
                          

 

1 
 

ПРОГРАМА 

 
Научно-приложна конференция 

 

ИКОНОМИКА НА СТРАХА 

 

посветена на 20-та годишнина на ВУЗФ 

под патронажа на г-н Цветан Цветков, председател на Сметната палата 

на Република България 

 

23 юни 2022 г. 

ВУЗФ 

София, ул. “Гусла” № 1, зала 501 

  

09:30 – 10:30 Регистрация и кафе 

10:30 –10:45 Официално откриване  

доц. д-р Григорий Вазов, президент и ректор емеритус на ВУЗФ, 

изпълнителен директор на VUZF Lab 

г-н Цветан Цветков, председател на Сметната палата на Република България 

 

10.45 –11:00 Връчване на почетни грамоти на професори емеритус на 

ВУЗФ 

Проф. д-р Боян Дуранкев 

Проф. д-р Григор Димитров 

Проф. д.ик.н. Методи Христов 

Проф. д-р Радослав Габровски 

Проф. д-р Сава Гроздев 

11:00 –12:30 ПАНЕЛ I Икономиката на страха и политиката на 

централната банка 
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Икономиката на страха и паричната политика 

Икономиката на страха и фискалната политика 

Икономиката на страха и кредитните пазари 

Търгуването на страха и инвестиционните пазари 

 

Панелисти: Владимир Савов, зам.-председател на Комисията за финансов 

надзор, Илия Лингорски, член на УС на Българската народна банка,  Любомир 

Дацов, член на Фискалния съвет на Република България, Левон Хампарцумян, 

председател на Българския форум на бизнес лидерите  

Представители на академичните среди, държавни институции, БНБ, КФН, 

Българската банка за развитие  

12.00-12.30 Дискусия  

 

Модератор: Доц. д-р Радостин Вазов, ръководител на катедра “Бизнес 

администрация и маркетинг” 

 

12:30 – 13.30 Почивка и лек кетъринг 

 

13:30 –16.00 ПАНЕЛ II Предпоставки за развитие на икономиката на 

страха 

 

 

Научни доклади 

 

- Икономиката: какво знаем, какво не знаем и от какво се 

страхуваме? 

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

 

- Държавните финанси при страх в икономиката 

проф. д.ик.н. Методи Христов, професор емеритус на ВУЗФ 
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- Ще прогони ли страхът от ESG регулации ентусиазма за бизнес 

развитие? 

проф. д.ик.н. Виржиния Желязкова, ВУЗФ, директор на направление 

“Финанси и финансов мениджмънт”, VUZF Lab 

 

- Икономиката на страха и международните финанси 

доц. д-р Ирена Николова, Нов български университет 

 

 

- Инвестициите в злато - антипод на страха на финансовите пазари 

доц. д-р Валентина Григорова-Генчева, ВУЗФ 

 

- Игри със страха в икономиката 

гл. ас. д-р Росица Тончева, УНСС 

 

- Ефектът на икономическата криза и неизвестност върху сектора 

на висше образование. Предизвикателства и възможности. 

д-р Даниела Караангова, ВУЗФ 

 

- Управление на организационната промяна в контекста на 

икономика на страха 

доц. д-р Теодора Лазарова, ВУЗФ 

 

- Да се страхуваме ли от рекламата: силната и слабата парадигма 

за позиционирането  

Калин Николов, докторант, УНСС  

 

- Търговци на страха 

гл. ас. д-р Красимира Найденова, Икономически университет-Варна, 

онлайн участие 

 

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

д.ик.н. Методи Христов, професор емеритус на ВУЗФ, доц. д-р Станислав 

Димитров, ръководител на катедра “Финанси и застраховане”, ВУЗФ, проф. 

д.ик.н. Виржиния Желязкова, ВУЗФ, доц. д-р Теодора Лазарова, ВУЗФ, 

доц. д-р Ирена Николова, НБУ, доц. д-р Валентина Григорова-Генчева, 

ВУЗФ, гл. ас. д-р Росица Тончева, УНСС, гл. ас. д-р Красимира Найденова, 

Икономически университет-Варна, д-р Даниела Караангова, ВУЗФ 

16.00-16.15 Дискусия  

 



                          

 

4 
 

Модератор: проф. д-р Юлия Добрева, зам.-ректор на ВУЗФ 

 

16.15-16.20 – Закриване на конференцията 

16.30 – Коктейл 

 

ОРГАНИЗАТОРИ 

 

 

        
 

ОСНОВНИ СПОНСОРИ 

 

         

 

 

 

 

СПОНСОРИ 
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МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ 

 

 

                

   

     

  

 

      

https://www.bloombergtv.bg/
https://www.investor.bg/

