
30 години факултет
„Икономика на

инфраструктурата“



ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ… 



Всичко започва през далечната 1991г.

През 1991г. с решение на Академичния
съвет факултетът е наречен факултет
"Икономика на инфраструктурата" като
самостоятелно звено към УНСС. Така
днешният факултет става продължител
на факултетите "Търговски", "Търговско-

транспортен", "Инфраструктура и
услуги".

Днес във факултета се обучават студенти
по: 7 специалности в ОКС „бакалавър“ и
в 19 магистърски програми. Броят на
обучаваните по докторски програми
студенти е 120.



Основната дейност на факултета е обучението в бакалавърски,

магистърски, докторски програми и подготовката на специалисти
по организация и управление на дейностите, свързани с
развитието на инфраструктурата, мениджмънта на
инфраструктурните проекти. В структурата на факултета са
включени катедри, осъществяващи обучение в ОКС „бакалавър“ по
специалностите: „Национална и регионална сигурност“; „Бизнес
логистика“; „Икономика на транспорта и енергетиката“;

„Икономика на търговията“; „Икономика на туризма“; „Медии и
журналистика“; „Медия икономика“. Обучениета на студенти в ОКС
„магистър“ се осъществява по 19 магиктърски програми – редовна
и дистанционна форма на обучение. Към настоящия момент се
обучават около 120 студенти в ОНС „доктор“.



СЕМЕЙСТВОТО НА факултет „ИКОНОМИКА НА

ИНФРАСТРУКТУРА“ е малко, но сплотено: 

- Катедра "Икономика на
търговията"

- Катедра "Логистика и
вериги на доставките„

- Катедра "Икономика на
транспорта и
енергетиката"

- Катедра "Национална и
регионална сигурност"
- Катедра "Икономика на

туризма„

- Катедра "Медии и
обществени комуникации



Състав:

56 преподаватели, сред които:

7 професори

34 доценти

19 главни асистенти

3 асистенти



РЪКОВОДСТВОТО
ДНЕС:

ДЕКАН

Заместник-декан по
учебната работа

Заместник-декан
по
научноизследоват
елската дейност

Заместник-декан по
качеството и
международното
сътрудничество



ДА СЕ ВЪРНЕМ МАЛКО НАЗАД И ДА СИ
ПРИПОМНИМ ФАКУЛТЕТНОТО
РЪКОВОДСТВОТО И СТРУКТУРА ПРЕЗ
ГОДИНИТЕ:



…1991 През 1991 година Търговско-

транспортен факултет“ се преименува
на Факултет „Инфраструктура“

От март 1991 г. е избрана с решение
на Академичен съвет за декан – доц. 

д-р Екатерина Атанасова Величкова. 

Студентите се обучават по
специалностите: Икономика на
транспорта, Туризъм, Стопанска
логистика, Икономика на отбраната и
сигурността, Икономика на социално-

културната сфера, Публична
администрация, Икономика на
съобщенията.

доц. д-р Екатерина
Атанасова Величкова

ПЪРВИ ДЕКАН



За декан е избран проф. д-р
Христо Николов Кожухаров
Зам.декан по УР – доц. д-р Велко
Димитров Аврамов – /избран на
22.11.1990 г. и освободен на
20.03.1991 г. и не е избиран друг, 
по Щатно разписание навсякъде е
празно на зам.декан/

Зам.декан по НИД – като длъжност
все още няма такава

…1991-1995 През този период е въведена нова
факултетна и департаментна структура. 

Създадени са седем факултета. Имало е
департамент Национална и регионална
сигурност с ръководител проф. Д. Димитров. 

Създаването и въвеждането на
департаментите е по образец на западните
университети. Идеята е да се въведе система
за изборност на специалност, на изучаваните
дисциплини. Този подход възприет от
ръководството, тогава отговаря на нуждите в
момента и департаментите изиграват своята
роля за осъвременяване на учебния процес, 

като в последствие са премахнати. 



1995 – 1999…

Декан: проф. д.ик.н. Людмил Мутафчиев

Зам.-декан по учебната работа: 
доц. д-р  Милчо Толев

Зам.-декан по научната работа: 
проф. д-р Тилчо Иванов



Катедри в периода: 1995-

1999 година

1. Икономика и управление на 
социално-културните дейности;

2. Икономика и управление на 
транспорта;

3. Международен туризъм;
Национална и регионална сигурност;

4.Публична администрация и 
геоикономика;

5.Стокознание;

6. Стопанска логистика.

- Туризъм;
-Икономика на транспорта;
- Стопанска логистика;
- Икономика на отбраната и 
сигурността;
- Икономика на социално-
културната сфера;
- Икономика на 
масмедиите;
- Публична администрация;
- Икономика на 
съобщенията.

Студентите се обучават в
специалностите:



Декан - проф. д.ик.н. Людмил 
Илиев Мутафчиев

Зам.декан по УР – доц. д-р Милчо 
Любенов Толев /избрани на 
13.12.1999 г./

Зам.декан по НИД – проф. д-р 
Тилчо Колев Иванов

1999 – 2001…



Декан доц. д-р Милчо Любенов 
Толев /15.05.2001 до 24.11.2003 г./

Зам.декан по УР – доц. д-р Евгения 
Петрова Пенкова

Зам.декан по НИД – проф. д-р 
Тилчо Колев Иванов

2001-2003…



Декан - проф. д-р Христо 
Йорданов Христов /24.11.2003 до 
25.10.2004 г./

Зам.декан по УР – доц. д-р Даниела 
Николова Иванова

Зам.декан по НИД – доц. д-р Георги 
Павлов Павлов

Зам.декан по координиране 
дейността на катедрите и 
специалностите на факултета -
проф. д-р Филип Иванов Тодоров 

2003-2004…



доц. д-р Милчо Любенов Толев 
/25.10.2004 до 03.12.2007 г./

Зам.декан по УР – доц. д-р Венелин 
Николаев Иванов от НРС, /Избрани 
на 29.11.2004 г./

Зам.декан по НИД – доц. д-р 
Евгения Петрова Пенкова 

Зам.декан по координиране 
дейността на катедрите и 
специалностите на факултета -
проф. д-р Филип Иванов Тодоров 

2004-2007…



декан проф. д.ик.н. Христо 
Първанов Първанов

Зам.декан по УР – доц. д-р Цветан 
Георгиев Цветков

Зам.декан по НИД – проф. д-р Таня 
Петрова Парушева

Зам.декан по Международно 
сътрудничество и координация 
между поделенията на УНСС –
проф. д-р Филип Иванов Тодоров

2007-2011…



декан проф. д.ик.н. Христо 
Първанов Първанов

Зам.декан по УР – доц. д-р Цветан 
Георгиев Цветков

Зам.декан по НИД – проф. д-р Таня 
Петрова Парушева

Зам.декан по Международно 
сътрудничество и координация 
между поделенията на УНСС – доц. 
д-р Виолета Борисова Гълъбова

2007-2011…



Катедри в периода 2011-

2015 …

1. Икономика на търговията
2. Икономика на транспорта
3. Национална и регионална 
сигурност;
4. Стопанска логистика
5. Икономика на туризма;
6. Медии и обществени комуникации



2015 -2019 …

Декан – проф. д-р Димитър 
Димитров

Зам-декан по учебната дейност –
доц. д-р Силвия Терезова

Зам.-декан по НИД – проф. д-р 
Мирослава Раковска

Зам.-декан по качеството и 
международното сътрудничество 
– проф. д-р Ивайло Христов



И ОТНОВО В 2021… 



Следва продължение… 


