ОТЧЕТ
за дейността на Изследователски център по глобализация и ПЧИ
към Научноизследователския институт при ИУ – Варна
през учебната 2016/2017 г.
През академичната2016/2017 г. ИЦГПЧИ продължи успешно
дейността си, в която сърцевина е научноизследователската работа. За
изминалия период Центърът отчита следните основни дейности:
1/ Продължи работата по изследователският проект на тема „Вносът на
ПЧИ и реиндустриализацията на българската икономика (на примера на
вноса на ПЧИ от ФРГ и Франция)” по вътрешния конкурс за научни
проекти на ИУ – Варна. До края на 2016 г. бе събрана необходимата за
изпълнението на проекта статистическа информация (БНБ, НСИ,
Агенцията за инвестиции и др.). От началото на 2017 г. започна втората
фаза от проекта, основно място в която заема разработването на части от
бъдещата монография. На първо място бе прецизирано съдържанието на
бъдещата монография и в него бяха направени корекции и уточнения. След
това отделните части (без емпиричното изследване) бяха разпределени
между участниците в проекта, като бе даден срок за разработването им до
края на м. юни 2017 г. Тази задача беше изпълнени и първи вариант на
основните части на монографията (изследването) са вече налице. Започна
разработването на анкетната карта, с която ще се осъществи емпиричното
проучване, но тази задача ще се изпълнява основно през втората половина
на 2017 г. Може да се заключи, че изпълнението на проекта се развива
успешно и в съответствие с поставените срокове за изпълнението на
отделните задачи.
2/ На 06.04.2017 г. по покана на Областният управител на Област Варна
Ръководителят на ИЦГПЧИ проф. З. Младенова представи Центъра пред
областите от Североизточен район за планиране. Проявеният интерес към
Центъра е доказателство за това, че дейността му става все по-популярна.
На заседанието на СИРП проф. Младенова убедително представи
дейността и задачите на Изследователския център по глобализация и ПЧИ.
От страна на присъстващите бе проявен интерес към Центъра и бе заявена
готовност за сътрудничество.
3/ През отчетния период бе попълнен състава на Експертния съвет на
ИЦГПЧИ. Пети член на ЕС стана проф. д-р ик. н. Искра ХристоваБалканска от ИИИ при БАН. Така Експертния съвет на Центъра включва:
 Проф. З. Младенова – ИУ – Варна
 Проф. В. Хаджиев – ИУ – Варна
 Доц. К. Колев – ИУ – Варна
 Проф. Искра Христова-Балканска – ИИИ при БАН
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 Доц. Даниела Бобева – ИИИ при БАН.
4/ Проф. З. Младенова, Ръководител на ИЦГПЧИ участва в обсъждането
на докторска дисертация в кат. „Индустрия” по проблеми на вноса на ПЧИ
в България. С това се утвърждава подходът на Центъра да поддържа връзка
с всички изследователи и катедри на ИУ - Варна, които работят по ПЧИ в
България. Дисертацията е на докторант М. Манев и е на тема „Ефекти от
вноса на ПЧИ в производството на автомобилни компоненти в България”.
Проф. Младенова ще бъде част и от Научното жури при публичната
защита на дисертацията през есента на 2017 г.
Ръководител на ИЦГПЧИ:
/проф. З. Младенова/
18.08.2017 г.
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