Дейност на НИИ
Център за финансови изследвания и развитие
За период на мандатната програма на ИУ-Варна Центърът за финансови изследвания и
развитие е осъществявал дейността си в три направления – публикационна дейност,
изследователска дейност и експертни срещи със студенти и преподаватели. В конкретика
мероприятията са:
1) Всяка година ЦФИР публикува студентски разработки в своето специализирано списание
„Финансов навигатор“. Списанието е оформено в Portable Document Format (pdf) и се съхранява на
сайта на ИУ – Варна. В него намират място статии, коментари и мнения на студенти от всички
форми на обучение и образователно-квалификационни степени, които изучават или се интересуват
от проблемите на финансите. ЦФИР отчита високото качество на публикуваните материали, които
се рецензират от хабилитирани преподаватели. Общо за отчетния период са издадени четири броя,
които излизат в края на всяка календарна година.
2) През 2016 г. ЦФИР активно участва в издаването на монография „Финансовата наука в ИУ
− Варна – борба с превратностите на времето“. Монографията е резултат от реализиран вътрешноуниверситетски проект. Решението за неговото осъществяване 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 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
университетско издателство „Наука и икономика“ по заповед на ректора на ИУ − Варна.
3) През 2015 г. ЦФИР организира дискусионна среща с доц. Николай Иванов на тема:
"Изпирането на пари – правни стандарти и институции за противодействие". Откритата лекция е
осъществена с финансовата подкрепа на Териториалната организация на НТС-Варна. На срещата
са участвали студенти и преподаватели от катедра „Финанси“. Въз основа на споделените мнения
от участниците във форума, ЦФИР отчита висока удовлетвореност и желание за по-чести
съвместни мероприятия с хора от практиката.
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.
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