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1. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
1.1. Публикации:
1.1.1. Статия в списание с ISI импакт-фактор (IF) (посочва се импакт-факторът) или в
списание, индексирано в Scopus с SJR (посочва се)
•

Димитров, Григор Организация и финансиране на здравната система в
република България: състояние , проблеми, предизвикателства и решения.
Годишник на ВУЗФ. изд.ВУЗФ „Св. Григорий Богослов“., С., 2014, 57 стр.
/студия/.

1.1.2. Статия в национално списание
•

Димитров, Григор. Потенциални рискове при подготовка и провеждане на
здравната реформа. сп. Панорама на труда.., 2015. ISSN1312-305X.

1.2. Научни форуми (конференция/конгрес):
1.2.1. Доклад на национален форум:
•

Григор Димитров„ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – 2015 – ПРОБЛЕМИ, РЕШЕНИЯ,
РЕЗУЛТАТИ” .Национална научна конференция „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – 2015 –
СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ,ПЕРСПЕКТИВИ“ Шумен.

1.2.2. Доклад на семинар у нас:
•

„ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – 2015 – проблеми и предизвикателства ” пред Комитет
по здравеопазване към Американска търговска камара.

1.3. Научни проекти
1.3.1. Участник в научен проект, финансиран от външни за България източници:
•

•

Ръководител на тема „“Проучване на пазара на труда в България. - текущо
състояние и очаквани тенденции в секторен и регионален разрез, в т.ч. основни
параметри,
демографски
тенденции,
образователна,
професионална,
квалификационна структура на заетите лица‘‘.
Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на
компетенциите на работната сила по браншове и региони” Проектът се
осъществява от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на
Европейския
съюз,
по
договор
№
BG051PO001-2.1.06
.
http://www.competencemap.bg

2. НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ
2.1. Научно-популярна дейност и преводи.
2.1.1. Научно-популярна статия:
•

Григор Димитров. Защо не трябва да се одържавява здравната каса? в.Капитал
бр. 26 юни.С., 2016.

3. УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
3.1. Преподавателска дейност (лекции, упражнения, учебници, помагала, изпитни
комисии) – наименования на курсовете.
3.1.1. Часове лекции във ВУЗФ
Самостоятелно разработени и изнасяни лекции по учебните дисциплини:
• Теория на социалното осигуряване:
• Здравно осигуряване ;
• Измами в здравното и пенсионното осигуряване;
• Анализ на здравното и пенсионното осигуряване;
• Социално осигуряване ;
• Осигурителен пазар и осигурителни продукти;
• Управление на застрахователно, здравно и пенсионно дружество.
3.1.2. Учебни помагала
Самостоятелно разработени учебни материали за:
•
•

Теория на социалното осигуряване;
Здравно осигуряване ;
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•
•
•
•
•

Измами в здравното и пенсионното осигуряване;
Анализ на здравното и пенсионното осигуряване;
Социално осигуряване ;
Осигурителен пазар и осигурителни продукти;
Управление на застрахователно, здравно и пенсионно дружество;

3.1.3. Участие в изпитни комисии:
•
•

Държавен изпит по Застраховане и осигуряване – бакалаври;
Държавен изпит по Застраховане и осигуряване –магистри.

3.2. Ръководство на дипломанти, специализанти и докторанти.
3.2.1. Ръководство на дипломанти:
•
•

Цветелина Кочовска M141709 „Характеристика и предизвикателства пред
организацията и финансирането на здравната система“.
Ангел Атанасов Георгиев М121201 „Анализ на финансирането на
задължителното здравно осигуряване в България“.

4. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
4.1. Участие в органи на управление на ВУЗФ.
•
•

Настоятелство;
Академичен съвет.

4.2. Участие в редакционни колегии и съвети на национални, чуждестранни и
международни научни издания.
4.2.1. Член на редакционна колегия (съвет) на национално научно издание:
•

Член на редколегия сп. „Панорама на труда“ –ISSN 1312-305X.

5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Участие в държавни и правителствени органи.
•
•
•
•
•

Член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/;
Член на Консултативния съвет към Министъра на труда и социалната политика
по реформата на осигурителните отношения;
Член на работната група по осигурителни отношения към Националния съвет за
тристранно сътрудничество при Министерски съвет;
Член на консултативния съвет по Демографска политика към МТСП;
Член на обществения съвет към МТСП.
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5.2. Участие в национални и международни съвети, комисии и други обществени
органи и организации.
•
•
•
•

член на работна група по проект за промени в Кодекса за социално осигуряване;
член на работна група по проект за промени в системата за пенсионно
осигуряване;
експерт по проблемите на пенсионното и здравно осигуряване, индустриални
отношения и трудово законодателство на Българска стопанска камара;
Зам. Председател фондация ‘’Борба с рака ’’.

5.3. Експертна, консултантска и друга дейност в помощ на институции и органи
на управление.
5.3.1. Становища в помощ на институции и органи на управление:
•

•
•

Становища проблемите на пенсионното и здравно осигуряване, индустриални
отношения и трудово законодателство за Националния съвет за тристранно
сътрудничество при Министерски съвет;
Становища проблемите на пенсионното
и социалното осигуряване за
министерството на труда и социалната политика ;
Становища проблемите на здравно осигуряване за министерството на
здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса.

5.3.2. Експертна дейност в помощ на институции и органи на управление
5.3.3. Консултантска дейност в помощ на институции и органи на управление.
5.4. Публична рецензентска дейност.
5.4.1. Рецензия за магистърскa теза и др.
•

Пламен Иванов фак. № M10379‘‘ Състояние и тенденции в развитие на пазара за
здравно застраховане в България“;

•

Борис Петков Киров .фак.№ M13129“ Анализ на инвестиционната политика на
универсалните и доброволните пенсионни фондове в България ”;

•

Юлиана Кирилова Голчева -Георгиева фак. М 12875. Инвестиционната политика на
пенсионно осигурително дружество по примера на ПОД ‘’Алианц България ”.

5.4.2. Рефериране книга/статия
•

Станислав Димитров. Повишаване ефективността на осигуряването за
капиталова пенсия – приложение в България”. Годишник на ВУЗФ. изд.ВУЗФ
„Св. Григорий Богослов“., С., 2014, /студия/.
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