
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И
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Информация за проекта

Номер и дата на договора КП-06-ДК2/2 от 30.03.2021г.
Заглавие на проекта Моделиране, анализ и оптимизация на социално–

икономическите мерки за намаляване на негативните 
последствия на пандемията COVID-19

Тематично направление Социални, икономически и образователни аспекти на 
пандемията COVID-19

Начало на проекта 01.04.2021г.
Продължителност (месеци) 24 месеца
Базова организация

Партньорски организации

Университет за национално и световно стопанство, 
София, България

Неприложимо

Ръководител на проекта проф. д-р Димитър Панайотов Димитров
Email: rector@unwe.bg

Лице за контакт Цветомира Тодорова Пенкова
Email: tpenkova@unwe.bg, tpenkova15@e-dnrs.org

Интернет страница (ако 
вече е създадена)

Кратко научнопопулярно описание на целите на проекта (до 1500 символа): 

Правителството има ключова роля в моделирането, анализирането, оптимизирането,
управлението и предотвратяването на кризи, както и в подготовката за адекватно по-
ведение на населението в условията на пандемия. В такава ситуация непрекъсвае-
мостта на икономиката, включително функционирането на обектите от критична инф-
раструктура, е от изключителна важност.

Разработването на мерки за намаляване на негативните последствия за обществото в
социално-икономически аспект вследствие на пандемията COVID-19 е от ключово
значение за противодействието и навременното справяне и с бъдещи кризи от този
вид. Използването на географски информационни системи за проследяване, развитие
и превенция ще помогне за разработването на план на действие на институциите и за
извеждането на актуални бази от данни.

С цел изследване на причинно-следствените връзки между различни променливи ще
бъде използвано моделиране на структурните уравнения (SEM). В тази връзка изслед-
ването ще направи конкретни предложения за социални и икономически мерки, целя-
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щи да преодолеят съществуващите пропуски, което ще спомогне за посрещане и на
бъдещи ситуации на пандемия.

Изследването ще обхване и предприетите мерки в социален и икономически план от
страните от Балканския регион и Южна Европа, някои от които са конкуренти на Бъл-
гария в сектори на икономиката и бизнес партньори в други. 

Резултатите от изследването ще бъдат използвани за засилване на връзките на науката
с образованието, бизнеса, държавните органи и обществото.

Илюстративен материал: 
Не е приложимо.


