
Факултет “Международна икономика и политика” участва активно в научния живот на 

УНСС. През 2011 г. изследователски екипи от факултета участват в 22 от общо 112 

научно-изследователски проекти, изпълнявани в рамките на ежегодните конкурси за 

научни изследвания, организирани от Дирекция “Наука” и финансирани от фонд 

“НИД” на УНСС. Това означава, че 19,6 % от общото финансиране за наука на 

университета е насочено към изследователски екипи от факултета, което поставя 

факултет  “Международна икономика и политика” на едно от водещите места на 

университетско равнище. Голяма част от публикациите на преподавателите във 

факултета са осъществени именно в рамките на посочените научно-изследователски 

проекти.   
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1 НИД 

21.03-

24/2009 

“Корпоративното 

управление – реалност и 

перспективи в   условията 

на интегриране на 

българските фирми в 

единния вътрешен 

европейски   пазар” 

проф. д.ик.н. Бистра Боева 

/катедри: “МИО и бизнес” 

и    “Статистика и 

иконометрия”/ 

2009 

2011 

2 НИД 

21.03-

9/2009 

“Международна 

конкурентоспособност на 

експортно   ориентирани 

отрасли в България” 

доц. д-р Антоанета Василева 

/катедра ‘МИО и бизнес”/ 

2009 

2011 

3 НИД 

21.03-

10/2008 

“Разработване на 

методическо пособие за 

академично четене   и 

писане /за бакалавърските 

програми в професионално 

направление 

“Политически   науки”/ 

доц. д-р Андрей Георгиев 

/катедри: “Международни 

отношения” и  “Политология”/ 

2008 

2011 

4 НИД 

21.03-

29/2009 

“Изпитанията пред 

членството на България в 

ЕС” 

доц. д-р Динко Динков 

/катедра “Международни 

отношения”/ 

2009 

2011 

5 НИД 

21.03-

31/2009 

“Превантивни политики, 

ранно сигнализиране и 

стратегии 

за   предотвратяване на 

доц. д-р Атанас Гочев 

/катедра “Международни 

отношения”/ 

2009 

2011 



конфликти и кризи” 

6 НИД 

21.03-

32/2009 

“Критичен анализ на 

външната политика на Р 

България в   периода 1997-

2008 г. ” 

доц. д-р Игор Дамянов 

/катедра “Международни 

отношения”, представители на 

БЕКСА   и МВнР/ 

2009 

2011 

7 НИД 

21.03-

43/2009 

“Политическите науки във 

УНСС с лице към бизнеса” 

доц. д-р Ивка Цакова 

/катедри: “Политология”, 

“Статистика и 

иконометрия”,   “Международни 

отношения”, Представител на 

Център за исторически 

и   политологически 

изследвания, София/ 

2009 

2011 

8 НИД 

21.03-

45/2009 

“Развитие на интерактивна 

интернет страница на 

катедра   “Мeждународни 

отношения” с интегрирана 

за он-лайн управление на 

преподаваните   курсове в 

бакалавърската и 

9магистърската програми 

по международни 

отношения   и 

европеистика” 

доц. д-р Андрей Георгиев 

/катедра “Международни 

отношения”/ 

  

2009 

2011 

9 НИД 

НИ 1-

22/2011 

“Дълговата криза в 

Европейския паричен съюз 

и ефекти за   България” 

доц. д-р Йорданка Статева 

/катедра “МИО и бизнес”/ 

2011 

2012 

10 НИД 

НИ 1-

24/2011 

“Изследване на 

студентските нагласи и 

изграждане на   е-система за 

провеждане на учебна 

практика към специалност 

“Политология” 

доц. д-р Христина Дончева 

/катедра “Политология”, 

Междууниверситетски център 

за   кариерно развитие и 

Сдружение с нестопанска цел 

“Его политико”/ 

2011 

2012 

11 НИД 

НИ 1-

15/2011 

“Икономическият аспект на 

оценката на въздействието 

като   елемент от участието 

на България в 

управленческия процес в 

ЕС” 

доц. д-р Димитър 

Хаджиниколов 

/катедра “МИО и бизнес”/ 

2011 

2013 

12 НИД 

НИ 1-

13/2011 

“Интереси и възможности 

за сътрудничество между 

държавите   в Югоизточна 

Европа” 

доц. д.ик.н. Мария Чавдарова 

/катедри: “Политология” и 

“МО”/ 

2011 

2012 

13 НИД 

НИ 1-

11/2011 

“Глобалните 

предизвикателства в 

опазването на 

доц. д-р Иван Стойчев 

/катедри: “МИО и бизнес” и 

2011 

2012 



околната   среда и 

промените в 

международния бизнес или 

как еволюират формите 

на   международния бизнес 

в условията на 

съвременните мерки за 

опазване на   околната 

среда” 

“Статистика и иконометрия”/ 

14 НИД 

НИ 1-

10/2011 

“Проблеми на съвременното 

развитие на паричната 

бюджетна   политика на ЕС 

и на участието на България 

в тези политики” 

доц. д-р Силвия Трифонова 

/катедри: “Финанси” и “МИО и 

бизнес” 

2011 

2013 

15 НИД 

21.03-

14/2008 

“Е-политически   форум 

/създаване на учебен 

софтуер за симулация на 

демократичен 

политически   процес/” 

доц. д-р Блага Благоева 

/катедри: “Информационни 

технологии и 

комуникации”,   “Икономическа 

социология и психология”, 

“Международни отношения” 

и   “Политология”/ 

2008 

2011 

16 НИД 

21.03-

17/2008 

“Оценка на студентите за 

качество на 

образователния   продукт в 

професионално 

направление “Политически 

науки” в УНСС” 

доц. д-р Атанас Гочев 

/катедра  “Международни 

отношения”/ 

2008 

2011 

17 НИД 

21.03-

20/2008 

“Мрежите за обмен на 

знания и опит – фактор 

за   конкурентоспособност 

на обучението по МИО /на 

примера на изграждане 

и   поддържане на мрежа за 

обмен на знания и опит с 

възпитаници на 

специалност   “МИО”/” 

проф. д.ик.н. Бистра Боева 

/катедра “МИО и бизнес”/ 

2008 

2011 

18 НИД 

21.03-

21/2008 

“Ролята на Черноморския 

регион в енергийната 

сигурност на   Европейския 

съюз. Предизвикателства 

пред България” 

ред. докт. Елизабет Йонева 

/катедра  “МО”/ 

2008 

2011 

19 НИД 

21.03-

24/2008 

“Сближаване на 

българската икономика с 

европейската –   разходи и 

ползи за България” 

гл. ас. д-р Светла Бонева 

/катедра “МИО и бизнес”/ 

2008 

2011 

20 НИД 

21.03-

25/2008 

“Влияние на членството в 

ЕС върху динамиката 

на   вътрешнополитическите 

гл. ас. д-р Елена Симеонова 

/катедра “Политология”/ 

2008 

2011 



кризи в България” 

21 НИД 

21.03-

27/2008 

“Изследване на дейността 

на българските 

подразделения 

на   германски 

транснационални 

корпорации в България” 

гл. ас. д-р Георги Чанков 

/катедра “МО”/ 

2008 

2011 

22 НИД 

НИ 2-

5/2011 

“Индустриалната политика 

на България в първото 

десетилетие   на членство в 

Европейския съюз и 

възможностите в контекста 

“Европа 2020” 

ас. д-р Паскал Желев 

/катедра “МИО и бизнес” 

2011 

2013 

  

  

Научни колективи от факултета са участвали и във външни национални и 

международни проекти, сред които: 

-          Проект №ВУ-ОХН-15/2005 г. „Партньорството “университет – бизнес”: 

български и европейски измерения” с ръководител доц. д-р Иван Стойчев, финансиран 

от фонд “Научни изследвания” към МОН; 

-          Проект № МС.106/13.11.2008 г. „Реформата в бюджета на ЕС и бъдещото 

финансиране на политиките на съюза” с ръководител доц. д-р А.Василева и 

координатор гл. ас. д-р С. Бонева, финансиран от Комуникационната стратегия за 

присъединяване на България към ЕС към Министерския съвет на Република България; 

-          Проект № 518702 „Миграция на мрежите от селскостопанския сектор от 

производствено ориентирани към пазарно ориентирани” („Migrating networks from a 

producer towards a market orientation within the agri-food sector”) – специфична мярка за 

подкрепа, частично финансирана от Шеста рамкова програма за научни изследвания и 

технологично развитие на Европейския съюз; 

-          Проект „Подготовка на служителите от българската държавна администрация за 

ефективна работа с институциите на ЕС”, финансиран по ОПАК; 

-          Проект „Джендър бюджетиране на практика” по програмата на ЕО за Рамковата 

стратегия на общността за Джендър равнопоставеност (2001-2005); 

-          Проект на Министерски Съвет на Република България „Комуникационна 

стратегия за Европейския съюз 2007-2009 година”; 

-          Проект “Европейски ангажимент за предприемачество”, финансиран по 

програмата “Леонардо да Винчи”, дейност Трансфер на иновации, с ръководител доц. 

д-р Иван Стойчев 

  



  

Всяка от катедрите във факултет “Международна икономика и политика” провежда 

свои ежегодни научни конференции, на които традиционно вземат участие както 

преподаватели от УНСС, така и участници от сродни факултети от други университети 

в страната и чужбина. Научните форуми, провеждани от факултета, го утвърждават 

като водещ в областите на международната икономика и международната политика.   

  

Членовете на факултета участват активно и в научните прояви, организирани от други 

катедри и факултети на УНСС, както и извън УНСС. Научната продукция на факултета 

за периода 2006 г. – 2011 г. включва 40 монографии, 40 студии, 376 статии, 135 

публикувани научни доклади от участия в конференции и 38 учебника. 

 


