
проф. д.ик. н. Пламен Димитров Мишев 

 
Проф. д.ик.н. Пламен Мишев е роден на 06.09.1953 г. в гр. Пазарджик. 

Завършва висшето си образование през 1980 г. във ВИИ „К. Маркс” (УНСС), специалност „Аграрна 

икономика”. 

През периода 1982-1985 г. е редовен аспирант към катедра „Икономика и планиране на АПП” в 

същия университет. 

От 1985 г. е редовен асистент във ВИИ „К. Маркс”. 

От 1992 г. е доцент, а от 2004 г. е професор в УНСС. 

Кандидат на икономическите науки (доктор по икономика) от 1985 г. и доктор на икономическите 

науки от 2003 г.  

Чете лекционни курсове по „Агромаркетинг”, „Аграрна икономика”, „Маркетингови изследвания в 

агробизнеса”, „Аграрна политика”, „Икономика на околната среда и природните ресурси”.  

Публикации – над 130 публикации в страната и чужбина, основно по въпросите на аграрната 

политика, поземлена собственост, агромаркетинг, развитие на селските райони и др. 

Ръководител и участник в над 60 национални и международни проекти, в това число и на проекти по 

V, VІ и VІІ рамкови програми на ЕС.  

Участвал в многобройни международни специализации в САЩ, Япония, Русия, Великобритания, 

ФРГ и др. 
 

Заемани длъжности в УНСС и системата на висшето образование: 

• 1999 - 2003 г.  – зам.-декан на Отрасловоикономически факултет; 

• 2004 - 2007 г.  – председател на общо събрание на Отрасловоикономически факултет; 

• 2004 - 2008 г.  – директор на Центъра по факултативно обучение към УНСС; 

• 2006 - 2012 г.  – зам.-ректор на УНСС; 

• 2003 - 2009 г.  – член на научната комисия по икономически науки при ВАК; 

• От 2007 г.  – ръководител на катедра „Икономика на природните ресурси”; 

• От февруари 2013 г. – Председател на Изпълнителния съвет на ФНИ към МОН; 

• От декември 2013 г. – Председател на комисията за академичната етика на УНСС.  

 

Други заемани длъжности и членство в международни организации:  

• През периода 1992 - 1996 г. – директор на Групата за анализ на аграрната политика към 

Министерството на земеделието и Програма “ФАР”. 

• През периода 1991 - 1992 г. – консултант към Министерството на земеделието. 

• През периода 1986 - 1989 г. – председател на дружеството на младите аграрикономисти в 

България. 

• През периода 1989 - 1991 г. – председател на клуба на младия научен работник във ВИИ “К. 

Маркс”. 

• От 1987 г. – член на EAAE (Европейската асоциация на аграрикономистите). 

• През 1996 г. – член на неправителствената група от експерти за реформите в земеделието 

(представител за България). 

• От 1997 г. – председател на борда на директорите на Фондацията за развитие на частното 

земеделие в България. 

• През 2007 - 2008 г. – член на Научно-консултативния съвет към Министъра на земеделието и 

храните и ръководител на работната група, разработила „Програма за приоритети за 

развитието на българското земеделие”. 

• От 2009 г. – член на консултативния съвет по околна среда към МОСВ.  

• От 2013 г. – зам.-председател на Форум „Природа“. 

• През 2013 г. – зам.-председател на изпълнителното бюро на Балкански аграрен институт.  

 


