
ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ БАН 
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МЕЖДУНАРОДНАТА  КОНФЕРЕНЦИЯ 
 
 

“ПОСТКРИЗИСНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ЕС И БЪЛГАРИЯ” 
 
 

18 - 19 октомври 2012 г. 
(ИИИ при БАН – ул. Аксаков №3, София 1000) 

 
 

18 октомври 2012 г. 

09:00 – 09:30  Регистрация 
09:30 – 10:00  Откриване на конференцията 

Представяне на основните цели на конференцията и проблемите, които ще се дискутират: 
Директор на ИИИ на БАН  проф. д-р Митко Димитров  
Приветствия 

10:00 – 11:30 І панел: “Финансовата и суверенната дългова криза” – І част 
Модератор: проф. д-р Искра Христова-Балканска 
1. проф. Андраш Инотай (УАН): “Как да управляваме разходите за справяне с кризата в 

ЕС?”  
2. проф. д-р Татяна Хубенова (ИИИ при БАН): "Суверенният дългов риск и перспективите 

пред България за финансовата интеграция в ЕС" 
3. проф. д-р Стефан Вачков (ИУ – Варна): “Оправдан ли е антикризисният консерватизъм 

на банките в България?" 
4. проф. д-р Динко Динев (УНСС): “Концептуални аспекти на изхода от кризата” 
Дискусия  

11:30 – 12:00  Кафе пауза 
12:00 – 13:30 І панел: “Финансовата и суверенната дългова криза” – ІІ част 

Модератор: проф.д-р Татяна Хубенова 
1. проф. д-р Методи Христов (Висше училище по застраховане и финанси): “Съвременни 

предизвикателства пред фискалната и паричната политика на България” 
2. гл.ас. д-р Петър Чобанов (УНСС): “Финансовата криза и икономическите неравновесия 

в Централна и Източна Европа” 
3. н.с. Агнеш Орос (Институт за световна икономика, УАН): “Ролята на Германия при 

регулиране на евро кризата” 
4. д-р Даниела Бобева (БНБ): “Новите инициативи на ЕС в областта на финансовите 

услуги и предизвикателствата за България” 
Дискусия 

13:30 – 14:30 Обедна пауза 
14:30 – 16:00 І панел: “Финансовата и суверенната дългова криза” – ІІI част – залата на ІV етаж 

Модератор: проф. д-р Пламен Чипев 
1. доц. д-р Светлана Александрова (УНСС): “Ефекти от дълговата криза в ЕС върху 

българската икономика” 
2. проф. д-р Искра Христова-Балканска (ИИИ при БАН): “Структурна реформа и 

пререгулиране на банковия сектор в ЕС” 
3. доц. д-р. Васил Сивов (ЮЗУ): “Еврогедон: Възход и падение на еврото” 
Дискусия 

14:30-16:00  ІІ панел: “Пазар на труда и социална политика” – І част 
Модератор: проф. д-р Йордан Христосков 
1. проф. д-р Искра Белева (ИИИ при БАН): “Заетостта и безработицата в различните 

етапи на икономическо развитие в България” 
2. проф. д-р Васил Цанов (ИИИ при БАН): “Развитие на работната заплата в условията 

на цикличните колебания в България” 
3. проф. д-р Победа Луканова (ИИИ при БАН): “Образованието и квалификацията в 

условията на икономически спадове и растеж – ретроспекция на неостарели проблеми 
и перспективи“ 

4. проф. д-р Маргарита Атанасова (УНСС): “Развитие на човешкия капитал и 
сегментирани групи на трудовия пазар – предизвикателства  и перспективи” 

Дискусия 
16:00-16:30 Кафе пауза / Изявления за медиите 

1 
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16:30-18:00  ІІ панел: “Пазар на труда и социална политика” – ІІ част 
Модератор: проф. д-р Васил Цанов  
1. проф. д-р Йордан Христосков (ИИИ на БАН): “Социалното осигуряване във фазите на 

икономическия цикъл” 
2. проф. д-р Георги Шопов (ИИИ при БАН): “Целевото социално подпомагане в периодите 

на икономическо развитие“ 
3. проф. д-р Нено Павлов (УНСС): “Оценки на европейските препоръки за реформиране на 

пенсионните системи” 
Дискусия 

 
 
19 Октомври 2012 г. 

09:30 – 10:30 ІІІ панел: “Икономически растеж, иновации и инвестиции” – І част 
Модератор: проф. д.ик.н. Росица Рангелова  
1. проф. д.ик.н. Гарабед Минасян (ИИИ при БАН): “Финансова и/или икономическа 

стабилност” 
2. н.с. Шандор Мейсел (Институт за световна икономика, УАН): “Икономическата криза: 

Какъв е изходът от нея?” 
3. гл.ас. д-р. Григор Сарийски и проф. д.ик.н. Росица Рангелова (ИИИ при БАН): “Развитие 

на банковата дейност като фактор за икономически растеж” 
Дискусия 

10:30 – 11:00 Кафе пауза 
11:00 – 12:30 ІІІ панел: “Икономически растеж, иновации и инвестиции” – ІІ част 

Модератор: проф. д.ик.н. Гарабед Минасян 
1. проф. д.ик.н. Росица Чобанова (ИИИ при БАН): “Предизвикателства пред националната 

иновационна политика за растеж” 
2. доц. д-р Вера Пиримова (УНСС): “Източници на кризисни импулси и икономически 

растеж в ЕС и България” 
3. гл. ас. д-р Ралица Ганева и гл. ас. д-р Калоян Ганев (Стопански факултет на СУ): “Имат 

ли икономическите политики ефект върху растежа? – модел за оценка на 
въздействието от европейските средства върху българската икономика (SIBILA)” 

4. проф. д-р Ганчо Ганчев (Югозападен университет): “Макроикономически проблеми на 
борбата с бедността в България в посткризисния период”  

Дискусия 
12:30 – 13:30 Обедна пауза / Изявления за медиите 
13:30 – 15:00 ІV панел: “Транс-гранична мобилност на населението – примерът на Югоизточна 

Европа” – І част 
Модератор: проф. Кръстьо Петков 
1. д-р Илир Гедеши: “Ефекти на глобалната криза върху миграцията и емигрантските 

трансфери в Албания” 
2. проф. д-р Искра Христова-Балканска (ИИИ при БАН): “Въздействие на емигрантските 

трансфери върху българската икономика” 
3. проф. Любомир Кекеновски: “Демографско възпроизводство и социално икономическо 

развитие в контекста на новите миграционни процеси в Македония” 
4. проф. д.ик н Росица Рангелова (ИИИ при БАН): “Социалното въздействие на 

емиграцията и миграцията село-град в България” 
Дискусия 

15:00 – 15:30 Кафе пауза 
15:30 – 17:00 ІV панел: “Транс-гранична мобилност на населението – примерът на Югоизточна 

Европа” – ІІ част 
Модератор: доц. д-р Алла Кирова 
1. д-р Магдалена Славкова: “Етноложко изследване сред българите в Испания” 
2. проф. д-р Веселин Минчев (ИИИ при БАН): “Българската диаспора в Испания – 

емпирични свидетелства”  
3. доц. д-р Ирена Зарева (ИИИ при БАН): “Българите на пазара на труда в Испания” 
Дискусия 

 


