СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ
за участие в конкурс за ,,Професор”
научна област – Социални, стопански и правни науки по професионално
направление 3.7. Администрация и управление
научна специалност 05.02.18. Икономика и управление /по отрасли/
На Доц. д-р инж. Димитър Стоянов Вергиев - Колеж по туризъм – Благоевград
1. Изследвани и анализирани са основните канали на проявление на кризата в
България, като въз основа на изводите от анализа са очертани тенденциите и
възможностите за преодоляване на негативните последици. В тази връзка е
направен преглед на основните теоретични концепции за бизнес циклите и на
тази основа – кратка характеристика на финансово-икономическата криза.
Анализирани са политиките и инструментите на държавата за въздействие
върху икономическата динамика. Направено е обобщение на различните
проявления на кризата в специфичните условия на българската икономика.
Предложени са варианти и възможности за ефективно намаляване и
преодоляване на отрицателните последици от кризата.
(Научен труд; 3; 11; )
2. Извършено е задълбочено теоретично изследване, което допълва съществена
част от недостатъчно изследвания ефект за основните канали на проявление
на кризата в България, като въз основа на изводите от анализа са очертани
тенденциите и възможностите за преодоляване на негативните последици.
Разгледани са политиките и инструментите на държавата за въздействие
върху икономическата динамика; направено е обобщение за различните
проявления на кризата в специфичните условия на българската икономика;
предложени са варианти и възможности за ефективно намаляване и
преодоляване на отрицателните последици от кризата.
(Научен труд; 10; 12; 13; )
3. Въз основа на задълбочен анализ на същността и особеностите на
Енергийната политика и управленските аспекти на тези особености,
теоретично са анализирани дейностите по създаването и функционирането на
единния Европейски пазар. Значително място се отделя на основни
категории на пазарното стопанство като търсенето и предлагането,
конкуренцията и постигането на пазарно равновесие. Поставят се и се
анализират актуалните проблеми на собствеността и икономическите
интереси в прехода към пазарна икономика. Обект на самостоятелно
разглеждане е ролята на държавата в осъществяването на икономическата
политика, формите и механизмите за намесата и в стопанския живот.
(Учебник по макроикономика; 11; 13; 23; )

4. Проучени са теоретичните, методологически и практико-приложни въпроси,
свързани с поведението на участниците в различните видове пазари.
Изясняват се целите, отношенията и действията на потребителите на
индивидуалните пазари и пазарите на ресурси, възловите понятия и закони на
пазарното стопанство, с помощта на които се обяснява поведението на
микроединиците – фирмите и домакинствата в условията на пазарната
конкуренция. Изследват се силите, въздействащи върху цените и обема на
продажбите; какво трябва да се прави за оптимизиране позицията на всеки от
участниците на пазара; как фирмите осъществяват печалба и какви са
мотивите, стимулиращи ги да търгуват със стоките, да ги произвеждат и да
купуват суровини; общите принципи на бизнес поведението, които са в
основата на всичките бизнес дисциплини; какво кара доставчиците на
суровини да снабдяват производителите и как се определят цените на
ресурсите; съществените особености на пазарите в условията на съвършена
конкуренция; промените, които предизвиква появата на несъвършената
конкуренция в търсенето и предлагането на пазара, в ценообразуването и
оттук в цялостното поведение на участниците на несъвършените пазари;
функционирането на пазара на факторите на производството – земя, труд и
капитал.
(Учебник по микроикономика; 15; 13; 17; )
5. Изследвани са, включително в регионален аспект пазарните субекти в
туризма и нестопанските субекти. Като особен вид туристическият пазар
разглеждан в териториален аспект е туристическата борса или т.нар срочни
пазари. Направен е конкурентен анализ на срочните пазари срочните пазари,
които съществуват само свързано с пазарите на налични стоки, на които
действителните физически стоки, било те зърнени храни, метали или пари
във формата на финансови инструменти се продават или купуват. Пазарът на
срочните стокови контракти играе жизнено важна роля в икономиката на
всяка една демократична държава.
(Учебник туристически пазари; 15; 17; 22; )
6. Обобщени са теоретични и практико-приложни постановки, свързани сас
системата за мотивация на човешките ресурси ,мястото и значението на
продължаващото професионално обучение за постигане на високо качество
на човешкия потенциал, за повишаване на конкурентоспособността и за
развитие на икономика, основана на знанието. Идентифицирани са
актуалните проблеми и бъдещите предизвикателства, пред които е изправено
социалното партньорство по отношение на продължаващото професионално
обучение. Анализирани и оценени са състоянието и тенденциите в
развитието на продължаващото професионално обучение в България.
(Курс по икономика на туризма; 1; 2;)

7. Разработени са ръководство и сборника от задачи с методически въпроси за
самостоятелна подготовка, имащи за цел да затвърдят познанията към
съответния лекционен курс, решени задачи илюстриращи приложението на
основните методически постановки на изучаваните проблеми, задачи за
самостоятелна работа. Създаването на ефективен и рационален
организационно – управленски модел на счетоводството в предприятието е
от изключително значение и е определящо за успешната реализация на
поставените пред счетоводството задачи, а от там и за постигане целите на
предприятието. Развитието, обогатяването и определянето на мястото и
ролята на счетоводството в условията на пазарна икономика обхващат
сравнително дълъг период от натрупване на емперични знания. Подготвените
материали могот да се използват от студентите в лекционните курсове,
упражнения и за самостоятелна подготовка.
(Икономика на предприятието, Счетоводство на предприятието; 18; )
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