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Служебен адрес:  бул. „Осми декември“ № 1, УНСС, каб. 1091 

Телефон:   8195545 

E-mail:   ktodorov@unwe.acad.bg 

Националност:  българин 

Образование: висше икономическо (1975 г.), кандидат на икономическите 

науки (доктор по икономика)(1988 г.), доктор на 

икономическите науки (2000 г.) 

Академични длъжности: ръководител на катедра „Предприемачество“, директор на 

Институт за развитие на предприемачеството(ИРП); 

Научни звания:  „доцент” (1991), „професор” (2001) 

Друга кариера: Председател на УС на Българска асоциация за развитие на 

мениджмънта и предприемачеството (БАРМП) 

Вицепрезидент за България на Европейски съвет по дребен 

бизнес и предприемачество (ECSB) 

Съосновател на Клуба на икономистите „Европа – Азия“ и 

Евроазийски форум, Астана, Казахстан 

Съветник на годишната международна конференция 

„Образование и обучение по предприемачество“ –IntEnt 

Основател на програмата за обучение по предприемачество 

(1991), Института за развитие на предприемачеството (1997), 

катедра „Предприемачество” (2006), специалност 

„Предприемачество” – бакалавърска степен (2007) 

 



Области на научен и консултантски интерес: 

 създаване, управление и растеж на малки и средни фирми 

 управление и развитие на холдингови структури 

 интернационализация и изграждане на стратегически бизнес мрежи и партньорства 

 подготовка на наследници във фамилните фирми 

Умения и компетенции: 

 Умения за комуникации и водене на преговори, вкл. в мултикултурна среда, 

придобити от участие в и ръководене на множество проекти, специализации в 

чужбина, гост професор в няколко страни, водещ докладчик на международни 

конгреси и конференции (Ирландия, Швейцария, САЩ, Бразилия, Румъния, 

Словения, Хърватска), над 100 посещения в чужбина, обучение на студенти, 

преподаватели и предприемачи от САЩ, Мексико и други страни, работа с фирми 

 Умения за работа с млади хора, придобити от работата му като преподавател, 

ръководител на програмата за унаследяване на фамилен бизнес на БАРМП 

 Мотивационни умения, придобити от работата по проекти, ръководството на екипи 

и ръководството на научни изследвания, председател на бордове (фирми и агенции) 

Организационни умения и компетенции: 

 умения за управление и координация на международни проекти, придобити от 

богатата му практика; гост-редактор в международни списания и научен редактор на 

международни публикации 

 умения за организиране и координиране на международни конференции, семинари и 

обучение в областите на предприемачеството и дребния бизнес (с участници от 

десетки страни) 

Езикови и компютърни умения и компетенции: 

 Владее английски, руски и немски (основно) 

 Ползване на съвременни приложни програми  


