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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
В рамките на проект „Конкуренция и нововъведения във финансовия сектор“ е 

проведено изследване на ускореното навлизане на информационните технологии в 

създаването и предлагането на финансови услуги. Под влияние на новите информационни 

технологии и структурните промени в икономиката се извършва трансформация на финансовия 

сектор,  като основните тенденции в дейността на финансовите институции са ускоряване на 

финансовите новъведения и нарастване на конкуренцията. Все по-голямото доминиране на 

пазарните сили при функционирането на финансовите институции предивиква колебания на 

основните параметри и рязко ускоряване на скоростта, с която протичат процесите във 

финансовата сфера. Това поражда необходимост от усъвършенстване на мерките за осигуряване 

на стабилност на финансовата система и предотвратяване на финансови кризи.  

 Проучени са промените в документирането на търговските сделки,  новостите, 

свързани с  разширяване полето за използване на електронна идентификация, 

усъвършенстваните електронни подписи, приравняването на правната сила на 

документите, подписани по електронен път, с тези, подписани на хартия. 

На база на проведеното в рамките на проекта изследване, констатираните процеси 

по развитие на технологиите и влиянието им върху документирането на търговските 

сделки в страната са обобщени и систематизирани.  

Резултати от изследването са представени в статия: 

 Stoyanova, S. 2017.Commercial transaction – nature, scope, basic documents // 

SocioBrains, International scientific refereed online journal with impact factor., 

Issue 40, December 2017, pp. 149-153,ISSN 2367-5721, IF/SJIF (2016: 4.922) 

 



 

Издаден е общ монографичен сборник „New technologies and changes in financial 

sector” („Новите технологии и промените във финансовия сектор”), включващ две 

самостоятелни публикации:  

 Stoyanova, S., Documentation of commercial transactions and the impact of new 

technologies (Документиране на търговските сделки и влиянието на новите 

технологии) // Сollective scientific work "New technologies and changes in 

financial sector" (Колективен научен труд "Новите технологии и промените във 

финансовия сектор") // “Konstantin Preslavsky” Publishing House, Shumen, 2017 

(Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 

2017), рр.67-80 (с.28-42) 

 Tonev, S., New technologies and changes in financial sector (Новите технологии 

и промените във финансовия сектор) // Сollective scientific work "New 

technologies and changes in financial sector" (Колективен научен труд "Новите 

технологии и промените във финансовия сектор") // “Konstantin Preslavsky” 

Publishing House, Shumen, 2017 (Университетско издателство „Епископ 

Константин Преславски“, Шумен, 2017), с.5-27 

Публикациите се посветени на документирането на търговските сделки и 

новостите, свързани с  разширяване полето за използване на електронна идентификация, 

усъвършенстваните електронни подписи, приравняването на правната сила на 

документите, подписани по електронен път, с тези, подписани на хартия. Изведени са 

същностните характеристики на търговските сделки и техния обхват и на тази база са 

представени историческите, познавателните и нормативните аспекти на 

документирането на търговските сделки. Специално внимание е отделено на 

изискванията и правната регулация относно основните документи, служещи за 

удостоверяване на сключването на търговска сделка. Откроена е ролята на 

технологичните иновации и влиянието им върху документирането на търговските сделки 

в страната. 

 

Предаден и приет е за печат доклад:  

 Загорчева, Д., Значение на данъчната и инвестиционна политика на общините 

за подобряване на локалната бизнес среда //Сборник доклади НИИ, Варна: 

„Наука и икономика”.  Сборникът ще бъде индексиран в RePEc, Google Scholar 

и др.  

Разработен е модел за оценка на влиянието на местната политика върху бизнес 

средата. Моделът позволява да се очертаят проблемните зони в местните политики и 

предлага инициативи за подобряване на релацията „бизнес-община”. Моделът е 

представен на Научна конференция „Регионална икономика и устойчиво развитие”, 

организирана от НИИ към Икономически университет – Варна, проведена на 17.11.2017 

г. 
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