ОТЧЕТ
за дейността на ЦФИР за 2016 г.
В изпълнение на своите задачи ЦФИР е реализирала в своята програма за 2016 г. две
мероприятия: 1) Подготовка и издаване на втория брой на специализираното студентско списание
„Финансов навигатор” и 2) Издаване на монография във връзка с научно-изследователски проект
„Финансовата наука в ИУ-Варна – борба с превратностите на времето“.
Вторият брой на списанието „Финансов навигатор” беше публикуван през месец май 2016 г.
Броят е оформен в Portable Document Format (pdf) и се съхранява на сайта на ИУ – Варна. В него
са намерили място четири научно-приложни статии на студенти, кратък коментар за усвояването
еврофондовете в България, отличеното с първо място есе от ежегодния конкурс на клуб
„Финанси“ и информация за проведения ден на финансовата грамотност от членовете на клуб
„Финанси“.
Научно-изследователският проект „Финансовата наука в ИУ-Варна – борба с превратностите
на времето“ е вътрешноуниверситетски проект на ЦФИР. Решението за неговото реализиране е
взето от Експертния съвет през 2015 г. с дата на изпълнение октомври 2016 г. Проектът се
реализира във връзка с навършването на 80 години от основаването на първата финансова катедра
в ИУ-Варна. В проекта са били включени седем преподаватели от катедра „Финанси“ с основна
цел да проучат и оценят развитието на финансовата наука от създаването на университета.
Монографичният труд е публикуван в университетското издателство „Стопанство“ по заповед на
Ректора на ИУ-Варна. За успешното приключване на проекта имат особени заслуги неговият
авторски колектив, научният редактор и ръководството на ИУ-Варна.
За отчетния период ЦФИР не е формирал собствени приходи и не е изплащал хонорари на
щатен и нещатен персонал, вкл. за ползване на външни услуги. Неговата дейност на този етап се
осъществява въз основа на доброволните и безвъзмездни усилия на неговия ръководител,
експертен съвет и членовете на катедра „Финанси“ в ИУ-Варна.
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