


Мисията на Свободния университет за 
политически и стопански науки: 

Преди 100 години основателите на Свободния 
университет за политически и стопански науки –

предтеча на Университета за национално и световно 
стопанство, определят като негова мисия 

подготовката на:

”Висококултурни... и вещи специалисти за българския 
стопански, обществен и политически живот, право, 
администрация, финанси, индустриално–търговско, 
застрахователно и кооперативно дело, дипломати, 

консули, публицисти и други.“



Основатели на новосъздаденото
“висше просветно училище със своя българска 

индивидуалност”:



Овидий: “Помни постигнатото!”

Години на развитие и трансформация на Свободния 
университет за политически и стопански науки (1920) в 

Държавно висше училище за финансови и 
административни науки (ДВУФАН, 1940), по-късно във 

Висш икономически институт “Карл Маркс” (ВИИ, 1951) и 
в Университет за национално и световно стопанство

(УНСС, 1990).



Възраждане на първоначалната идентичност на 
нашия университет (след 1990 г.): 

 развитие и обновяване на икономическите и управленските 
специалности;

 създаване на Юридическият факултут и специалност “Право”;

 сериозно развитие претърпяват политическите науки със 
специалностите “Международни отношения” и “Политология” 
– през 1990 г. е създадена самостоятелна катедра “Политология”, 

която е първата българска катедра – член на Европейския 
консорциум за политически изследвания (“една от най-

значимите катедри по политология в България и Югоизточна 
Европа”, European Political Science Research).



Енциклопедията се състои от три раздела: 

В първия са включени 
статии за девет министър–

председатели:

- проф. Стоян Данев;
- Андрей Ляпчев;
- Добри Божилов;

- проф. Любен Беров;
- д-р Ренета Инджова;
- Стефан Софиянски;

- доц. Иван Костов;
- Марин Райков;

- доц. Пламен Орешарски.



Втори раздел – статии за министри в 
правителствата на България: 

92 висши членове на 
изпълнителната 

власт:

- сред тях 7 
академици, 20 
професори, 14 

доценти и старши 
научни сътрудници;

- за периода след 1989 
г. 15 министри на 

финансите са 
преподаватели и 

випускници на УНСС.



Третият раздел включва статии за висшите 
представители на законодателната власт: 

Председателите на Народното събрание: 
проф. Стоян Данев, проф. Тодор Кулев, Георги 

Пирински и Димитър Главчев.

Осем вицепредседатели на НС:
Атанас Буров, проф. Нора Ананиева, 

проф. Любен Корнезов, Асен Агов, 
Менда Стоянова, Мая Манолова, доц. 

Алиосман Имамов и Кристиан 
Вигенин.



Преподавателите и випускниците на нашия 
университет имат принос и в други обрасти на 

обществения живот на България:

9 управители на БНБ са свръзани с УНСС:

- Добри Божилов;
- акад. Иван Стефанов;

- проф. Станчо Чолаков;
- Кирил Несторов;

- проф. Веселин Никифоров;
- Иван Драгневски;

- проф. Тодор Вълчев;
- Светослав Гаврийски;

- Иван Искров;
- Димитър Радев.

Сред председателите на НСИ са:

- акад. Евгени Матеев;
- Стефан П. Станев;

- проф. Дано Балевски;
- проф. Веселин Никифоров;

- проф. Стоян Цветков;
- д-р Ренета Инджова;

- доц. Мариана Коцева;
- Сергей Цветарски.



Преподавателите и випускниците на нашия 
университет имат принос и в други обрасти на 

обществения живот на България:

Председатели на Сметната палата:
проф. Михаил Динев (първи след 

нейното създаване от VII ВНС), проф. 
Валери Димитров и Цветан Цветков.

Управители на НОИ: проф. Йордан 
Христосков, доц. Бисер Петков, 
ст.н.с. Христина Митрева и др.

Ръководители на международни организации:
Доц. Кристалина Георгиева е председател на МВФ (до 

2010 г. е вицепрезидент на Световната банка, след това до 
2016 г. е еврокомисар); доц. Мариана Коцева е генерален 
директор на “Евростат”; преподаватели и випускници 
на УНСС заемат ръководни постове в съдебната система, 

дипломацията, местната власт, бизнеса и икономическите 
структури (у нас и в чужбина).



Енциклопедията е разработена от 
екипа на Центъра за политологични 

изследвания към УНСС.

Отговорен редактор: проф. д-р Георги 
Янков, заслужил професор на УНСС.

Авторски колектив:
 проф. д-р Георги Янков – директор на 

ЦПИ;
 доц. д-р Блага Благоева – ръководител 

катедра “Политология”;
 проф. д.ист.н. Трендафил Митев;

 гл. ас. д-р Иван Винаров;
 гл. ас. д-р Александър Димитров;

 д-р Галя Манчева.



БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА

ВНИМАНИЕТО!


