspira, Сплит, Хърватия. Период на изпълнение: ноември 2021 г. – 

март 2024 г. Бюджет на ИУ-Варна – 41 112 Евро. Цел на проекта: Разработване на образователен 

модул „Базирано на процеси управление в предприятията” за образователни институции по 

приложни науки в сферата на висшето образование, който отговаря на нуждите на съвременната 

бизнес среда, и включва дигитализация и автоматизация на бизнес процесите. 

Реализирал дейността: екип на ЦИР 

 

4. Проект „Развиване на Регионален исторически музей - Варна като мултифункционално 

обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, в партньорство с Регионален 

исторически музей – Варна и Нордланд музей, Норвегия, финансиран по програма „Културно 

предприемачество, наследство и сътрудничество“, Финансов механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г. 

Общ бюджет на проекта: 782 249 лв.; бюджет за ИУ – Варна: 17 905 лв. Продължителността на 

проекта: 22 месеца. Цел на проекта: РИМ – Варна да се превърне в двигател на социалното и 

културно развитие на гр. Варна и региона. Екип на ЦККСП от ИУ – Варна участва в 

разработването на предприемачески план за РИМ – Варна, както и в дейностите по изграждане 

на управленския и експертен капацитет на персонала на РИМ – Варна. 

Реализирал дейността: административен екип на НИИ, съвместно с ЦККСП 

 

5. Проект КП-06-Н35/7 „Устойчиво потребление в градска среда – регионални различия“, 

финансиран по конкурс за фундаментални научни изследвания, ФНИ, 2019 г., първа фаза – до м. 

октомври 2021 г., втора фаза – текуща. Бюджет на проекта: 116 880 лв. Продължителност на 

проекта: 36 месеца. Партньори: УНСС и СА „Д.А. Ценов“ – Свищов. Цел на проекта: чрез 

цялостен теоретичен анализ на концепцията устойчиво потребление и чрез разработването на 

измерители на устойчиво потребление на равнище град и на равнище домакинство, да  се 

очертаят регионални различия в проблемите, обхвата, вътрешните структури на устойчивото 

потребление в градовете, както и да се предложат теоретични концепции за маркетинг на града 

за устойчивост. 

Реализирал дейността: екип на ЦСИ 
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6. Проект НПИ-51/2021 г. "COVID-19 рефлексии върху финансовата стабилност“, финансиран 

от държавния бюджет (ПМС 233/2016 г.). Цел на проекта: публикуване на монография с 

резултатите от осъщественото проучване по темата на проекта, продажба на научния продукт на 

външен клиент, публикация в издания, реферирани в Scopus и/или Web of Science. Бюджет на 

проекта: 7 500 лв. Продължителност на проекта: май 2021 г. – декември 2023 г.   

Реализирал дейността: екип на ЦФИР  

 

7. Проект „Преки чуждестранни инвестиции и пазара на труда в България“, договор НПИ-

60/2022. Бюджет на проекта: 12 000 лв. Продължителност: 3 години, 2022-2024 г. Цел на 

проекта: да изследва как вносът на ПЧИ променя параметрите на пазара на труда в България, в 

т.ч.: значение на филиалите на ТНК за използването на работната сила в страната; анализ на 

трудовите доходи на заетите във филиалите на ТНК в България и значението им за доходното 

неравенство; роля на чуждестранните фирми върху развитието и надграждането на човешкия 

капитал в България. В изпълнението на проекта участват докторанти. 

 Реализирал дейността: екип на ИЦГПЧИ 

 

8. Проект „0.5D Alliance, Дигитални технологични системи за чиста и сигурна околна среда”. 

Със заповед на ректора на ИУ – Варна НИИ е определен като локация на отдалечена точка за 

достъп (о.т.д.) по проекта и съответно координиране за ИУ – Варна. Водещ партньор е Русенски 

университет „Ангел Кънчев“. Определянето на бюджет, дейности и срокове по проекта 

предстоят.  

 

9. Проект „Издаване на „Известия на Народния музей – Варна“ (ИНМВ), финансиран от 

Министерство на културата. Цел на проекта: Подпомагане на научната издателска дейност на 

РИМ – Варна. В рамките на този проект ще продължи съвместната работата на проф. д-р С. 

Сълова от ИУ – Варна, експерти от РИМ – Варна и студенти от ИУ – Варна. Продължителност: 

6 месеца. Бюджет за ИУ – Варна: не се предвижда.  

Реализирал дейността: административен екип на НИИ 

 

10. Проект „EU Reference Budgets Platform“, в рамките на H2020 project “InGRID-2 Integrating 

Research Infrastructure for European expertise on Inclusive Growth from data to policy”, 2017-2021. 

Водещ партньор: Университет Антверпен. Цел на проекта: Разработване на платформа за 

референтни бюджети в ЕС. Бюджет за ИУ – Варна: не се предвижда.   

 Реализирал дейността: екип на ЦИР 

 

Изготвени и подадени проектни предложения: 

 

11. Проектно предложение „Higher Education Partnerships for Sustainable Local Development 

through Circular Economy and Social Innovation“ („Партньорства в областта на висшето 

образование за устойчиво местно развитие чрез кръгова икономика и социални иновации“), 

Програма Еразъм +, КД 2. Продължителност: 36 месеца. Общ бюджет на проекта 800 000 евро. 

Водеща организация: Университет Флоренция, Италия. 2022 г., Основна цел на проекта: 

въвеждане на иновации в системите на висшето образование в Аржентина, Парагвай и Чили с 
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цел да се пригодят към пазара на труда и обществото, и справят с предизвикателствата на 

кръговата икономика, устойчивото икономическо и социално развитие чрез изграждането и 

изпълнението на партньорства в адекватни методологични рамки. Проектното предложение е 

успешно подадено и е в процес на оценяване. 

Реализирал дейността: екип на ЦКСПЗ съвместно с административен екип на НИИ 

 

12. Проектно предложение „Food Quality and Sustainability“ (FoodFoQuS), финансиращ орган: 

Polish National Agency for Academic Exchange, Strategic Partnerships Programme. 

Продължителност на проекта: 24 месеца. Общ бюджет на проекта: 419 797 евро. Водещ 

партньор: Университет по икономика и бизнес - Познан, Полша. Цел на проекта: Оказване на 

подкрепа на висшите училища и научноизследователски институти в развиването на устойчиви 

решения за сътрудничество в областта на преподаването, научноизследователската дейност и 

прилагането им във формата на международни стратегически партньорства. Проектното 

предложение е успешно подадено  и е в процес на оценяване. 

Реализирал дейността: екип на ЦКСПЗ съвместно с административен екип на НИИ 

 

13. Проект „Международен студентски идеен кампус по социално предприемачество и 

лидерство“, финансираща организация: Немска служба за академичен обмен (DAAD). Водеща 

организация: Висше училище Триер, Германия. Партньори: ИУ – Варна, Ben-Gurion University 

of the Negev, Израел и Икономически университет Катовице, Полша. Цел на проекта: 

Придобиване на знания и разработване на студентки идейни проекти в сферата на социалното 

предприемачество и лидерство. Предстоящо събитие: септември 2022 г. 

Реализирал дейността: административен екип на НИИ 

 

14. Проектно предложение с наименование „CultureMe: Developing Sustainable Creative 

Management Practices for Cultural Organizations and Institutions in the Digital World”, програма 

"Еразъм +" КД2 „Малки партньорства“. Общ бюджет: 60 000 евро. Цел на проекта: да допринесе 

за интегрирането на добри практики и модели за повишаване на административния и 

управленски капацитет на културните институции и организации в цифрова среда. Проектното 

предложение не е одобрено. 

Реализирал дейността: административен екип на НИИ 

 

15. Проектното предложение „Разработване на устойчив модел за създаване на музей на 

историята на Икономически университет-Варна“, фонд „Култура“ на Община Варна. Общ 

бюджет: 15 000 лв. Цел на проекта: Разработване на идейна концепция и план за реализация на 

постоянна музейна експозиция за развитието и дейността на ИУ-Варна от 1914 г. до днес. 

Проектното предложение не е одобрено. 

Реализирал дейността: административен екип на НИИ съвместно с ЦККСП 

 

16. Проектно предложение по конкурсна сесия за едногодишна субсидия за целево финансиране 

на електрическа енергия, финансирана от Национален фонд "Култура" на стойност 43 408,36 лв. 

Проектното предложение не е одобрено.  

Реализирал дейността: административен екип на НИИ 
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Проектни предложения в процес на разработване 

 

17. Проектно предложение „Изследване, приобщаване и разширяване на нови публики – 

изграждане на междукултурен и образователен мост между българските читалища и музеи“, 

Национален фонд „Култура“. Цел на проекта: проучване на публиките на читалищата в област 

Варна и разработване на стратегия за тяхното развитие. В рамките на проекта се предвижда да 

бъдат изследвани форми на социални иновации и ще бъдат реализирани публикации в Scopus / 

WoS. Общ бюджет на проекта: 30 000 лв. Продължителност на проекта: ноември 2022 г. – 

ноември 2023 г. 

Реализирал дейността: административен екип на НИИ 

 

18. Проектно предложение „Медиацията за хармонична академична среда – 

мултидисциплинарен и мултисекторен подход във висшето образование”, в рамките на 

Програма „Еразъм +“, КД 2 „Сътрудничество между институции и организации“, съвместно с 

катедра „Правни науки“. Предвижда се предложението да бъде подадено през есенната сесия на 

програма „Еразъм +“.  

Реализирал дейността: административен екип на НИИ 

 

Други 

19. В рамките на отчетния период бяха инициирани и проведени срещи с цел сътрудничество и 

генериране на нови проектни идеи и предложения: 

- Работна среща с катедра „Правни науки“ на ИУ-Варна с цел разработване на проектни 

предложения по програма „Еразъм +“ и ФНИ; 

- Работна среща с ръководството на Професионална гимназия по компютърно моделиране 

и компютърни системи за иницииране на проектно предложение по сесия за финансиране 

на фондация „Заедно в час“; 

- Работна среща с ръководството на „ЦЕДО“ с цел разработване на проектно предложение 

по програма „Еразъм+“. 

- Работна среща с ръководството на ЦККСП за разработване на проектно предложение по 

втора покана по програма „Евро-Средиземноморски басейн“ 2021-2027 (Евро-МЕД) 

Реализирал дейността: административен екип на НИИ 

 

 

V. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 

 

1. Консултантска и експертна дейност към Българския институт за стандартизация. Участие в 

два технически комитета по въпросите на международната, европейската и националната 

стандартизация в следните направления: осигуряване и управление на качеството; сертификация 

на системи и продукти; стандартизация на качеството на материали и продукти от стъкло и 

керамика; оценка на съответствието със съществените изисквания. 

Реализирал дейността: екип на ЦКСПЗ 
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2. Консултантска и експертна дейност към Българска асоциация на управленските 

консултантски организации, вкл. участие в провеждането на обучение. 

Реализирал дейността: екип на ЦИР 

 

3. ЦСИ е извършил 23 вътрешни за ИУ – Варна проучвания: 

- Проучване по програма „Трудов статус една година по-късно - випуск 2019/2020“ – 

представително проучване за випуска. 

- „Първокурсниците - нагласи към висшето образование в България, имидж на ИУ - Варна, 

процес на избор на специалност, оценка на КСК 2021“ – представително проучване за 

първокурсниците през учебната 2021/2022 г. 

- Проучване по програма „Четвъртокурсниците на прага на завършването – 2022“ – 

представително проучване сред четвъртокурсниците в редовна форма на обучение през 

учебната 2021/2022 г. 

- Проучване по програма „Трудов статус една година по-късно - випуск 2020/2021“ – 

представително проучване за випуска. 

- „Проучване на нагласите за кандидатстване за обучение в магистърска степен в Икономически 

университет-Варна“ – представително проучване сред четвъртокурсниците през учебната 

2021/2022 г. 

- „Проучване на качеството на обучение за студенти от бакалавърска степен от 2, 3 и 4 курс“ – 

представително проучване за студентите от ОКС „бакалавър“ от всички форми на обучение през 

учебната 2021/2022 г. 

- „Мнение на преподавателите за процеса на обучение в ИУ-Варна“ – представително проучване 

– зима 2022. 

- „Удовлетвореност от обучението в ОКС "Магистър" и качество на административното 

обслужване в ЦМО“ – представително проучване за студентите в ОКС „Магистър“ всички 

форми на обучение през учебната 2021/2022 г. 

- „Качеството на обучение за студенти от 2 и 3 курс на Колежа по туризъм при Икономически 

университет – Варна“ – представително проучване за студентите през учебната 2021/2022 г. 

- „Оценки на първокурсниците от Колеж по туризъм – Варна за обучението“ – представително 

проучване на студентите първокурсници от КТ – Варна през учебната 2021/2022 г. 

- „Оценка на обучението, провеждано в ИУ - Варна през летен семестър на учебната 2021/2022 

г.“ – представително проучване сред студентите от ОКС „бакалавър“ и „магистър“ от всички 

форми на обучение. 

- Нагласи и възможности за въвеждане на присъствено обучение в условията на „Зелен 

сертификат“ – студенти и докторанти – есен 2021 г. 

- Нагласи и възможности за въвеждане на присъствено обучение в условията на „Зелен 

сертификат“ – преподаватели и служители – есен 2021 г. 

- Проучване сред студенти относно удовлетвореността им и ефективността на задължителното 

практическо обучение след 3 курс. Професионално направление 3.7. „Администрация и 

управление“. 

- Проучване сред експерти от бизнеса относно удовлетвореността им и ефективността на 

задължителното практическо обучение след 3 курс. Професионално направление 3.7. 

„Администрация и управление“. 
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- Проучване сред студенти относно удовлетвореността им и ефективността на задължителното 

практическо обучение след 3 курс. Професионално направление 3.8. „Икономика“. 

- Проучване сред експерти от бизнеса относно удовлетвореността им и ефективността на 

задължителното практическо обучение след 3 курс. Професионално направление 3.8. 

„Икономика“. 

- Проучване сред студенти относно удовлетвореността им и ефективността на задължителното 

практическо обучение след 3 курс. Професионално направление 3.9. „Туризъм“. 

- Проучване сред експерти от бизнеса относно удовлетвореността им и ефективността на 

задължителното практическо обучение след 3 курс. Професионално направление 3.9. 

„Туризъм“. 

- Проучване сред студенти относно удовлетвореността им и ефективността на задължителното 

практическо обучение след 3 курс. Професионално направление 4.6. „Информатика и 

компютърни науки“. 

- Проучване сред експерти от бизнеса относно удовлетвореността им и ефективността на 

задължителното практическо обучение след 3 курс. Професионално направление 4.6. 

„Информатика и компютърни науки“. 

Реализирал дейността: екип на ЦСИ 

 

4. Проучване „Отношение на жителите на Община Девня към дейността на „Девня Цимент АД“ 

и нагласи към използването на алтернативни горива в индустрията“. Привлечени средства:  

8700 лв. с ДДС. 

Реализирал дейността: екип на ЦСИ 

 

5. Консултантска дейност в бизнес проект за усъвършенстване на пазарните позиции в бизнес 

развитието на фирма „Прогком“ за периода 2021 – 2023 година. 

Реализирал дейността: екип на ЦИР 

 

6. Изготвяне на номинация от името на ИУ – Варна за индивидуална награда „Варна“ в сферата 

на хуманитарните науки на проф. д-р ист.н. Иван Русев, за монографията му „Кримската война 

1853 – 1856: Атласът на Наполеон III и българските земи“. С решение на Общинския съвет 

наградата бе присъдена на проф. д-р ист.н. Иван Русев.  

Реализирал дейността: административен екип на НИИ 

 

VI. ПАРТНЬОРСТВА 

 

1. На проведено годишно общо събрание на Българска асоциация за регионални изследвания 

(БАРИ), на която ИУ – Варна е член, бяха очертани възможности за съвместни инициативи на 

национално и международно ниво.  

Реализирал дейността: административен екип на НИИ 

 

2. В рамките на меморандум за сътрудничество между ИУ-Варна и Регионален исторически 

музей – Варна проведени работни срещи с цел бъдещо създаване на музей на ИУ-Варна.  

Реализирал дейността: административен екип на НИИ 
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3. Разработен уебсайт на археологическото научно издание „Известия на Народен музей Варна“, 

под ръководството на доц. д-р Снежана Сълова. (ИУ-Варна) и д-р Васил Тенекеджиев (РИМ-

Варна).   

Реализирал дейността: административен екип на НИИ 

 

4. Работни срещи с управителя на фирма „Парушев Консулт“ ЕООД Балчик. Сключен 

Меморандум за сътрудничество между Икономически университет – Варна и „Парушев – 

Консулт“ ЕООД. 

Реализирал дейността: екип на ЦКСПЗ 

 

5. Проведена работна среща с г-жа Мария Тодорова - Европейски потребителски център, София.  

Реализирал дейността: екип на ЦКСПЗ 

 

6. В екипа на ИЦГПИ е привлечена доц. д-р Тамара Тодорова, бивш ръководител на 

департамент Икономикс на Американския университет – Благоевград. 

Реализирал дейността: екип на ИЦГПЧИ 

 

7. Установено партньорство с „Девня Цимент“ АД по реализиране на социологическо 

изследване. 

Реализирал дейността: екип на ЦСИ 

 

8. Център “Иновации и развитие” поддържа партньорски взаимоотношения със следните фирми 

и организации: "Ардес Информационни технологии" ЕООД, Агенция за маркетингови 

изследвания BluePoint, Център за информационни технологии CTI в Сао Паоло, Бразилия, 

Варненска търговско-индустриална камара, Варненска туристическа камара, БАУКО. 

Реализирал дейността: екип на ЦИР 

  

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

 

1. Създаден е нов изследователски център в рамките на НИИ: Център за креативно, културно и 

социално предприемачество (ЦККСП) с ръководител доц. д-р Генка Рафаилова.  

Реализирал дейността: административен екип на НИИ 

 

2. Разработен и утвърден Правилник за устройството, дейността и управлението на ЦККСП и 

сформиран експертен съвет. 

Реализирал дейността:екип на ЦККСП 

 

3. Повишаване експертния капацитет на сътрудниците от НИИ посредством участие в редица 

информационни събития и уебинари, представящи възможностите за научно-изследователска 

дейност и проектно финансиране през новия програмен период 2021-2027 г.: 

- Онлайн семинар на СИБ на тема: „Изкуствен интелект, икономика и криптовалути“; 
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- Онлайн семинар на тема „Addressing the challenges of virtual and hybrid learning in higher 

education“. 

- Уебинар представяне на модул MyOrganisation към платформата InCites на компанията 

Clarivate за анализ на публикационната дейност на организациите в Web of Science. 

- Уебинар представяне на новия програмен период на Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 г. по Фонд 

„Научни изследвания“.  

- Семинар „Кандидатстване в конкурси, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ за 

2022 г. проведен в Технически университет – Варна. 

- Уебинар „Информационен ден за втора покана по програма „Евро-Средиземноморски 

басейн“ 2021-2027 (Евро-МЕД)“ 

Реализирал дейността: административен екип на НИИ 

 

4.  Актуализация и разширяване на секциите и съдържанието на локалната страница на ЦКСПЗ 

на сайта на ИУ-Варна. 

Реализирал дейността: екип на ЦКСПЗ 

 

5. Подготовка на промени в организационната структура на ЦИР. 

Реализирал дейността: екип на ЦИР 

 

VIII. ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА 

 

1. Изготвяне и разпространение на презентации с основните параметри на конкурсите за 

финансиране на фундаментални научни изследвания и за финансиране на фундаментални 

научни изследвания  на млади учени и постдокторанти по Фонд „Научни изследвания“. 

Реализирал дейността: административен екип на НИИ 

 

2. С цел популяризиране работата на ИЦГПЧИ, членовете на центъра взеха решение във всяка 

една от своите публикации да посочват като втори свой „афилиейт“ (месторабота) ИЦГПЧИ. 

Реализирал дейността: екип на ИЦГПЧИ 

 

3. Комуникационни активности по изпълнението на проект КП-06-Н35/7 „Устойчиво 

потребление в градска среда – регионални различия“: В рамките на International Week Sibiu 2022 

на 26.05.2022 беше изнесена лекция на тема „How to write a scientific article“. За представянето 

на лекцията е използван доклад по проекта – проф. Юлиан Василев 

Реализирал дейността: екип на ЦСИ 

 

4. Интервю пред радио Варна във връзка с предстоящите празници – тема: „Търговските 

трикове - върху какво трябва да е съсредоточено вниманието на потребителите в навечерието на 

коледните и новогодишните празници“.  

Реализирал дейността: екип на ЦКСПЗ 
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5. Интервю пред радио Варна във връзка с заседналия край Яйлата кораб „Вера Су“ – тема: 

„Карбамидът – състав, свойства и употреба“. 

Реализирал дейността: екип на ЦКСПЗ 

 

 6. Текущо информиране на академичния състав за предстоящи научни конференции, срещи и 

обучения. 

Реализирал дейността: административен екип на НИИ 

 

 

31.08.2022 г.            Изготвил: доц. д-р Петя Данкова 

гр. Варна           Директор Научноизследователски институт 

            Икономически университет – Варна  


