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ПРОГРАМА 
 

 

Кръгла маса 
 

Стратегически мениджмънт и регулиране  

на бизнес процесите в държавата 

 

31.03.2022 г. 

 

ВУЗФ, зала 501  

LIVE STREAMING 

 

 

10.30-10.40 Официално откриване 

Доц. д-р Григорий Вазов, изпълнителен директор на VUZF Lab 

10.40 – 12.30 ПЪРВИ ПАНЕЛ Необходимост от стратегия за икономическо 

развитие на държавата  

Панелисти:  

д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНСМП; проф. д-р Юлия 

Добрева, заместник-ректор на ВУЗФ, програмен директор на направление 

“Икономика”, VUZF Lab; доц. д.ик.н. Красимир Тодоров, ВУЗФ; проф. д-р Боян 

Дуранкев, професор емеритус на ВУЗФ; Илия Лингорски, главен икономист на 

Българската банка за развитие; Левон Хампарцумян, председател на 

Българския форум на бизнес лидерите 

Научни доклади и представяне: 

Разбиране за стратегическо управление и анализ на съществуващите 

стратегически документи  
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доц. д.ик.н. Красимир Тодоров, ВУЗФ 

Стратегическото влияние на държавата спрямо бизнеса 

д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНСМП 

Стратегически приоритети и направления на държавата (сходства и 

различия с тези на ЕС) 

проф. д-р Боян Дуранкев, професор емеритус на ВУЗФ 

Инициативата “Три морета” - стратегическо планиране и привличане на 

частния капитал за инвестиции в инфраструктура и иновации 

Илия Лингорски, главен икономист на Българската банка за развитие 

Перспективите пред икономическото развитие на България 

Левон Хампарцумян, председател на Българския форум на бизнес лидерите 

Регулаторната функция на държавата в съвременните условия  

проф. д-р Юлия Добрева, заместник-ректор на ВУЗФ, програмен директор на 

направление “Икономика”, VUZF Lab 

 

12.00 – 12.30 Дискусия по въпросите: 

- Доколко приетите стратегически документи са адекватни? 

- Необходима ли е нова стратегия за България? 

- Възможно ли е приемането на общ стратегически документ? 

 

Модератор: доц. д.ик.н. Красимир Тодоров, ВУЗФ 

 

12.30 – 13.30 Почивка  

 

13.30 – 15.30 ВТОРИ ПАНЕЛ Регулаторната функция на държавата  
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Панелисти:  

Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор; доц. д-р 

Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българската фондова борса 

(БФБ) и преподавател във ВУЗФ; Любомир Дацов, член на Фискалния съвет; 

Петър Начев, директор на дирекция “Жизнено равнище, демографска 

политика и социални инвестиции”, МТСП, д-р Людмил Иванов, eксперт, 

Министерство на транспорта и съобщенията, Кристофор Павлов, главен 

икономист на Уникредит Булбанк 

 

Представяне: 

Регулаторни функции на КФН и посоки за развитие на небанковия 

финансов сектор в България 

Бойко Атанасов, председател на КФН  

Фондовата борса като регулатор на икономическото развитие на бизнеса 

доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ  

Ролята на държавния бюджет при провеждането на стратегическата 

политика на държавата 

Любомир Дацов, член на Фискалния съвет   

Взаимодействие между бизнеса и държавата (социалната роля на бизнеса) 

Петър Начев, директор на дирекция “Жизнено равнище, демографска 

политика и социални инвестиции”, МТСП 

Стратегията на министерство на транспорта и съобщенията във връзка с 

европейските директиви за транспортните коридори 

д-р Людмил Иванов, eксперт, Министерство на транспорта и съобщенията  

Автоматични фискални стабилизатори: нужен е нов преглед на размера и 

ефективността им на действие 

Кристофор Павлов, главен икономист на Уникредит Булбанк 
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15.00 – 15.30 Дискусия по въпросите: 

- Регулацията като стратегия по функционални сектори – икономика, 

транспорт, строителство, енергетика. 

- Представяне на позиция от съответните отраслови министерства 

- Каква е ролята на държавата като регулатор днес?  

- Как въздейства БФБ върху икономическия климат?  

- Как държавният бюджет влияе върху стратегическата политика на 

държавата? Необходимо ли е подобрение? 

- Каква е значимостта на КФН като регулатор?  

 

Модератор: доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на 

Българската фондова борса (БФБ) 

 

15.30 – 15.40  Закриване на кръглата маса – обобщаване на резултатите и 

формулиране на заключителни тези 

Доц. д-р Григорий Вазов, изп. директор на VUZF Lab 

доц. д.ик.н. Красимир Тодоров, ВУЗФ 

 

 

 

ОРГАНИЗАТОРИ 

 

 

        
 

 

 

 

 

 


