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Силен академичен дебат, дискусии за най-новите тенденции в областта на 

икономиката и управлението, обмяна на опит и поставяне началото на обещаващи 

партньорства в изследователски план са резултат от провелата се на 23 и 24 ноември 2020 г. 

международна научна конференция Just and SMART Transitions: New Deals, Markets and 

Governance.  

По време на откриването на високия научен форум, доц. д-р Атанас Георгиев – Декан 

на Стопанския факултет, представи основните приоритети в работата и развитието на 

Стопанския факултет, като подчерта важността на съхранението и разширяването на 

партньорства с водещи международни научни институти. В тържественото откриване се 

включи и проф. дфн Анастас Герджиков, Ректор на СУ „Св. Климент Охридски“, който 

приветства организаторите и участниците в конференцията. Преход към академичния дебат 

направи проф. д.ик.н. Георги Чобанов, който е първият декан на Стопанския факултет след 

възстановяването му през 1990 г.  

В специален поздравителен адрес г-жа Мария Габриел, Комисар по иновации, научни 

изследвания, култура, образование и спорт, отправи своите пожелания Стопанският 

факултет да продължава да бъде притегателно място за студентите, стремящи се към 

получаването на безупречна академична подготовка за бъдещите им кариери. 

Във фокуса на академичния дебат бяха теми като зелената сделка, иновации и 

трансформации, популизъм и икономика, ключови фактори за устойчивото развитие, 

данъчни системи, конкурентоспособност, преход и неформалната икономика, изследване на 

културите в полза на бизнеса, както и други актуални въпроси в областта на икономиката и 

управлението. Всички сесии бяха записани и излъчвани онлайн през профилите на 

Стопанския факултет в социалните мрежи. 

Знакови лица с международно признание дадоха своя анализ за сложните 

трансформационни процеси, които диктуват хода на събития днес и определят посоката на 

развитие в утрешния ден. Водещи изследователи от Стопанския факултет участваха и 

модерираха научните сесии, които се провеждаха паралелно в дигитална среда. Изтъкнати 

български и чуждестранни учени припознаха конференцията на Стопанския факултет като 

правилното място за представяне на своите най-нови разработки в областта на икономиката 

и управлението. 

В научния дебат се включиха проф. Тимоти Девини от Университета в Манчестър, 

проф. Кристофър Хартуел от Университета в Борнмут, както и д-р Мануел Функе и Кристоф 

Требеш от Института за световна икономика Киел. Проф. Дитер Флемиг, управляващ 

директор на STRATEGY GmbH, коментира принципите на системната интеграция на 

мобилност и енергия, а проф. Андре Пресе от SRH Hochschule Berlin представи анализ на 

предизвикателствата, които съпътстват зелената сделка. Дискусията беше обогатена от д-р 

Джанлука Фули, заместник-директор на дирекция „Енергийна  сигурност, разпределение и 

пазари“ към Съвместния изследователски център (JRC) на ЕК, Йорг Франке, професор в 

Университета за приложни науки в Карлсруе, проф. Кай Штрунц от Техническия 

университет в Берлин, както и д-р Евангелос Цимас, заместник-директор на дирекция 

„Знания за енергийния съюз“ към JRC, ЕК. 
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Професор Стефани Станчева от Харвард изнесе специална лекция на тема 

„Understanding Economic Policies: What Do People Know and Learn?“ (Какво и как разбират и 

научават хората за икономическите политики?) като част от съдържателния панел, посветен 

на данъчната система. С анализ на най-новите тенденции се включиха и проф. Георги 

Камбуров от Университета Торонто, Трифон Павков от Университета Екситър и д-р Георги 

Кочарков от Дойче Бундесбанк.  

Коментираха се предизвикателствата пред постигане на устойчив модел на развитие 

от гледна точка на управленски, микро- и макроикономически аспекти. Обект на дискусия 

бе преходът на България към екологичен мениджмънт и икономика, като се изтъкна мястото 

в тази насока на новите технологии, обществените нагласи и степента на развитие на 

икономиката. От гледна точка на фирменото управление се подчерта ролята на 

трансформиране и стандартизиране на корпоративните процеси в условията на Индустрия 

4.0.  

Заявена амбиция за развитие на младите учени съпътства двата докторантски панела, 

част от международния проект за повишаване на изследователския капацитет 

SCHOLARNEТ.EU, който се изпълнява в рамката на националната програма „Европейски 

научни мрежи“, финансирана от МОН. Безценни съвети за подготвяне и реализиране на 

изследователски проект предоставиха проф. Станислав Иванов, отговорен редактор на 

European Journal of Tourism Research, проф. Митко Димитров от Института за икономически 

изследвания към БАН, както и проф. Лаура Ронди, отговорен редактор на Journal of Industrial 

and Business Economics.  

В годините Стопанският факултет е развивал и надграждал устойчиви партньорства 

с бизнес асоциациите и компаниите от реалния сектор. Ето защо, като официален завършек 

на международния научен форум, беше проведена пленарна сесия, посветена на 

стратегическите партньорства с бизнеса. В ползотворната дискусия се включиха Мартин 

Георгиев от Асоциацията на търговците на електроенергия в България, Николай Бакалов от 

Българска е-комерс асоциация, Илия Кръстев от АИБЕСТ, Георги Пенев от Българската 

финтек асоциация и Кармен Вранчев от Германо-Българската индустриално-търговска 

камара.  

Международната научна конференция е част от събитията, с които Стопанският 

факултет чества 30 години от своето възстановяване. В научния форум се включиха над 

100 участника от 13 държави с часова разлика от 14 часа. Програмата на конференцията 

включваше научни панели на български, английски и френски език. Към представените 

доклади и анализи има заявен силен интерес от водещи научни списания.  
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