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СЕДМА НАЦИОНАЛНА 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 

ТЕМА: 

«ДИГИТАЛНАТА ИКОНОМИКА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД БИЗНЕСА» 

19-20 юни 2018 г., София, УНСС,  

Голяма конферентна зала 

 

ПРОГРАМА 

 

19 ЮНИ 2018 Г. 

 

9.30 – 10.00  Регистрация на участниците 

10.00 – 10.15 Откриване на конференцията 

проф. д-р Валентин Гоев, Ръководител на проекта 

10.15  – 12.30  ПЪРВА СЕСИЯ, водещ: доц. д-р Ангел Марчев 

 1. Лицето на конкуренцията в условията на дигиталната икономика – 

Ива Луджева 

 2. Управление на риска в дигиталните и информационните 

инвестиционни проекти   – Надя Маринова 

 3. Теория на кибер икономиката – Георги Мичев 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Анализ на риска на търговската фирма – Нора Тинева 

5.Предизвикателства и рискове пред съвременния дигитален 

маркетинг – Георги Кожухаров 

6. Изследване на въздействието на някои фактори оказващи влияние 

върху строителния бизнес – Васил Бозев 

7. Сравнителен анализ на използването на интернет банкиране в 

страните членки на Европейския съюз през периода 2007 – 2017 г. – 

Аглика Кънева 

8. Дигитализация на системите за проследяване на лекарствени 

средства“ международен сравнителен анализ – Красимира Вълчева 

12.30  – 13.30 Дискусия 

13.30  – 14.00 Кафе пауза 

14.00  – 15.45  ВТОРА СЕСИЯ, водещ: доц. д-р Красимир Маринов 

 1. Фокус на дигитализацията върху нейното човешко измерение – 

Калоян Димитров 
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2.Дигитализация на българските общини – Петя Павлова 

3. Russian provincial regions in indicators of digital economy – Galina 

Tsvetkova,  Anastasia Murtazina  

4. Е-правителството като подход за подобряване на административната 

ефективност – Надежда Веселинова 

5. Фактори, влияещи върху потребителското търсене на облачни 

услуги – Слави Славчев 

6. Изкуственият интелект в транспорта и логистиката – Ася Цонкова 

7. Влияние на опазването на околната среда в туризма в контекста на 

дигиталната икономика – Андреана Андреева 

8. Глобалните дистрибуционни системи – фактор за подобряване на 

обслужването в хотелиерството – Жаклин Коен 

15.45  – 16.15 Дискусия 

16.15  – 17.45 ТРЕТА СЕСИЯ, водещ: доц. д-р Силвия Трифонова 

 1. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред 

инженеринговите компании от Българската отбранително-

технологична индустриална база (БОТИБ) – Красимир Пингелов 

2. Самообслужващите системи за бизнес разузнаване като инструмент 

за преодоляване на бариерите през бизнеса по пътя на дигиталната 

икономика – Зорница Йорданова 

3. Бизнес законодателството и дигитализацията на икономиката в 

България – Аника Петкова 

4. По някои въпроси за правната закрила на видеоигрите. Създаване на 

технически средства за защита на права  – Христина Георгиева 

5. Дигитални инструменти за управление на проекти – Стефан Радев 

6. Предизвикателства пред изграждането и функционирането на 

проектните екипи – Надя Кузманова 

7. Virtual community characteristics as success factor of crowdfunding 

innovation projects – Теодора Маринова 

8. Въздействие на дигиталните технологии върху потребителското поведение 

– Стефания Темелкова 

 

20 ЮНИ 2018 Г. 

 

09.00  – 10.45 ПЪРВА СЕСИЯ, водещ: проф. д-р Любомир Стефанов 

 1. Дигиталният аз в дигиталния свят– Мариета Христова 

2. Дигиталната икономика и иновативното управление на човешкия 

фактор– Диана Йовчева 
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3. Доверието като фактор за икономическо развитие: ефекти върху 

дигиталната икономика – Александра Мирчевска 

4. Мотивацията за учене чрез предизвикателствата на дигиталните 

технологии  – Ирина Данаилова 

5. Политика на бизнеса за човешкия капитал в дигиталната икономика 
– Калин Крумов 

6. Пан-европейските индивидуални пенсионни продукти – новият клас 

пенсионни схеми в дигиталната и глобалната икономика на Европа – 

Ралица Пандурска 

10.45  – 11.15 Дискусия 

11.15  – 12.15 ВТОРА СЕСИЯ, водещ: проф. д-р Матилда Александрова - Бошнакова 

 1. Организационна структура подпомагаща дигитална трансформация 

в големи компании– Димчо Младенов 

2. Ефективен анализ за управление при дигиталната икономика– 

Виолета Игнатова 

3. Суверенните фондове и дигиталната икономика – Емил Тодоров 

4. Alternative methods of Accounting and measuring – increased 

requirements for the automatization – Srnišová Petra 

5. Предизвикателства пред глобалния мениджмънт в контекста на 

съвременната икономика  – Илина Мутафчиева 

6. Развитието на бизнеса в ерата на дигиталната икономика – Сабрина 

Калинкова 

7. Дигиталната икономика: възможности и предизвикателства за 

стартиращите компании (startups) – Маргарита Иванова 

8. Теодора Мачканова 

9. "Печатната реклама в дигиталната ера" – Гергана Маринова 

12.15  – 13.00 Дискусия 

13.00  – 13.30 Кафе пауза 

13.30  – 14.45 ТРЕТА СЕСИЯ, водещ: доц. д-р Мирослава Пейчева 

 1. Дигиталната икономика и новите проявления на труда – Елка Сярова 

2. Предизвикателствата пред обучението на човешки ресурси в ерата 

на дигитализацията– Мария Митева 

3. Дистанционното обучение в условията на дигитална икономика – 

Елица Сиракова - Данева  

4. Дигиталните иновации в университетите като мост към дигитална 
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икономика в бизнеса – Зорница Йорданова, Петя Биолчева, Петър Пешев 

5. Корпоративното обучение в контекста на дигиталната 

трансформация – Даниел Пенгев 

6. Ролята на дигиталния ПР в образователната сфера – Теодора Пискова 

14.45  – 15.30 Дискусия 

             15.30 Закриване на конференцията 

Всеки участник ще разполага с до 10 мин. за представяне своята разработка. 

Молим времето за представяне на докладите да бъде спазвано. 
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