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Дата на
провеждане

Вид на
научното
мероприятие

№

Тема

1

Втора национална конференция по финансова
06-07.10.2009 г.
устойчивост и качество на здравеопазването

Национална
конференция

2

”Предизвикателства пред обучението и кариерното
развитие на специалистите с висше образование по 25.11.2009 г.
застраховане и осигуряване”

кръгла маса

2

3

Финансовата грамотност на потребителите, влияние
върху пазара на финансови услуги и възможности за 04.12.2009 г.
нейното повишаване

дискусионен
форум

4

„Прилагане на Директивата „Платежоспособност II”

семинар

5

„Глобалната криза в САЩ, страните от ЕС и света:
22.04.2010 г.
Кога свършва и какво идва след нея”

дискусия

6

“Договорното
планиране
- нов европейски
инструмент за устойчиво локално развитие; Ролята на
04.05.2010 г.
публично - частните партньорства и на иновативното
финансиране (Гаранционни фондове).

семинар

7

Предизвикателства
и
застраховането в България

дискусионен
форум

8

Максимални постижения - актуални проблеми и
течения в управлението на представянето на 28.09.2010 г.
персонала”.

семинар

9

Договорното планиране - нов европейски инструмент
за устойчиво локално развитие Ролята на публично
04-05.05.2011 г.
частните партньорства (Модел JESSICA) и на
иновативното финансиране (Гаранционни фондове)

международен
семинар

10

Застраховател на годината 2010

18.05.2011 г.

национална

11

Кризата в застраховането и осигуряването, а след
18.05.2011 г.
това?

национална

12

Научна конференция с международно участие
Банковата система в условията на глобалната 27.05.2011 г.
финансова криза

Международна
конференция

13

Животозастраховането в България: прогнози за
развитие

Дискусионен
форум

14

Застрахователният и осигурителният пазар през
следкризисния период: реалности, визия, очаквания и 03-04.11.2011 г.
приоритети за управление на промяната

национална
конференция с
международно
участие

15

7ма Национална конференция по е-образование “Е17.11.2011 г.
обучението – Реално изживяване чрез иновации”

национална

перспективи

пред

10.12.2009 г.

16.09.2010 г.

29.09.2011

3

16

Здравно застраховане и здравни осигуряване,:
24.01.2012 г.
сходство и различие, проблеми и развитие"

Национална
конференция

17

Застраховане на катастрофичните рискове
България: предизвикателства и възможности

кръгла маса

18

Семинар 'Свързване на бизнеса и образованието в
27.04.2012 г.
България с европейска предприемаческа еко-система"

семинар

19

Глобални и регионални предизвикателства пред
икономиката и финансовата система: имаме ли 10.05.2012 г.
работещи решения?

международен
научен форум

20

"Икономика на малките предприятия в САЩ"

семинар

21

Позициониране на специалността "Застраховане и
осигуряване" на пазара на висшето образование в 27.06.2012 г.
България

кръгла маса

22

Отворена лекция на тема: Опита и възможностите за
17.06.2012 г.
иновации в Европейския съюз (ЕС)

отворена
лекция

23

„Поведенчески
тенденции”

24

Ефектът на вълната в икономиката – Конференция за
1.11.2012
управление на кредитния риск

3-та годишна
конференция

25

"Светът на банките след кризата"

15.11.2012 г.

отворена
лекция

26

"Стандартизация или адаптиране на международни
16.11.2012 г.
маркетингови стратегии?

отворена
лекция

27

"Организационно поведение в глобален аспект”

24.11.2012 г.

отворена
лекция

28

"Светът на борсовата търговия"

27.11.2012 г.

отворена
лекция

29

„Ролята на европейските фондове за постигане на
6.12.2012
устойчиво развитие в България”

Отворена
лекция

30

Защита на потребителите на финансови услуги в
18.12.2012 г.
България

отворен
семинар

финанси:

Преглед

и

в

настоящи

20.03.2012 г.

13.06.2012 г.

33.10.2012

отворена
лекция
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31

„Глобални, национални и корпоративни процеси и
политики през посткризисния период: очаквания,
07-08.10.2010
предизвикателства, решения в застраховането и
осигуряването”

Девета
национална
конференция

32

Constructing Europe as a global power: From market to
19.05.2011 г.
identity

Международна
конференция

33

Животозастраховането в България: прогнози за
развитие

29.09.2011

Национална
конференция

34

Застраховане на катастрофичните рискове
България: предизвикателства и възможности

20.03.2012 г.

кръгла маса

в

35

“Е-обучението – Реално изживяване чрез иновации”

17.11.2011 г.

7ма
Национална
конференция
по
еобразовани

36

Пенсионната реформа - предизвикателства и решения

12.01.2012 г.

дискусионен
форум

37

Здравно застраховане и здравни осигуряване,
24.01.2012 г.
сходство и различие, проблеми и развитие"

Национална
конференция

38

Позициониране на специалността "Застраховане и
осигуряване" на пазара на висшето образование в 27.06.2012 г.
България

кръгла маса

39

Криза и икономически растеж

международна
научна
конференция

40

Кръгла маса с координатори Еразъм и болонски
02-03.08.2011
съветници

Национална
кръгла маса

41

5-th International Conference for Entrepreneurship,
02-03.06.2012
Innovation and Regional Development

Международна
конференция

Банковата система
финансова криза

Научна
конференция с
международно
участие

42

в условията

26.10.2012

на

глобалната

27.5.2011

5

43

„Застраховането и осигуряването в България при
условията на евроинтеграцията: предизвикателства 29-30.05.2008
пред продължаващата адаптация“

Седма
национална
конференция с
международно
участие

44

Антикризисна политика и финансови решения

Кръгла маса

45

„Икономиката и управлението в XXI век – решения
08-09.11. 2011
за стабилност и растеж“

Международна
юбилейна
научна
конференция

46

„Икономиките
на
източноевропейските страни”,

Международна
научна
конференция

47

„Застрахователният
и
осигурителният
пазар:
реалности, визия, очаквания и приоритети за 03-04.11.2011
управление на промяната”

Х-та
Национална
конференция

48

Предизвикателства
и
застраховането в България

дискусионен
форум

49

Застрахователният и осигурителният пазар през
следкризисния период: реалности, визия, очаквания и 03-04.11.2011 г.
приоритети за управление на промяната

национална
конференция с
международно
участие

50

7ма Национална конференция по е-образование “Е17.11.2011 г.
обучението – Реално изживяване чрез иновации”

национална

51

Девета международна научна конференция на
младите учени на тема: „Икономиката на България в
11.2013
променяща се политическа, социална и икономическа
среда“, УНСС, София, 2013 г.

национална
конференция с
международно
участие

52

Международен научен форум: “Innovation: Engine for
10.2013
Economic Growth”, ВУЗФ, София, 2013 г.

Международна
научна
конференция

53

Co-Creating Social entrepreneurship for Growth, 2nd and
4.2014
3rd April, 2014, At Copenhagen Business School

Международна
научна
конференция

балканските

перспективи

08.05.2012 г.

и

пред

май.11

16.09.2010 г.
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54

International
Scientific
Seminar
on
Creative
Международeн
Entrepreneurship Kefalonia Co-Creation Workshop on
June 13-15, 2014 научен
Creative Economy and Entrepreneurship. Keynote
семинар
speaker & Challenge topic:

Научни проекти
Ръководител на научен проект, финансиран от външни за България източници
 Ръководител на проект "Повишаване качеството на образованието на научните
изследвания в областта на бизнес-инженерството за изграждане на икономика,
основана на знанието /иновациите/ и финансите“

 Ръководител на проект „People in Need of Financial Skills (PINOFS)“
 Ръководител на проект „OPEN MIND - Онлайн платформа за модулно обучение
и развитие на иновациите в социалното предприемачество“
 Ръководител на проект „Подобряване на знанията и уменията на
администрацията в областта на мерки за енергийна ефективност и
възобновяеми енергийни източници“

Участник в научен проект, финансиран от външни за България източници
 Участник в проект "Повишаване на квалификацията на преподавателите във ВУЗФ и
създаване на система за кариерното им израстване"
 Представител на целевата група по проект „Co-creation for Growth“ осъществаван
между ВУЗФ, Копенхагенското бизнес училище и други университети от Индия и
Бразилия
 Представител на целевата група по проект "Създаване на модерен център за
дистанционно обучение във ВУЗФ, включващ специализиран софтуер, система за
видеоконферентно преподаване и електронна библиотека"

Дисертации
1.5.1. Защитена дисертация за ОНС “Доктор” по шифър 05.02.05 „Финанси, парично
обръщение, кредит и застраховка“, „РИСК МЕНИДЖМЪНТ НА ПАРИЧНИТЕ
ПОТОЦИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО“
УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Курсове (часове лекции) във ВУЗФ
 Публични финанси
 Основи на финансите
 Корпоративни финанси, на английски
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 Публични финанси, на английски
 Рисково финансиране на проекти, на английски
 Стратегически мениджмънт за предприемачи

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Участие в органи на управление на ВУЗФ
Изпълнителен директор на ВУЗФ
Член на организационен (програмен) комитет научен форум в България

 Петата международна научна конференция„Индустрия и иновации – 2014″
„Иновациите: двигател на икономическия растеж”
 „Финансов Форум иноваций“ 2014
 „Финансов Форум иноваций“ 2015
 „Възможности за развитие на Българо-израелски проекти за иновации и
стартиращ бизнес“
 “Корейският опит в иновациите, образованието и науката за България”

Участие в редакционни колегии и съвети на национални, чуждестранни и
международни научни издания
Член на редакционна колегия на списание „Пари и култура“ от 2008 г.
Член на редакционна колегия на списание „Математика +“ от 2015 г.
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