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Служебен адрес:  София 1700, Студентски град „Хр. Ботев”, УНСС 

 

Телефон:   служебен 81 95 295 

E-mail:   iosifiliev@abv.bg 

Националност:  българин 

Дата на раждане:  28.12.1947 г. 

Семейно положение: женен с една дъщеря 

 

Образование: 

1998 г. Доктор на икономическите науки, научна специалност „Икономика 

и управление“. 

1984 г. Доктор по икономика, научна специалност „Икономика и 

управление“. 

1968 г. - 1973 г. Магистър по икономика, ВИИ „Карл Маркс“, специалност 

„Икономика на промишлеността“. 

1964 г. - 1968 г.  Механотехникум „Христо Ботев“ - гр. Карлово. 

 

 



 

Академични длъжности: 

От 1999 г.  УНСС – София, професор в катедра „Индустриален бизнес“. 

   УНСС – София, ръководител катедра „Индустриален бизнес“. 

2001 г. – 2003 г. УНСС – София, Първи заместник-Ректор и Заместник-Ректор по 

учебната работа. 

2005 г. -2010 г. Председател на СНС по отраслова икономика към ВАК. 

1986 г. – 1999 г. УНСС – София, доцент в катедра „Индустриален бизнес“. 

 УНСС – София, Заместник-ректор на ВИИ „Карл Маркс – София. 

1974 г. – 1986 г. УНСС – София, асистент, старши асистент, главен асистент в 

катедра „Индустриален бизнес“. 

 Научен секретар на катедра „Индустриален бизнес“. 

От 1986 г. Член на Академичния съвет на УНСС. 

Друга кариера: 

От 2010 г. Заместник-председател на Асоциация на преподавателите по 

икономика и управление в индустрията. 

2004 г. – 2008 г. Заместник-председател на Националната агенция по акредитация 

при МС на Р България; Заместник-председател на управителни 

съвети на големи индустриални компании в Р България; 

Изпълнителен директор на Центъра за масова приватизация към 

МС на Р България; Съветник на министър-председателя на Р 

България; Председател на НС на Агенцията за приватизация. 

1990 г. – 1991 г.  Народен представител във Великото народно събрание на Р 

България. 

 Член на Икономическата комисия на Великото народно събрание. 

 



 

Лични умения и компетенции: 

Експертни умения в областите: Управление на човешките ресурси 

и Системи за управление на човешките ресурси; Мотивационна 

политика и механизми; Фирмено управление, Преструктуриране на 

собствеността и корпоративно управление. Консултантска дейност 

в посочените области. Автор и съавтор на над 300 научни 

публикации, в т.число 8 монографии, 14 учебника и учебни 

помагала, множество студии, статии и научни доклади, вкл. 

издадени в чужбина. Ръководител и участник в разработването на 

повече от 20 научноизследователски и приложни проекти. 

Организационни умения и компетенции: 

Богат практически опит в организиране, координиране, 

мотивиране на екипи и организации, придобит на трайно заемани в 

годините ръководни длъжности, в т. число както академични, така 

и административни.  

Езикови и компютърни умения и компетенции: 

Немски език: много добро владеене – писмено и говоримо. 

Руски език – добро владеене – писмено и говоримо. 

Компютърна грамотност:  офис пакет и Интернет. 


