
ВУЗФ

гр.София 1618

кв. „Овча купел“

ул. „Гусла“  №1

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО
ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ
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Международният научен форум

„Иновациите: двигател за икономическия растеж“,

организиран от ВУЗФ, ще се състои на

1 октомври 2013 г. С доклади ще участват 

преподаватели и научни изследователи от Германия, 

Гърция, Дания, Индия и САЩ. Изследователи от 

научното направление "Иновации" към ВУЗФ ще 

представят научни разработки с фокус върху България. 

Участие в дискусията ще вземат и представители на 

българската иновационна еко-система, висши 

мениджъри на международни компании и на 

български малки и средни предприятия, а също така и 

представители на държавните институции.

ino.vuzf.bg

Уважаеми колеги,

Имам честта и удоволствието да Ви поканя на 

Международния научен форум на тема:

„Иновациите: двигател за икономически растеж“, 

организиран от Висшето  училище по застраховане и 

финанси.

Събитието ще се състои

на  1 октомври 2013 година 

от 9.00 часа във ВУЗФ, ет. 5, зала 501

                    доц. д-р Григорий Вазов,

                    Ректор на ВУЗФ

С подкрепата на:

тел: +359 2 401 58 12

факс: +359 2 401 58 21

е-mail: office@vuzf.bg

ВУЗФ има ясно изградена политика за провеждане на научноизследователска 

дейност в подкрепа на бизнеса и държавата. Целта на академичния дебат е да 

достигне до вземащите решения за държавни политики в области като 

финанси, осигуряване и застраховане, защита на потребителите на финансови 

услуги, иновации и информационни и комуникационни технологии, и общо 

икономическо развитие. 



09.00 – 09.30 Регистрация на участниците

09.30 – 09.40 Откриване – слово на доц. д-р Григорий Вазов,

                       Ректор на ВУЗФ

09.40 – 09.50 Приветствено слово – доц. д-р Даниела Бобева,

                       вицепремиер на Р България по икономическите въпроси

09.50 – 10.00 Приветствия

10.00 – 12.00 Панел I: ИКТ, иновациите и икономическия растеж

                       Модератор: доц. д-р Евгени Евгениев, 

                       декан по научноизследователската работа, ВУЗФ

12.00 – 13.00  Панел II: Иновации във финансовия сектор

                        Модератор: проф. д-р Огняна Стоичкова,

                                              ръководител на учебен съвет „Финанси“, ВУЗФ

13.00 – 14.30  Обяд

14.30 – 16.00 Панел III: Иновациите в организацията и обществото

                       Модератор: проф. д-р Йордан Христосков, 

                                             зам.-ректор по учебната дейност и качеството, ВУЗФ

16.00 – 16.15 Лекция на д-р Джузепе Граминя, гл. икономист,

                       Агенция за малки и средни предприятия на САЩ

16.15 – 16.30 Обобщаващ доклад на Никос Захарис,

                       директор на научноизследователски център, Гърция

20:00              Концерт „Арте Класика и иновациите“

                                        

                       Място: София Лайф Клуб 

                                     

(www.arteclassica.org) 

(www.sofialiveclub.com)
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на

Международния научен форум

„Иновациите: двигател за икономическия растеж“

1 октомври 2013 г.

ВУЗФ, зала 501

Председател

доц. д-р Григорий Вазов

Ректор на ВУЗФ

проф. д-р Михали Лаки,

научен съветник 

на Икономическия институт 

към Унгарската академия на науките

Фернандо Монтес-Негрет,

международен финансов консултант

проф. д-р Йордан Христосков, 

зам.-ректор  по учебната дейност

и качеството на ВУЗФ

проф. д-р Огняна Стоичкова, 

ръководител на учебен съвет „Финанси“ на ВУЗФ 

проф. дпн Сава Гроздев, ВУЗФ

Програмен научен комитет

Зам.-председател

доц. д-р Евгени Евгениев,

декан по научноизследователската работа, ВУЗФ

Членове:

доц. д-р Судханшу Рай,

Копенхагенско бизнес училище,

директор на научноизследователски център

проф. д-р Панайотис Кетикидис,

зам.-ректор по научните изследвания,

иновациите и международните отношения,

Международен факултет 

на Шефилдския университет

проф. д-р Радослав Габровски, 

ръководител на учебен съвет 

„Застраховане и осигуряване“ на ВУЗФ

доц. д-р Георги Николов,

гл. секретар на ВУЗФ

Председател

доц. д-р Николай Иванов,

зам.-ректор по научноизследователската

дейност и институционалните

връзки на ВУЗФ

Зам.-председател

доц. д-р Яким Китанов,

декан на академичната програма на ВУЗФ

Организационен комитет

Членове:

доц. д-р Виржиния Желязкова, ВУЗФ

доц. д-р Станислав Димитров, ВУЗФ

доц. д-р Жельо Христозов, ВУЗФ

гл.ас. д-р Боян Иванчев, ВУЗФ

д-р Юлия Добрева, ВУЗФ

гл.ас. Радостин Вазов, ВУЗФ

ас. Емилия Шехтова, ВУЗФ

Никола Димитров, ВУЗФ

Зоя Цветанова, гл. счетоводител
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