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Посвещава се
на 100-годишнината
от основаването на УНСС

Уважаеми колеги,
Този пореден алманах за последните двайсет години посвещаваме на
първото столетие на УНСС. В него са
имената на нашите преподаватели и
изследователи, достойни членове на
академичното ни семейство, свързали
завинаги съдбата си с УНСС.
Алманахът е университетска памет, в която съхраняваме за бъдещето
имената на колегите, създаденото от
тях в учебната и научноизследователската дейност, безспорния им принос
за доброто име на УНСС, за образованието на хиляди млади хора, за службата на науката и на нашето благородно
и неподвластно на времето дело.
Колегите, благодарение на които
днес УНСС е лидер в българското висше образование и наука – неделима част от европейското образователно и изследователско пространство.
„Нека, насърчавани от копнежа за сериозна наука и от личното трудолюбие, да направим така, че нашият университет да заживее, да се закрепи, да се усъвършенства,
да процъфтява.“ Припомням тези думи отпреди един век на първостроителя ни проф.
Стефан Бобчев, защото са пророчески. Днес УНСС е сбъдната мечта на нашите
основатели. Заслуги за това имат и колегите, чиито имена са в алманаха, за които
Университетът е съдба, кауза, мисия и които изпълниха завета на първоучителите –
„да се издигнем над другите висши училища“. Те са достойни следовници на нашите
основатели, ревниво пазят и развиват академичните ни традиции и обичат своя Университет.
Алманахът е и своеобразна еманация на нашия девиз „Духът прави силата!“, защото събира имената на колеги, благодарение на които 100 години след Началото УНСС
е престижна академична институция, с която се съобразяват и която уважават. Въпреки сложните изпитания и сериозните предизвикателства, на които заедно даваме достойни отговори с нашия професионализъм, преподавателска и изследователска
страст, с непоколебима решителност и отговорност, с обич към студентите. И без
компромиси със славната ни история, с академичните ни ценности, с нашата съвест.
Нека УНСС да пребъде!
Честит юбилей, колеги!

проф. д-р Димитър Димитров
ректор на УНСС
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РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО
НА УНСС

ректор
проф. д-р Димитър Димитров
заместник-ректори
проф. д-р Мирослава Раковска
проф. д-р Диана Копева
проф. д-р Цветана Стоянова
помощник-ректор
проф. д.ик.н. Кирил Стойчев

Ректори и заместник-ректори от създаването на Свободния университет
за политически и стопански науки (СУПСН) през 1920 г. до днес

1920 – 1940 		

Основател и първи ректор (директор): проф. Стефан Бобчев

			Зам.-ректор (поддиректор):
				проф. Петър Богаевски
				Зам.-ректор (поддиректор):
				проф. Т. Кулев
1940 – 1948		

Ректор (директор): проф. д-р Димитър Добрев

1948 – 1952 		

Ректор (декан, и.д. ректор): проф. Димитър Димитров

			Зам.-ректор (декан):
			
доц. Тодор Поляков
			Зам.-ректор (декан):
			
доц. Кирил Григоров

9

1952 – 1957 		

Ректор: проф. Тодор Ненов

			
Зам.-ректори:
				доц. Нако Дойнов
			
доц. Тодор Поляков
			
проф. Димитър Димитров
1957 – 1962 		

Ректор: проф. Жак Натан

			Зам.-ректори:
			
доц. Александър Попов
			
доц. Петър Арсов
			
проф. Пенчо Радковски
			
доц. Веселин Хаджиниколов
			
проф. Иван Илиев
1962 – 1966

Ректор: проф. д-р Ангел Чаушев
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Зам.-ректори:
				проф. Димитър Димитров
			
доц. Петър Аврамов
			
доц. Стефан Цанков
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1966 – 1972 		

Ректор: проф. д-р Кирил Григоров

			Зам.-ректори:
			
проф. Нено Царевски
			
доц. Петър Арсов
			
проф. Стефан Цанков
			
проф. Димитър Димитров
			
доц. Никола Великов
			
доц. Димитър Й. Димитров
			
доц. Здравко Златанов
1972 – 1975 		

Ректор: проф. д-р Давид Давидов

			Зам.-ректори:
				проф. Никола Наумов
			
проф. Иван Йорданов
			
проф. Крум Александров
			
проф. Лалю Радулов
1975 – 1978 		

Ректор: чл.-кор. проф. д.ик.н. Иван Илиев

			Зам.-ректори:
			
доц. Александър Попов
			
проф. Лалю Радулов
			
доц. Иванка Добрева
			
проф. Григор Ваклиев
			
проф. Трифон Георгиев
			
проф. Димитър Димитров
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1978 – 1979 		

Ректор: проф. д-р Григор Ваклиев

			Зам.-ректори:
				проф. Трифон Георгиев
			
проф. Лалю Радулов
			
доц. Иванка Добрева
			
проф. Димитър Димитров
1979 – 1980 		

Ректор: проф. д.ик.н. Михаил Савов

			Зам.-ректори:
			
доц. Александър Попов
			
доц. Петър Арсов
			
проф. Пенчо Радковски
			
доц. Веселин Хаджиниколов
			
проф. Иван Илиев
1980 – 1987 		

Ректор: проф. д.ик.н. Данаил Данаилов

			Зам.-ректори:
				проф. Атанас Танов
			
проф. Крум Александров
			
проф. Тома Барбов
			
проф. Стоядин Савов
			
доц. Здравко Обретенов
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1987 – 1989 		

Ректор: проф. д.ик.н. Стоядин Савов

			Зам.-ректори:
			
проф. Камен Миркович
			
проф. Стоян Айков
			
проф. Сава Савов
			
доц. Васил Манов
			
доц. Йосиф Илиев
			
проф. Методи Христов
1989 – 1990 		

Ректор: проф. д.ик.н. Михаил Динев

			Зам.-ректори:
				проф. Иван Грозев
			
проф. Сава Савов
			
проф. Иван Душанов
1990 – 1993

Ректор: проф. д.ик.н. Лалю Радулов

			Зам.-ректори:
			
проф. Нигрета Величкова
			
доц. Екатерина Величкова
			
доц. Асен Друмев
			
проф. Георги Данов
			
доц. Димитър Доганов
			
доц. Радослав Цончев
			
доц. Георги Евгениев
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1993 – 2003

		

2003 – 2011

Ректор: проф. д.ик.н. Камен Миркович
Зам.-ректори:
проф. Манол Рибов
проф. Николай Николов
проф. Христо Кожухаров
проф. Никола Николов
проф. Велчо Стоянов
проф. Йосиф Илиев
доц. Христо Далкалъчев
доц. Тодор Къналиев
доц. Игор Дамянов
доц. Борислав Борисов
доц. Георги Мишев
доц. Йордан Близнаков

Ректор: проф. д-р Борислав Борисов
Почетен ректор на УНСС от 2012 г.
Първи заместник-ректор:
проф. Стати Статев
Зам.-ректори:
доц. Пламен Орешарски
проф. Йорданка Владимирова
доц. Йордан Близнаков
проф. Маргарита Атанасова
доц. Добромир Тодоров
проф. Пламен Мишев
проф. Веселка Павлова
доц. Марчо Марков
проф. Валентин Кисимов
Председатели на ОС:
проф. Любен Караниколов
проф. Благой Колев
Председатели на КС:
доц. Божана Неделчева
проф. Христина Балабанова
проф. Атанас Василев
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2011 – 2019 		

Ректор: проф. д.ик.н. Стати Статев

			Зам.-ректори:
			
проф. Огнян Симеонов
			
проф. Веселка Павлова
			
проф. Валентин Гоев
			
проф. Валентин Кисимов
			
доц. Марчо Марков
			
доц. Миланка Славова
			
доц. Стела Ралева
			
Помощник-ректор:
			Николай Бакърджиев
				Председатели на ОС:
				проф. Стоян Стоянов
				проф. Лалко Дулевски
				Председател на КС: проф. Виолета Цакова
2019 – първи мандат
			

Ректор: проф. д-р Димитър Димитров
Ректор на УНСС от 2019 г.

			Зам.-ректори:
			
проф. Мирослава Раковска
			
проф. Диана Копева
			
проф. Цветана Стоянова
			Помощник-ректор:
			
проф. Кирил Стойчев
			
			

Председател на ОС:
проф. Лалко Дулевски

			
			

Председател на КС:
проф. Даниела Фесчиян
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100 ГОДИНИ
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
(1920 – 2020)

П

рез 2020 г. Университетът за национално и световно стопанство посрещa своя
100-годишен юбилей. За академичната общност е чест и привилегия да бъде
приемник на всичко, съграденото през това време, и достойно да продължи делото на
своите предшественици за развитието на една от най-дълголетните образователни
и научноизследователски институции в страната. Влиянието на традициите, на натрупания опит, на съхранената през десетилетията университетска идентичност е
силно, плодотворно и вдъхновяващо. Доказателство днес е значимото присъствие на
УНСС в обществения и културния живот на Република България. Той е най-голямото и
престижно държавно висше икономическо училище не само у нас, но и в Югоизточна
Европа, със значима мисия в съвременното ни национално развитие.
Историческият път на нашия Университет е богат и дълъг. Той е белязан от факти
за съзидателни усилия, творчество, всеотдайност, съхранена професионална висота,
винаги отдавани в името на науката и отечеството.1
Юбилеят е специален повод да обърнем поглед към една отминала историческа
епоха, да се преклоним и да отдадем почитта си към първооснователите на университета, към всички наши предшественици. Завръщането към събития и личности от
десетилетията, които са оформили биографията на нашето академично семейство,
е повод за равносметка и най-достоверният начин да съизмерим днешните си постижения с миналото. Така ние и обществото ще можем още веднъж да разберем нашата
самоценност, придобита от натрупаните знания, опит, воля и сила за успех, от съхранените морални опорни точки, от следвания и защитаван избор да си свободен и да
вземаш решения за пътя на своята съдба.
СЪЗДАВАНЕ НА СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ (1920)

К

раят на Първата световна война бележи кулминация на най-контрастните обществени и индивидуални преживявания за милиони хора от различни континенти. За кратко силни са радостта и облекчението, че завършва едно истинско бедствие, оставило след себе си разрушения, жертви и страдания. Но усещането за мир
е твърде крехко и бързо потъва в суровата реалност на един неуравновесен свят.
Европа е подвластна на поразяваща по размери инфлация, дългове, противоречиви
финансови искания, лавинообразно растящи социални проблеми, преместване на гра1

За настоящия исторически обзор са използвани архивни документи, съхранявани в ЦДА,
СГОДА, БИА на НБ „Св. св. Кирил и Методий“, регионалните архиви в страната, периодичния
печат, мемоари, различни други материали и публикации от досегашни чествания на Университета, протоколи от заседания на АС, РСД, ФС, оценки, дадени за УНСС от други институции, свързани с висшето образование в страната, отчети за дейността на ректорското
ръководство, изнесени пред Общото събрание, и др.
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ници и население с опасни проекции в близкото бъдеще, разтърсвана е от националистични и революционни движения, от криза на демокрацията, доверието, морала, които
водят до политически трансформации и песимизъм. Затова неслучайно изследователи
определят 20-те години на ХХ в. като време, съпътствано от следвоенни шокове.
Наред с другите страни България е част от причините и последиците на произтичащите събития, част от тяхната атмосфера и също изживява своите критични
и повратни времена. В резултат от трите войни (1912 – 1918 г.) са понесени големи материални, човешки и морални загуби, а победителите налагат и тежки санкции.
Лавинообразно нарасналите вътрешни и външнополитически проблеми изправят цялото
общество пред огромните предизвикателства на една сложна действителност. Повече
от всякога настоящето и бъдещето на страната изискват оптимизъм, мобилизиране
на националния потенциал, силна воля, висок морал и социална съпричастност.
В такива условия се ражда Свободният университет, който с името, с целите си,
със съдържанието и характера на дейността си носи цялата символика на едно ново
огнище на неизчерпаемия български дух. Създателите му имат пълното съзнание, че
Университетът ще внесе своя ценен дял в общите усилия трудностите и огромните
проблеми, причинени на България от ударите на историческата съдба, да станат преодолими. За дълбокото съдържание на тази мисия и до днес остават знакови думите
на проф. Бобчев: „Да не се остави народът да стане жертва на отчаянието ..., да се
намерят сили и средства да се помогне на страната ни ... да навакса прахосаните
сили, да се събуди и оживи народната енергия и да се насочи към полезно творчество
във всички области на нашия обществено-стопански живот“.
Началото е поставено на 21 май 1920 г., когато проф. С. Бобчев и проф. П. Богаевски
свикват първото заседание на Инициативна комисия, в която участват професори от
Софийския университет. Обсъжда се само един въпрос – създаването на ново висше
специализирано училище в столицата. От споделената идея до нейната реализация
пътят и времето са много кратки. Те се измерват само в два месеца, през които са
направени още няколко срещи на инициаторите, за да се изяснят най-важните въпроси, подготвен е и проектоуставът, в който целта на висшето училище е определена
като: „Да подготвя висококултурни и трезви граждани, бодри общественици, вещи
специалисти за българския стопански, обществен и политически живот, право, администрация, финанси, индустриално-търговско, застрахователно и кооперативно дело,
дипломати, консули, публицисти и др.“.
На 8 юни проф. Бобчев докладва пред Инициативната група, че уставът е утвърден и с придружителната министерска Заповед № 2135/5.VII.1920 г. се разрешава
създаването на Свободен университет (Балкански близкоизточен институт) в качеството му на висше учебно заведение, даващо специално образование. Курсът на
обучение е тригодишен, с три отдела, с две категории обучаващи се редовни студенти и слушатели. Образци са Ecole libre des science politique – Париж, Консулската
академия – Виена, Киевският близкоизточен институт, Букурещкото висше училище
за политически науки и др.
Свободният университет в София се открива на 10.Х.1920 г. в тържествена обстановка и в присъствието на официални лица. На церемонията проф. Бобчев произнася
поздравителна реч. Като благодари на всички, които са допринесли за делото, той се
обръща към студентите с прочувствени думи: „Във вашите ръце се дава едно светло
знаме, с вашето поведение и трудолюбие станете достойни негови носители и издигнете високо честта ваша като студенти и името на института като ваша Alma
Mater. Пригответе се всестранно за обществена работа и направете на България
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онези услуги, които тя има право да очаква от златната си академична младеж“.
На 11 октомври започват занятията със студентите. В градината на знанието са
посяти семената, които скоро ще покълнат.
СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ И СТОПАНСКИ НАУКИ (1924)

П

ървите устав и правилник за вътрешния ред уреждат организацията на висшето училище. В началото статутът на Университета се определя въз
основа на чл. 354 от действащия Закон за народното просвещение. През 1924 г.
ХХI ОНС приема специален Закон за Свободния университет за политически и стопански науки, съдържащ един-единствен член, като преименува Свободния университет на Свободен университет за политически и стопански науки (СУПСН).2 През
годините, когато нарастват възможностите на Университета, уставът е актуализиран, съставени са и нови правилници, които регламентират учебната дейност
и работата на звената.
Ръководството на Университета се осъществява от Директорат и от Академичен
съвет (АС). Директоратът е в състав: проф. С. Бобчев – директор (ректор), поддиректори са проф. П. Богаевски и проф. Т. Кулев. Заедно с тях за членове на АС са избрани: проф. А. Иширков, проф. П. Стоянов, проф. Д. Мишайков и д-р Н. Иванов.
Тук е мястото да припомним отново за забележителната личност на проф. Стефан
Савов Бобчев (20.I.1853 – 8.IХ.1940 г.) като първосъздател на Свободния университет
и жив мотор на неговите успехи и възходящо развитие. Проф. Бобчев е роден в Елена.
Още в младежките си години става свидетел и участник в най-значителните събития
през Възраждането, а след 1878 г. – в съзидателните процеси за възстановяване на
Третата българска държава и нейното свободно развитие. Дейността му е многостранна: политик, държавник, юрист, публицист, учен с енциклопедични интереси и
познания, навсякъде в различните области внася свой принос.
Учи в Императорската медицинска школа в Цариград, след това постъпва в
Юридическия факултет на Императорския университет в Москва и завършва образованието си в съкратен срок от 3 години като „кандидат на правото“. Успешно
съчетава учението си с активно участие в националноосвободителното движение на
нашия народ. Под влияние на най-видните ни възрожденци той изгражда своите възгледи на истински патриот и русофил.
След Освобождението на България през 1878 г. започва истинската му богата
обществена кариера. Той е председател на Окръжния съд в Пловдив (1880), избран
е за председател на Върховния административен съд и за народен представител в
Областното събрание на Източна Румелия (1883). До Съединението изпълнява и длъжността директор (министър) на правосъдието в Източна Румелия. Става редовен
член на БАН и председател на Славянското дружество. През периода 1894 – 1923 г.
проф. Бобчев е народен представител почти без прекъсване. Оглавява Министерството
на народното просвещение (1911), става пълномощен министър и извънреден пратеник на България в Петербург (1912).

Законопроектът, съдържащ само един член, е разгледан на три последователни четения от
ХХI ОНС, приет е без изменения и е публикуван в Държавен вестник, бр. 34 от 28.III.1924 г.
2
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Също толкова богата е и научноизследователската и публицистичната дейност
на проф. Бобчев, която е обвързана с преподавателската му работа в Софийския и в
Свободния университет. Той е автор на монографични трудове, учебници, изследвания с правна, историческа, стопанска и социологическа тематика. Като редактор и
сътрудник на многобройни български и чужди издания публикува над 4000 статии по
обществено-политически въпроси, от областта на естествените науки, културата
и пр. Признание за неговия висок професионализъм и ерудираност, за моралните му
достойнства е членството в многобройни чуждестранни академии, институти, дружества и комитети.
Известни и авторитетни личности са и поддиректорите на Свободния университет. Професор Петър Богаевски е роден в Москва. Завършва право в Московския
университет, специализира в Берлин, Мюнхен, Хайделберг и Париж. Бил е магистър на
Московския университет, защитава докторат в Харковския университет, преподава
в Московския, Томския и Киевския университет. Във връзка с революционните събития в Русия емигрира в България и след 1920 г. до смъртта си през 1929 г. е професор
в Свободния и в Софийския университет. Води лекционни курсове по международно
право, история на международните отношения, дипломатическа история на Европа.
Ползва се с популярност и голямо уважение сред академичните среди. Отдава цялата
си енергия и опит за утвърждаването на Свободния университет.
Другият поддиректор (зам.-ректор) е проф. Тодор Г. Кулев, който учи право в Санкт
Петербург, Берн и Страсбург. Преподава правни дисциплини в Софийския и в Свободния
университет. Обществената му кариера се развива възходящо в периода между двете световни войни, когато е народен представител, председател на ХХI ОНС и министър на правосъдието.
Още със създаването на Свободния университет е формиран силен преподавателски екип от цяла плеяда бивши и бъдещи министри, депутати, министър-председатели, фигури, заемащи ключови позиции на различни нива в стопанското и държавното
управление. По повод личностите и техните качества проф. Бобчев отбелязва: „Всеки, който знае броя и имената на преподавателите, встъпили вече в упражнение на
своята професорска служба в Свободния университет или готови да направят това,
разбира какъв голям залог представляват достойните лица на достойно дело“. Сред
тях са: Димитър Мишайков, д-р Ст. Данев, Ан. Ляпчев, Ат. Буров, П. Абрашев, В. Ганев,
Г. Данаилов, Вл. Моллов, Й. Фаденхехт, П. Стайнов, П. Стоянов, Ан. Иширков и др.
За някои специални предмети, каквито са банковото и застрахователното дело,
кооперативната наука, пътищата и съобщенията и пр., са поканени лектори, които са
„практически и теоретически подготвени у нас вещи лица“. Такива са: К. Попов (директор на статистиката), Д. Божилов (подуправител на БНБ), Б. Бонев (поддиректор
на осигурително дружество „Балкан“), Ю. Данчев (директор на строеж железници и
пристанища), М. Хрусанов (началник на Тарифен отдел при Финансовото министерство), Цв. Табаков (директор на Франко-българска банка за международна търговия).
Свободният университет започва с три отдела (факултета). Избраната структура е отговор на непрекъснато нарастващите нужди от солидно подготвени и квалифицирани млади хора, които активно да участват в различните области на икономическия живот у нас. Дотогава профилирано обучение с практическа и стопанска насока
дават само 8 държавни и частни средни училища в страната.
В Дипломатическо-консулския отдел се добиват знания, които подготвят младежите за кариера на общественици, дипломати, народни дейци, публицисти и др.
Завършилите стават предпочитан контингент за Министерството на външните ра20

боти. В другите два отдела: „Административно-финансов“ и „Търговско-стопански“,
се преподават дисциплини в областта на индустриалното, банковото и държавното
счетоводство, финансов контрол, политическа аритметика, търговска кореспонденция и др. Придобитата компетентност подготвя бъдещите участници в публичния и
частния сектор за администрацията, финансите, митниците, индустрията, търговията, застраховането, банките и т.н.
Първият учебен план е разработен още преди откриването на Университета от
Инициативната комисия, съобразен е с насоката за изучаване на икономическото и политическото развитие на страните от Балканския полуостров, Близкия изток и Мала
Азия. По-дългосрочни учебни планове АС приема през март 1922 г., когато са допълнени
целите и задачите на СУПСН. За пълния курс на обучение са включени общо 30 дисциплини: Политическа икономия, Основи на държавата и правото, Финансова наука с финансово право, Най-нова история на България и Балканите, Етнография на Балканите,
История на стопанския строй, Счетоводство, Търговско, смятане, Стокознание,
Сравнително гражданско и Конституционно право, Административно, Съдебно,
Търговско и Морско право, Международно частно право, Статистика, Политическа
и стопанска география, Търговска история, Търговска кореспонденция, Митническа
политика, Стопанска политика, Стопанско законодателство и Законодателство на
пътищата и съобщенията, Пари – банки – борси – кооперации, Наука за балансите,
западни езици. Допълнително са включени и някои специални дисциплини за Консулския
отдел: Дипломатическа история, Международно положение на България, Култура и учреждения в славянските земи и др.
По своето съдържание учебните планове и програми на трите факултета са сравними с тези в чуждестранните висши училища, каквито са Дипломатическо-консулската
академия Виена, Висшето политическо училище – Берлин, Свободният университет –
Париж, и др. В някои отношения те са оценявани като по-обширни и систематични,
което се признава от компетентни лица, натоварени със задачата да се произнесат
върху характера и академичния статут на Свободния университет.
И в трите факултета широко се застъпва езиковото обучение, което е впечатляващо за разглеждания период. Наред със задължителните френски, английски, немски,
е въведено също задължително изучаване на един славянски език (още през 1920 г.), а
факултативно е предоставена възможност за обучение по румънски, турски, гръцки,
албански и италиански език. Постигането на солидно и качествено езиково обучение
е амбиция както на ръководството, така и на лекторите. Сред тях са: Хр. Увалиев
(завършил висше образование във Фрайбургския университет и определян като „ценна
сила“ от колегите си), Тр. Трифонов (завършил Висшето училище за държавни науки
в Букурещ и право в Лозана), Ив. Нилов (редактор на „Русская газета“), Вл. Тодоров
(завеждащ Източния отдел при Народната библиотека), Ж. Нурижан (номиниран за
цялостната си дейност за Нобелова награда) и др.
За засиления интерес към Свободния университет свидетелстват данните. Към
1925 г., когато той вече организационно е укрепнал, щатът е увеличен на 70 души (34
преподаватели, 11 лектори, 15 служители, 10 души обслужващ персонал), а броят на
студентите нараства между 1600 – 1800.
В началото на 30-те години учебната дейност се разширява с нови форми.
Организират се курсове за ревизори и подготовка на преподаватели за професионалните училища в страната. В програмата им са включени като основни дисциплини
„Счетоводство“, „Търговско смятане“, „Политическа аритметика“ и езици: френски,
немски и руски.
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През 1921 г. е основан фонд „С. С. Бобчев“. Средствата, набирани в него, са предназначени за награди на най-добрите студенти, участващи в ежегодни конкурси с
разработка по зададени теми. Тази практика е допълнителен стимул за разгръщане на
творческите заложби на младите хора и начин за индивидуалната им изява. Фондът
съществува и изпълнява предназначението си до закриването на Университета през
1940 г., когато той е трансформиран в държавно висше училище.
С цел да се подпомогне разпространяването на исторически, политически и културни знания не само сред студентите, но и сред по-широк кръг граждани, Университетът урежда и „лекции за всекиго“. Те се изнасят от професорите С. Бобчев, С.
Баламезов, П. Стоянов, В. Златарски, И. Кинкел, П. Бицили, Ст. Данев, П. Богаевски, Л.
Диков, Ст. Христов и др.
Заедно с издигането си като образователна институция Свободният университет
придобива облик и на значимо научно огнище. Той се утвърждава като първия научен
център в системата на висшето образование у нас в областта на икономическата
наука. Така е поставено началото на една академична традиция, която продължава и
до днес. Респект предизвиква фактът, че научната и издателската дейност се осъществяват със скромни средства от бюджета на Университета, без финансиране от
държавата или други източници.
Много ценна научна дейност с обществена значимост провеждат преподавателите от Свободния университет по линия на членството си в Дружеството на икономистите академици в България. Нещо повече, те са сред неговите инициатори и
учредители през 1926 г., а също участници в ръководството.
Важна роля в дейността на Университета придобива неговата библиотека. Тя
започва да функционира твърде символично с ограничен брой книги и учебни пособия. Благодарение на постоянните грижи и усилия на ръководството само за първото десетилетие тя вече притежава 3342 тома литература, получава 32 български и
42 чуждестранни периодични издания, преобладаващо от финансово-стопанската област. Подкрепа с книги и парични средства при създаването на библиотечния фонд
оказват легациите на Франция, Италия, Чехия, Полша, същото е засвидетелствано от
Обществото на народите и др. Доставени са сбирки от дипломатически документи,
научни трудове, статистически годишници, законодателни справочници и списания.
Наред с библиотеката към т.нар. „спомагателни институти“ на Свободния университет се отнася и създаденият още през първите години Търговски музей, който
изпълнява функциите на кабинет по стокознание. Неговото предназначение пряко се
обвързва с практическите семинари, провеждани по отделните частностопански дисциплини, които изучават студентите. Той съдържа различни образци от наши и чуждестранни артикули, изпращани от предприятия и фирми.
В началото на 1923 г. по решение на АС са предприети действия за осигуряването
на собствена сграда. Благодарение на събраните средства от резервния фонд и от
сключения ипотечен заем са закупени сграда на ул. „Раковски“ № 94 (дн. № 114) и къща
на ул. „Ст. Караджа“ № 18, приспособена за канцеларии и жилища, ползвани от персонала и преподавателите. Само за малко повече от десетилетие Свободният университет вече разполага с материална база и имущество, възлизащи на над 11 млн. лв.
През годините Свободният университет осъществява международни контакти и
сътрудничество с други висши училища от Европа и света (над 50), с отделни видни
обществени личности. Това се дължи преди всичко на високия авторитет и популярност в чужбина на преподавателския екип, както и на високото равнище, демонстрирано с постиженията на Университета. Повечето професори на СУПСН са чле22

нове на международни организации, дружества, специализирани комисии и пр. Затова
е обяснимо, че още през първите години Университетът е посещаван от: Ж. Блондел
(Свободен университет – Париж), У. Лянджолбах (от Пенсилванския университет и
представител на Рокфелеровата фондация), Т. Колер (Университет в Провидънс), Л.
Уартон (Лондонски университет), А. Хаек (Виенски университет) и др. Публични лекции пред академичната общност на Свободния университет изнасят професорите
Жорж Блондел, Енрико Дамяни, Джузепе Галварези, Дж. Брайърли и др.
За гостите и посетителите на Университета е изработена специална Златна книга, което е доказателство за стремежа с разнообразни средства да се утвърждава
неговият авторитет. Златната книга е възстановена във връзка с честването на
80-годишнината на УНСС.
През 1921 г. е основано студентското академично дружество при Свободния университет, по-късно наименувано „Васил Левски“. То е клон на Българския национален студентски съюз, титулярен член на Международната студентска конфедерация
(C.I.E.). След 1927 г. членове на дружеството от по-горни курсове започват да организират подготвителни, т.нар. „репетиторски курсове“, провеждани преди всяка изпитна сесия, за да подпомогнат студентите. С подобна цел се провеждат и различни кръжоци, каквито са дипломатическо-консулският и научносчетоводният. Дружеството
организира събрания и т.нар. „свободна трибуна“, където професори, общественици и
публицисти изнасят сказки и реферати по актуални теми. Към организацията е учреден дружествен хор, което е още една форма за изграждането на близки отношения
между студентите.
Благотворителността и солидарността намират конкретен израз и в създаденото
дружество „Студентска помощ“ при Свободния университет. Негови членове и учредители са ръководството на СУПСН и останалите преподаватели. В изработения от
тях устав е определена и целта на дружеството: да помага на нуждаещите се студенти (чл. 1). Със задача да оказва съдействие на бедните студенти за настаняването им на работа е организирано специално Трудово бюро. В битов план за постигане
на по-големи удобства са предприети още инициативи – отворен е университетски
бюфет и е организиран на кооперативни начала студентски стол.
През 1923 г. група студенти основават спортен клуб. Той има устав, 5-членен управителен съвет, свои знаци и символи. Забележителен е фактът, че това е първият
студентски спортен клуб, създаден в България. За участие в него са поканени младежите от Музикалната и Художествената академия, с което клубът придобива общо
студентски характер.
С цел да сплотят и обединят българското студентство, младите хора от Свободния
университет започват да издават през 1924 г. в. „Студентска мисъл“. Изданието е
замислено като вестник за организационен живот, наука, художествена литература
и студентска информация. Сред поставените цели е той да предостави страниците
си за студентите, които искат „да дебютират със своите знания“, да се опознават
и осъществяват връзка помежду си. По финансови и други съображения вестникът
излиза само в няколко броя.
През 1933 г. се основава Дружество на завършилите Свободния университет
(Association des diplomes de l`Universite Libre) с печатен орган „Академически глас“.
Първият и дългогодишен председател е Георги Симеонов, завършил два факултета на
Университета (Дипломатическо-консулски и Търговско-стопански), за почетни членове са приети проф. С. С. Бобчев и други преподаватели. Действителни членове са високопоставени държавни лица, частни търговци, производители, учители, журналисти,
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народни представители и пр., всичките възпитаници на Университета. Устав и правилници регламентират вътрешната организация и работата по основните направления научно и професионално. Всяка година се разработват програми с набелязани
конкретни мероприятия.
За няколко години дружеството създава свои клонове в страната Айтос, Бургас,
Варна, Враца, Кюстендил, Кърджали, Пловдив, Пазарджик, Попово, Русе, Стара Загора,
Хасково, Търново, Шумен, с. Нова надежда, Софийско. Столичният клон има 7 секции:
„Статистика“, „Митници“, „Пощи“, „Държавни дългове“, „Железници“, „Българска земеделска банка“ и „Труд“. Към 1939 г. софийската секция на дружеството наброява 443
членове, от които 7 са с докторат, 18 души продължават със специализации в чужбина, 33 имат завършени два и три факултета, а всички останали работят в големи
държавни стопански учреждения и в частния сектор.
Университетът издава свои печатни органи. Годишникът на Свободния университет излиза редовно от 1922 до 1938 г., издадени са общо седемнадесет тома.
Съдържанието им отразява учебно-преподавателската дейност и други страни от
университетския живот. Постоянна част е отделена за научни публикации на преподавателите. Поради многообразната информация още тогава годишниците с право са
определяни като „огледало“ на Свободния университет, което придава прозрачност
на цялата дейност и възможност тя да бъде контролирана от общественото мнение.
Друг основен печатен орган на Свободния университет е списанието „Научен преглед“ (Revue scientifique). То излиза от 1925 до 1935 г. общо в седем тома. Според
профила на изданието на неговите страници се публикуват: статии, изследвания,
монографии и пр., които се отнасят до научните дисциплини, преподавани в Университета, представянето на библиографски преглед на специализирани наши и чужди
трудове предимно със стопанска тематика. В официалния раздел се отделя място за
всички наредби и решения на АС, също за държавни документи в областта на висшето
образование у нас.
Както и в годишниците, тук се публикуват различни съобщения и информация за
живота в Свободния университет, в другите висши училища у нас и в чужбина, хроника на по-важните събития, научни срещи, по-забележителни инициативи, юбилейни
чествания и т.н. В „Научен преглед“ редовно се води рубрика „Книгописни отзиви и
бележки“. Анонсират се наши и чужди изследвания и друг вид публикации, разделени на
три групи: по стопански, културно-исторически и политически въпроси.
Резултатите и качеството от извършената учебна и научна дейност намират
конкретен израз в професионалната реализация на завършилите Свободния университет. Според една от статистиките (към 1935 г.) 119 души работят в БНБ; в двете
други крупни банки – БЗБ и Кооперативната – 124 (от тях в централното управление – 24); банка „Български кредит“ – 16; заклетите експерт-счетоводители са 45;
във Финансовото министерство – 49; във Върховната сметна палата и Дирекцията
на държавните дългове – 30; Министерството на народното стопанство – 42;
Вътрешното министерство – 96, и т.н. Двеста и седемдесет души от членовете
на Дружеството на икономистите академици в България са възпитаници на СУПСН, а
това е близо половината от целия му състав.
Въпреки несъмнените успехи, а може би именно поради тях, Университетът периодично е атакуван от отделни кръгове и скептици, че създава „интелектуален пролетариат“ и съществуването му е поставяно под съмнение. Това принуждава ръководството и академичната общност години наред продължително и аргументирано да
защитават статута и дейността си. Отстоявана е при всеки повод и на различни
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равнища каузата, в името на която е създаден Свободният университет да работи
последователно за умножаване на творческата сила на интелигенцията, от която
България има нужда при ръководството и управлението на нейния обществен живот,
използвайки рационално националните природни и човешки ресурси.
В началото на 30-те години на ХХ в. настъпват политически събития, които,
преплетени с последиците от голямата икономическа криза (1929 – 1933), оказват
силно отражение върху живота в нашата страна, включително и върху съдбата на
Свободния университет. През май 1934 г. от сцената са свалени политическите партии, въвличани в непрестанни съперничества и борби за власт. Установените надпартийни режими предприемат поредица от мероприятия за активно и широко навлизане
на държавата в различните обществени сектори. Централизацията, провеждана от
правителствата, обхваща също културния живот и системата на образованието в
България.
През 1935 г. Просветното министерство ограничава до 500 души приема на студенти в Свободния университет. Тази мярка е симптоматична и предвещава трудни
дни. Те не закъсняват, когато през следващата година е открит държавностопански
отдел към Юридическия факултет на Софийския университет. Вече става очевидно,
че е направена стъпка за следваща по-мащабна атака за закриване на висшето частно икономическо училище. Причините за тази ориентация са от различен характер, но
основно са свързани с доминиращата тенденция за държавна намеса.
В продължение на няколко години въпросът за оцеляването на Университета се
превръща в основна грижа на неговото ръководство и на студентската общност.
Многократно и пред различни отговорни фактори са изтъквани ползата и необходимостта от тази образователна институция. В същото време са предприети и някои
вътрешни реформи. Целта е да се подобри учебният процес, за да бъдат максимално
ограничени основанията за критики.
През април 1938 г. е приета Наредба-закон (НЗ) за частните висши училища, която в най-голяма степен засяга Свободния университет и го изправя пред сериозно
изпитание предстоящо закриване. Реакциите са нееднозначни, но преобладаващите
са категорично в негова подкрепа. Разгърната е широка кампания за защита от представители на академичните среди, студентството, популярни публични личности, от
стопански, културни и професионални организации и дружества, обикновени граждани.
В многобройни изложения, срещи с министри и депутати, по страниците на печата
са изложени аргументирани мнения в полза на Университета и за неговото запазване.
Академичната общност на СУПСН се опитва да изпревари събитията. През лятото
на 1938 г. Общото събрание избира нов състав на Директората: проф. Т. Кулев, проф. Г.
Генов и проф. Д. Силяновски. След 1936 г., когато проф. Бобчев загубва зрението си, той
остава почетен ректор на Университета и продължава да участва в неговия академичен живот. Извършена е и промяна в наименованието, което става Висше училище за
стопански и обществено-политически науки. Това е опит за съобразяване с действащата вече Наредба-закон за частните висши училища. Но проблемът остава открит.
Междувременно учебната дейност продължава, приемът на новите студенти също.
Сега по решение на АС не се приемат лица, заемащи държавна или общинска служба.
Записването на такива чиновници е забранено в държавните висши училища, докато
Свободният университет до 1938 г. ги е приемал за студенти, обстоятелство, пре
дизвикало сериозна критика от страна на държавните училища. Техни представители
смятат, че така са били поставяни в неравностойно положение спрямо Свободния
университет.
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От учебната 1938 – 1939 година курсът на обучение става 4-годишен, а лекциите
са предимно дневни. В съхранени архивни документи се посочва, че тогава Свободният
университет е „единственият в света“, който предлага четиригодишно обучение за
студентите си, чуждите университети имат 2- или 3-годишен курс. За да се отговори на нуждите, са привлечени нови преподаватели. Сред тях са професорите:
Сл. Загоров („Методология на стопанската и финансовата статистика“), П. Венедиков
(„Гражданско право“), Г. Данаилов („История на стопанските учения“) и Л. Владикин
(„Обществени и политически учения през ХХ в.“).
В хода на провежданата правителствена политика, засягаща висшето образование,
заедно с представители на Свободния университет се стига до разработването на
законопроект за Висше специално училище за финансово-стопански и административни науки. Така към средата на 1939 г. по-нататъшната съдба на Свободния университет се очертава да бъде решена в положителен смисъл. Обсъждат се конкретни
въпроси на реорганизацията, както и окончателният законодателен текст.
ДЪРЖАВНОТО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ
ЗА ФИНАНСОВИ И АДМИНИСТРАТИВНИ НАУКИ (1940)

Н

а 1.IХ.1939 г. избухва Втората световна война. Това променя международния живот и обстановката в България. След парламентарни избори, проведени в началото на 1940 г., страната ни има нов кабинет начело с проф. Богдан Филов (запазил и
поста си на просветен министър). Въпреки ангажираността с други правителствени
приоритети са проведени нови разговори за статута и името на висшето училище.
Официалната позиция изисква неговото пълно одържавяване. Това е единственото, но
категорично условие, което е поставено и което позволява да бъде съхранена и продължена дейността на Свободния университет, но с нов статут.
Законопроектът за Държавно висше училище за финансови и административни науки (ДВУФАН) е внесен в ХХV ОНС. При първо четене (21.V.1940 г.) той предизвиква сериозни дебати по въпроси, свързани със самия Университет, но по същество изказаните
становища продължават да засягат цялостната държавна политика по отношение
на висшето образование у нас. Мненията се движат в целия диапазон от пълно отрицание както на старото, така и на варианта за ново висше училище, до категорична
подкрепа в полза на Свободния университет и запазване на неговата автентичност.
Законопроектът е гласуван с незначителни промени, приет и обнародван в Държавен
вестник (бр. 126/1940 г.). В него се отбелязва, че Държавното висше училище за финансови и административни науки (ДВУФАН) е наследник на Свободния университет, признава се за юридическа личност, намираща се под надзора на МНП, а издръжката ще се осъществява от собствени приходи. Извършената реорганизация носи
неизбежно някои негативи: ограничена в автономията, одържавена е недвижимата
собственост, придобита с усилия и жертви, възникват кадрови проблеми за преподавателския състав, несправедливо са засегнати правата на част от студентите и пр.
Независимо от неблагоприятните последици по-важен и значим остава фактът, че
Университетът оцелява и продължава своята благородна мисия. И сега той запазва
своята уникалност поради специализирания си профил, което го различава от висшите училища, създадени след него и съществуващи във Варна и Свищов.
Така приключва първият исторически етап от един богат летопис. През изтекли-
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те две десетилетия Свободният университет вече се е утвърдил като обществено
призната образователна институция и научен център в България. Затова дори най-големите му противници и скептиците не успяват да минат отвъд границата и да постигнат неоправданите си амбиции да го заличат.
За първи директор (ректор) на ДВУФАН през 1940 г. е назначен проф. Димитър
Добрев. Той завършва Търговската гимназия в Свищов, а висшето си образование
получава в Лайпциг и Ерланген, където защитава докторат (по финансови науки).
Обществената и професионалната биография на проф. Добрев е твърде богата. Той
е бил член на Пловдивската търговска камара, учителства в търговските гимназии
в Пловдив и София, преподава във Висшата кооперативна школа. Натрупаният професионален опит и знания той влага в основаването на Института на заклетите
експерт-счетоводители, на който става председател. Научните интереси на проф.
Добрев са предимно в областта на счетоводството. Сред неговите трудове са:
„Систематичен курс по счетоводство“, „Наука за отделното стопанство“, „Теория и
анализ на балансите“, „Индустриално счетоводство“ и др.
В структурата на ДВУФАН има два отдела – „Финансов“ и „Административен“,
който заменя предишния за обществено-политически науки.
В първия са предвидени и започват работата си 5 катедри: „Финансова наука“;
„Наука за народното стопанство и стопанска политика“; „Наука за отделното стопанство“; „Гражданско и търговско право“ и „Счетоводство и отчетност“. Предвижда
се още преподаване и по предметите: „Увод в правната наука“; „Административно
право“; „Финансово законодателство и финансова администрация“; „Методология на
финансовата и стопанската статистика“; „Основни начала на наказателното право“. Към допълнителните дисциплини се включват още: „Престъпления по служба“;
„Финансовонаказателно право“; „Финанси на самоуправителните тела“; „Митническа
политика“; „Стокознание“; „Държавни и общински стопански предприятия“; „Финансова
аритметика“; „Баланси и контролно дело“; „Основни начала на гражданското съдопроизводство“; „Основни начала на наказателното съдопроизводство“; „Кооперативно
право“; „Кооперативно дело“; „Застрахователно дело“; „История на стопанското развитие“; „Банково дело“; „Етични учения за обществото и държавата“.
Към Административния отдел също са организирани 5 катедри: „Държавно и конституционно право“; „Административно право“; „Административно учение“; „Трудово
право и социално законодателство“; „Политическа история на Европа и България“.
Като допълнителни дисциплини са включени: „Увод в правната наука“; „Администрация
и полиция“; „Общинско право“; „Военна администрация“; „Основни начала на наказателното право“. Към тях се отнасят също: „Престъпления по служба“; „Наказателни
наредби в административните закони“; „Финанси на самоуправителните тела“;
„Държавни и общински стопански предприятия“; „Превозно и съобщително дело“;
„Кооперативно право“; „Кооперативно дело“; „Благоустройство на населените места“; „Междудържавно и международно частно право“; „Социология“; „Основни начала
на гражданското съдопроизводство“; „Основни начала на наказателното съдопроизводство“; „Основни начала на статистиката“; „Стопанска география на България“;
„Етични учения за обществото и държавата“.
Студентите и от двата отдела продължават да изучават задължително по два
чужди западни езика (френски, немски и руски) и един факултативно (английски или
италиански).
Представеният учебен план предварително грижливо е обмислян и обсъждан.
Стремежът е с него Университетът да отговори на стопанските нужди на стра27

ната, но и в най-голяма степен да запази характера и съдържанието на предишното
обучение. Целта е била студентите да продължат да получават не само обширни теоретични знания, но и практически умения, за да са подготвени като висококвалифицирани и компетентни специалисти при реализацията си в държавни, общински, други
публични служби и в частния сектор.
За първата учебна 1940 – 1941 г. приемът на студентите е 2004 души. Това е безспорно доказателство, че дори и след промяната „новото старо“ училище ДВУФАН е
запазило своята популярност и авторитет – наследство от интелектуалния труд,
отдаван в продължение на две десетилетия в полза на отечеството.
За да бъдат посрещнати нарасналите нужди на учебния процес, са предприети мерки за стабилизиране и разширяване на преподавателския състав. Обявени са няколко
конкурса за редовни доценти. След изтичане на процедурите те са спечелени от: Я.
Сираков („Държавно и конституционно право“), Ан. С. Любенов („Административно
право“), С. Спасичев („Финансова наука“). Също с конкурс Илия Янулов е избран за извънреден професор („Трудово право и социално законодателство“).
Привлечени и хонорувани са лектори, повечето от които доскорошни преподаватели в Свободния университет. Сред тях са: проф. Ст. Баламезов („Конституционно
право“), проф. Ив. Батаклиев („Физическа и политическа география“), проф. К. Бобчев
(„Стопанска и промишлена политика“), проф. С. Демостенов („Кредитно и банково
дело“), проф. Л. Владикин („Държавно право“), проф. Ив. Кинкел („История на стопанското развитие“), проф. П. Стайнов („Административно право“), проф. С. Романски
(„Етнография на Балканския полуостров“), проф. Сл. Загоров („Методология на финансовата и стопанската статистика“), проф. Т. Кулев („Административно право“),
проф. Д. Мишайков („Наука на народното стопанство“) и др.
Академичният съвет разработва и приема редица документи, уреждащи университетския живот (правилници за фондовете, вътрешния ред, за изпитите, асистентите и пр.). Съставен и утвърден е първият бюджет, в който са предвидени приходи
в размер на 4 862 641 лв. (основно от учебни и изпитни такси). Положени са грижи да
продължи нормалното функциониране на библиотеката и кабинета по стокознание, които имат непосредствено значение за теоретичната и практическата подготовка на
студентите. При разглеждането на текущи въпроси АС обсъжда още: възможностите
за строителство на нова учебна сграда, откриването на студентска менза на кооперативни начала, учредяването на медицинска каса.
С предприетите мерки от ръководството на ДВУФАН още до края на първата учебна година са създадени всички необходими условия за бързото преодоляване на отрицателните последици от извършената реорганизация и за продължаване на нормалния
ритъм на учебно-преподавателската и научната работа.
Междувременно през пролетта на 1941 г. настъпват нови външнополитически събития, когато България се включва в световния военен конфликт на страната на
Тристранния пакт. Това неизбежно дава отражение върху обществения живот у нас, а
също и върху дейността на ДВУФАН. Въвеждайки военновременен режим, изпълнителната власт разширява намесата на държавата в икономиката, социалната област,
приема нормативни актове, ограничаващи някои граждански права, и пр. Това предвещава бъдещи нови затруднения за академичната общност.
Но за учебната 1941 – 1942 година подготовката все още върви нормално. По предложение на АС се увеличава броят на новоприетите студенти (900 души), който е утвърден от Министерството на просветата. Поради нарастващите нужди на ДВУФАН
през януари 1942 г. НС приема закон за отпускане на заем от 8 млн. лв. от БЗКБ. Той
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е предназначен да започне строителството на нова сграда на ул. „Стефан Караджа“
№ 20. Тези факти могат да се приемат като нов израз на положителната оценка за
Университета.
През 1942 г. ходът на военните действия по фронтовете, особено на Източния,
намират широк отзвук сред световната и нашата общественост. Спирането на немското настъпление при Москва очертава настъпващ обрат за воюващите страни.
Политическото напрежение в България нараства. Съпротивата срещу управляващите
се активизира, а те от своя страна отговарят със засилени ограничителни и репресивни мерки.
Част от студентите на ДВУФАН демонстрират протеста си срещу германската политика и военната агресия. Просветното министерство иска съдействие за
разправа с младежите. В създадената ситуация ръководството на Университета заема достойна позиция. То дава поверителен отговор, че висшето училище е място за
академични занимания и няма органи, които да контролират частните политически
прояви на студентите.
При все по-трудни условия започва следващата 1942 – 1943 учебна година с общо
2734 обучаващи се, от които 900 първокурсници.3
По този критерий ДВУФАН запазва челната си позиция на втори университет в
страната след СУ „Св. Кл. Охридски“. Ръст бележи и преподавателският състав общо
57 души (редовни, хонорувани, специалисти). Независимо от военновременните условия
те продължават и своята научноизследователска работа, като публикуват поредица
от студии и монографични трудове.
Заслужава специално да бъдат отбелязани усилията, положени за подобряване бита
на учащите се. АС отпуска средства, с които е открит стол за нуждите на ДВУФАН,
осигурена е прехраната на част от студентите на намалени цени и с купони в ресторант „Кооп“. През 1942 г. е създаден специален фонд „Студентска болнична каса“. През
първата година той разполага с 650 000 лв., от които 85 411 лв. се изразходват за
лечение на младежите. Друга подобна инициатива е и фондът „Подпомагане нуждаещи
се студенти“. Ръководството на Университета отпуска парични помощи на бедните
студенти, раздава им безплатно учебници и помагала. За поддържане на добро физическо състояние за младежите е организирано и спортно дружество.
През лятото на 1943 г. събитията навлизат в своята кулминация. Вътрешно
политическата криза се задълбочава след смъртта на цар Борис III и от очертаващата се загуба на България във Втората световна война. Страната се изправя на ръба
на гражданска война. Англо-американските бомбардировки над столицата (края на
1943 и началото на 1944 г.) още по-дълбоко разстройват обществения и личния живот
на българите.
За ДВУФАН също настъпват напрегнати дни. Академичният съвет е принуден да
се премести във Вършец. Положени са всички усилия учебната година да бъде продължена и завършена. Поради извънредните обстоятелства февруарската сесия се
провежда в Свищов, календарно изместена за м. април 1944 г., а лятната е в Плевен
през м. юни – юли. Допуснато е и взаимно заместване на преподавателите, тъй като
някои са в неизвестност и не е осъществена връзката с тях. Нещо повече, АС иска
от МНП и получава разрешение за записването на 1100 нови студенти за следващата
учебна година.
Общият брой на студентите намалява поради прекратяване на обучението на част от тях
по различни причини. Данните за 2734 са от архивните документи на ДВУФАН, съхранявани
в ДА София.
3

29

Всичко, извършвано в екстремните военновременни условия, за да продължи дейността на ДВУФАН, представлява най-висок критерий за професионалните качества
на неговото ръководство, както и за моралната устойчивост на цялата университетска общност. Институцията се изправя пред сложна поредица от вътрешно- и
външнополитически предизвикателства, като успява не само да продължи, но и в някои
отношения дори да разшири образователната и научната дейност. Това може да бъде
оценено като несъмнен израз на богат потенциал, натрупан опит, воля и стремеж за
успех, отговорност, професионална и гражданска ангажираност.
В края на лятото и началото на есента на 1944 г. събитията продължават да се
развиват лавинообразно, за да достигнат до развръзка на 9 септември. Това е една
от датите в нашия исторически календар, която маркира настъпването на дълбок
обществен обрат. Поставено е началото на радикални по характер и дълбочина политически, икономически, социални и културни промени. Предстои те да се извършат
върху основите на една централизирана държавно-планова система. Многопосочната
промяна повелително налага нов, различен облик и ритъм на цялостния живот у нас.
Започват трансформации, които засягат дейността на институциите, учрежденията, организациите и дружествата в страната. Някои от тях продължават да фун
кционират, като се адаптират към новите условия, извършват се сливания, а други
по преценка за целесъобразност прекратяват съществуването си. Тази тенденция се
отнася и за системата на образованието и науката. Така ДВУФАН се изправя пред
поредните предизвикателства, съпроводени с проблеми и трудности, които са продължение от предишен период, но сега със съществено нов характер.
Занятията за учебната 1944 – 1945 г. са възстановени при твърде сложна обстановка. Първокурсниците са 1500, с допълнителен прием броят им е увеличен на 2000.
Основният преподавателски състав в ход се редуцира и същевременно се допълва.
Сред новите лица са: Ив. Стефанов, Пр. Киранов, Н. Груев, Ц. Торбов, за лектори са
привлечени Р. Караколов, Т. Павлов, М. Геновски и др. В учебните програми са извършени
частични промени. По решение на ръководството ДВУФАН участва с над 2 млн. лв. в
Заема на свободата.
През народнодемократичния етап (до 1948 г.) в страната са осъществени отделни
мероприятия, насочени към преодоляване на наследството от предишните режими.
Създадено е първото отечественофронтовско правителство, в което вземат участие и двама преподаватели от Университета. Проф. П. Стайнов става министър на
външните работи с личен принос за подписването на Московското примирие през м.
октомври 1944 г. Друго важно министерство, каквото е финансовото, е оглавено от
проф. П. Стоянов.
В областта на просветата и културата изпълнителната власт заявява намеренията си за постигане на демократизация, широка достъпност и обвързване с практическите стопански нужди на държавата. Въз основа на това трябва да се развива и
университетското образование, но с условието да бъде изкоренена „авторитарната
идеология“. Това е недвусмислен симптом за предстояща атака срещу част от представителите на интелектуалния елит в страната. И тя не закъснява.
Министерският съвет приема Наредба-закон (НЗ) за прочистване на преподавателския състав в широк обхват от основните училища до университетите и академиите. Трябва да се припомни фактът, че Просветното министерство е единственото, което законодателно регламентира чистка в подведомствените му структури.
В резултат ДВУФАН губи около 1/3 от преподавателския си състав. Изявени учени са
уволнени, интернирани, осъдени, а някои подават доброволно оставка. Проф. Д. Добрев
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се оттегля, като отстъпва ръководството на проф. Б. Берберов. Независимо от настъпилите обстоятелства обаче се запазва традицията сред преподавателите да са
видни представители в съответните научни области.
Съществуването на ДВУФАН продължава да е открит въпрос. През пролетта на
1945 г. е приета Наредба-закон за децентрализация на висшето образование в страната. Намеренията са ДВУФАН и Държавностопанският факултет при Софийския университет да се закрият и да се прехвърлят към Варненския университет.
Идеята е посрещната с неодобрение от засегнатите страни и с готовност да
отстояват своя статут. Ръководството на ДВУФАН отправя обширно изложение до
всички отговорни фактори в страната, съдържащо солидни аргументи против предвижданата реформа. В него се посочва още, че висшето училище е „резултат от материалните и културни усилия на обществените дейци, чиято воля трябва да бъде зачитана“. В акцията за защита се включва и Софийският университет. Възраженията
и направените предложения от двата университета временно отдалечават пряката
опасност от радикални действия на властта.
Междувременно ръководството на ДВУФАН полага усилия да преодолее поредните
усложнения и трудности, да нормализира учебната работа и да повишава нейното
качество. Въведени са някои нови задължителни дисциплини: „Счетоводство на колективните предприятия“, „Международно трудово право“, „Българско банково дело“, а
„Проблеми на плановото стопанство“ остава избираема. Това е извършено в отговор
на новите тенденции в развитието на българската икономика.
Успешно продължава и научната дейност на преподавателите, които само за
1946 г. издават 15 самостоятелни монографии по различни стопански теми. Научната
дейност е стимулирана чрез създаването към ДВУФАН на Институт за социални
и държавноправни проучвания, одобрен от МНП. За негов пръв директор е назначен
проф. Георги Свраков. Задачите на Института са проучвателни и анализаторски в
областта на структурното и конюнктурното развитие на страната. За целта се
предвиждат: събиране, систематизиране и анализ на статистически стопански данни; създаване на картотека на всички закони и наредби; картотека за всички по-важни
стопански публикации от нашия периодичен печат и пр.
Ръководството на ДВУФАН продължава грижите за подобряване на материалната
база и условията за ежедневна работа. Подготвено е искане за увеличаване на заема от БЗБ от 8 на 24 млн. лв. за строежа на започнатата през 1943 г. нова сграда
на ул. „Стефан Караджа“. Искането е подкрепено от МНП и е гласувано през април
1946 г. от ХХVI ОНС. Нещо повече, по предложение на финансовия министър са увеличени заплатите на преподавателите.
Неуспехът на Наредбата-закон от 1945 г., предвиждаща закриването на ДВУФАН
и Стопанския факултет при Софийския университет, се оказва кратковременен.
Просветното министерство си запазва правото да продължи реформите във висшето образование. През пролетта на 1946 г. е създадена специална комисия със задача
да обсъди и да даде препоръки за преобразуванията на висшите училища у нас. Сред
направените конкретни предложения е и това, което засяга непосредствено съдбата на ДВУФАН. Той трябва да се слее с Отдела за държавни и стопански науки при
Софийския университет. Подкомисията, отговаряща за проучването на личния състав
на университетите, намира основания за обвинения на политическа основа и срещу
кадри на ДВУФАН. Сред тях са изявени учени: проф. Ас. Христофоров, проф. Я. Сираков,
проф. Г. Свраков, проф. К. Бобчев, проф. С. Демостенов и др.
Така приключва вторият етап от историята на Икономическия университет. В
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сложните вътрешно- и външнополитически условия, които преживява България през
40-те години на ХХ в., ДВУФАН успява да съхрани най-ценното – делото на своите
предшественици, съумява да го издигне на ново равнище въпреки трудностите и обществените обрати. Настъпилата промяна в статута е само поредна проверка за
качествата на академичната общност, която не загубва идентичността си и продължава да дава своя принос в развитието на икономическото образование и икономическата наука в нашата страна.
През юли 1947 г. влиза в сила приетият Закон за висшето образование. В изпълнение на предписанията му е извършена реорганизация, като е създаден самостоятелен
Факултет за стопански и социални науки към Софийския университет. Той се конституира при сливането на дотогавашния Държавностопански отдел при ЮФ на СУ (с
1600 студенти) и ДВУФАН (с 2700 студенти).
Първото ръководство на новосформирания факултет е оглавено от декан проф. Д.
Добрев, а зам.-декани стават доц. Евг. Каменов (след него доц. Д. Хар. Димитров) и
доц. К. Григоров.
В структурно отношение Стопанският факултет има три отдела: „Народостопански
науки“, „Единични стопански науки“, „Статистика и плановост“. Първоначално са
сформирани 8 катедри: „Политическа икономия“, „Статистика“, „Стопанска история
и история на икономическите учения“, „Наука за отделното стопанство“, „Стопанска
отчетност“, „Финансова наука“, „Държавно и конституционно право“, „Трудово право“. През 1948 г., главно по субективни причини, броят на катедрите нецелесъобразно
е удвоен. Скоро обаче е направена корекция по решение на ФС и е възприета нова организационна форма – Съвет на катедрите, които са общо 6.
Кадровият състав заедно с привлечените нови преподаватели наброява 82 души
професори, доценти и асистенти. За повишаване на квалификацията за първи път след
края на войната 16 от тях са изпратени на специализация в СССР, Чехия, Франция и
Австрия.
Специалностите, включени за учебната 1947 – 1948 година, са: „Политическа икономия“, „Народостопанско планиране“, „Статистика“, „Икономика на промишленост
та“, „Икономика на транспорта“, „Икономика на търговията“, „Финанси и кредит“,
„Стопанска отчетност“. В учебния план за I и II курс за трите отдела няма съществена разлика. В III и IV курс са застъпени главно отраслови и практически дисциплини.
За студентите от горните курсове се предвиждат и специализации по: политическа икономия, статистика и плановост, кооперативно дело, парично и кредитно дело,
застраховане, организация и отчетност на стопанските предприятия, промишлена
политика, учение за стопанските кризи. С тази инициатива е поставено началото за
бъдещото оформяне на по-тесни икономически специалности. Действащите учебни
програми са разработени в съответствие с духа и изискванията на извършваните
дълбоки обществени промени. Използван е опитът на висшето икономическо образование в другите страни.
През 1950 г. се предприемат действия за по-нататъшно реформиране на Софийския
университет. През май 1951 г. неговият АС поставя на обсъждане въпроса за отделянето на Стопанския факултет в самостоятелен икономически институт. Изказани
са различни становища, но преобладаващите са да бъде запазен факултетът. За всички е ясно, че университетът ще загуби много от престижа и своята обществена
популярност, ако от него се изведат икономическото образование и икономическата
наука. Затова академичното ръководство заявява категорично позицията си, че е за
запазване на Стопанския факултет.
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Предимство обаче имат управляващите и те вземат друго решение. То е съобразено с приоритетите на ускореното индустриално развитие, пряко обвързано с изисквания за по-високо техническо и технологично равнище на производството. Със създаването на СИВ пред България са очертани перспективите за нейното интегриране
в рамките на новата международна икономическа общност. Всичко това довежда до
усложняване на задачите и засилва необходимостта от подготвени квалифицирани
кадри за тяхното изпълнение.
От друга страна, ДВУФАН като продължител на десетилетна традиция в икономическото образование успешно се развива и в рамките на Софийския университет.
Нещо повече, потенциалът и популярността на Стопанския факултет в много голяма
степен се дължат на ДВУФАН. Това дава допълнителни основания за връщането към
самостоятелно висше учебно заведение.
ВИСШ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНСТИТУТ „КАРЛ МАРКС“

С

Постановление на Министерския съвет (МС) № 1598 от 30.ХII.1951 г.
Стопанският факултет е отделен от СДУ и е обособен в самостоятелен Висш
икономически институт „Карл Маркс“ (наименованието е придобито през 1953 г.).
Този държавен акт означава оценка за ролята и мястото, което университетът е
заемал през годините, за неоценимата полза, която той е принасял на обществото.
Даден е шанс натрупаният опит и високият академичен професионализъм да намерят
своето продължение, но вече с нова социална ангажираност.
Ректори на ВИИ „К. Маркс“ през 50-те и 60-те години са последователно:
проф. Т. Ненов (1952 – 1957), акад. Жак Натан (1957 – 1962), доц. А. Чаушев (1962 –
1966), проф. К. Григоров (1966 – 1972). Всички те заедно с останалите си колеги оставят диря в ръководството на Университета и допринасят за неговия авторитет
и развитие.
В първоначалната структура на ВИИ има 4 факултета със съответните специалности: Планово-статистически факултет (специалности „Политическа икономия“, „Народностопанско планиране“ и „Статистика“), Финансово-счетоводен факултет (специалности „Счетоводна отчетност“ и „Финанси и кредит“), Промишленотранспортен факултет (специалности „Икономика на промишлеността“ и „Икономика
на транспорта“), Търговски факултет (специалности „Икономика на вътрешната
търговия“ и „Икономика на външната търговия“). През учебната 1959 – 1960 година
структурата е променена, като се обособяват два факултета. Общоикономическият
включва специалностите: „Политическа икономия“, „Планиране на народното стопанство“, „Статистика“ и „Счетоводна отчетност“. В Отрасловоикономическия факултет специалностите са: „Икономика на промишлеността“, „Икономика на транспорта“, „Икономика на вътрешната търговия“, „Икономика на външната търговия“.
Катедрите са общо 15: „Политическа икономия“, „Статистика“, „Счетоводна отчетност“, „Икономика на промишлеността“, „Икономика на транспорта“, „Икономика на
вътрешната търговия“, „Икономика на външната търговия“, „Стопанска история“,
„Марксизъм – ленинизъм“, „Правни науки“, „Финанси и кредит“, „Стокознание и технология“, катедри по езиците и катедра „Физкултура“.
Още през първите години са привлечени голям брой преподаватели във връзка с
въвеждането на нови дисциплини, особено в отрасловите катедри. През 1958 – 1959 г.
колективът нараства на 114 души, от тях 15 професори, 25 доценти, 42 преподавате33

ли и 32 асистенти. Учебно-помощният персонал наброява 78 души. Кадровият потенциал се оказва сериозен, за което говори фактът, че преподавателите водят 89 вида
лекции, упражнения, спецсеминари по разработените за всяка специалност програми.
Изготвени са учебни планове и за новата форма на вечерно обучение, включена
за учебната 1960 – 1961 година. Първоначално по нея се обучават студенти от три
специалности – „Счетоводна отчетност“, „Икономика на вътрешната търговия“ и
„Икономика на промишлеността“.
70-те и 80-те години на ХХ в. бележат по-нататъшното успешно развитие на
икономическия университет. Негови ректори са: проф. Давид Давидов (1972 – 1975),
чл.-кор. проф. Иван Илиев (1975 – 1978), проф. Григор Ваклиев (1978 – 1979), проф. Михаил
Савов (1979 – 1980), проф. Данаил Данаилов (1980 – 1987), проф. Стоядин Савов (1987 –
1989).
За нуждите на ефективното обучение през този период са извършени структурни
промени. Факултетите са: „Общоикономически“ (7 катедри), „Икономическа информация“ (6 катедри), „Отрасловоикономически“ (8 катедри), „Търговски“ (3 катедри),
„Международни икономически отношения“ (7 катедри). Факултетът „Обществени
професии“ е с профилирано обучение. Създаден е също Деканатът за чуждестранни
студенти и аспиранти.
Специалностите по реда на факултетите са: „Политическа икономия“, „Управление
и планиране на народното стопанство“, „Икономика на труда“, „Финанси, кредит и застрахователно дело“, „Организация и проектиране на обработката на икономическата информация“, „Статистика“, „Счетоводна отчетност“, „Икономика, организация и
управление на промишленото производство“, „Икономика и организация на транспорта“, „Управление и икономика на аграрно-промишленото производство“, „Икономика и
организация на вътрешната търговия“, „Икономика и организация на материално-техническото снабдяване“, „Международни икономически отношения“, „Международни отношения“.
В отговор на обществената динамика в страната през втората половина на 60те години и на необходимостта от компетентни специалисти за Министерството
на външната търговия, Министерството на транспорта и съобщенията, както и за
редица други държавни ведомства е въведена и практиката за следдипломна преквалификация на завършилите висшето си икономическо образование. Подчертаният
интерес и полезността на провежданите курсове довеждат до организационното обособяване на Школата за следдипломна квалификация при ВИИ „Карл Маркс“.
Началото е поставено в края на 1969 г. с Решение № 354 на Комитета за стопанска координация при Министерския съвет, с което официално се създава Висшата
следдипломна школа за системорганизатори. Отделението за следдипломно обучение
(ОСО) е създадено през 1973 г., като включва и други нови школи. Така обхватът на
обучението е значително разширен и разнообразен чрез висшите следдипломни школи
към ОСО на ВИИ.
Качеството на учебно-преподавателската и на научната дейност във ВИИ до голяма степен зависи и от материално-техническата база на Института. Той разполага
със сгради на ул. „Раковски“ 114, ул. „Стефан Караджа“ 20, на разположение също са
предоставени помещения на ул. „Екзарх Йосиф“ 14 (дотогава на румънското училище
в София). Тези сгради се оказват твърде недостатъчни като площ, за да се провеждат нормални занимания с големия брой студенти и да се осигурят работни места за
преподавателите. Допълнително неудобство е различното местоположение на притежаваните имоти.
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Нарастващите нужди налагат да се предприемат стъпки за построяването на
нова сграда. Планира се тя да бъде в района, където предстои изграждане на бъдещия Студентски град. На 18.II.1971 г. е направена първата копка за новата сграда.
Работите обаче се развиват бавно и ръководството на ВИИ сменя организацията
изпълнител. С проекта е натоварено Главното управление на строителните войски.
Ефектът е чувствителен. Само за 1973 г. при план 500 000 лв. са усвоени 553 000
лв. На 16.Х.1975 г. са предадени и официално открити първите два блока – А и Б.
В тях има 4 зали за по 220 души, 4 с по 70 места и 6 семинарни зали с по 20 – 30 места.
Там се пренасят помещенията на Общоикономическия факултет, на факултет МИО
и на факултет „Обществени професии“. Освен това в новата сграда се настаняват
административните отдели на Института и комсомолската организация. През пролетта на 1977 г. са завършени блокове Д и Е. Строителните работи продължават и
през следващите години. На 8 декември 1984 г. са открити многофункционалната аула
„Максима“ и Електронноизчислителният център (ЕИЦ) на ВИИ.
Междувременно Институтът се сдобива с Редакционно-издателски сектор и със
своя печатна база (1972). Открити са също спортният комплекс „Бонсист“ (1977) и
Информационният център с библиотеката (1987).
Периодът от 70-те до края на 80-те години на ХХ в. е особено значим в цялата
многолетна история на най-голямото и най-старо висше икономическо училище у нас.
Независимо от политическия контрол, от спецификата и ограниченията на обществената система, пораждаща трудности, ВИИ преживява успешно поредното институционално трансформиране, съхранява и пренася най-добрите традиции на предшествениците си, запазвайки своята идентичност.
В края на 80-те години на ХХ в. настъпват преломни събития в съвременното развитие на Европа и в света. Разпадат се стари структури и се раждат нови, създават се
държави, федерации, региони преживяват политически и икономически трансформации.
Българското образование, както всички останали обществени сфери, също се изправя пред истински мащабните предизвикателства, пред необходимостта да сподели дълга и да поеме своята част от отговорностите за хода на промяната. В тази
обстановка, за съжаление, отново се водят тежки битки срещу силния натиск на
някои политически сили и други заинтересовани страни Висшият икономически институт „Карл Маркс“, набеден от съществуващата по това време власт като „идеологически институт“, да бъде закрит, като се трансформира по оказалия се вече неудачен
начин в Стопански факултет на Софийския университет!
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Р

ектори на УНСС през периода от 1989 до 2020 г. последователно са: проф. Михаил
Динев (1989 – 1990), проф. Лалю Радулов (1990 – 1993), проф. Камен Миркович
(1993 – 2003), проф. Борислав Борисов (2003 – 2011), проф. Стати Статев (2011 –
2019), проф. Димитър Димитров (от 2019 г. и понастоящем).
Ръководството на Висшия икономически институт „К. Маркс“ с ректор проф. Лалю
Радулов извършва много сериозна реорганизация на учебния процес и на структурите,
отговарящи за него. Решителният старт е направен, когато на свое заседание от
27.IV.1990 г. Академичният съвет взема решение Институтът да се преименува в
Университет за национално и световно стопанство (УНСС), като предложението е

35

утвърдено от Народното събрание, а Решението е публикувано в Държавен вестник,
бр. 68 от 26.07.1995 г.
В чл. 2 на приетата организационно-разпоредителна документация е записано, че
УНСС е приемник на историческите традиции на Свободния университет за политически и стопански науки, на Държавното висше училище за финансови и административни науки, на Факултета за стопански и социални науки при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и на Висшия икономически институт „Карл Маркс“.
Следващата много сериозна стъпка е извършената промяна в структурата и организацията на учебно-образователния процес. Тя е свързана със закриване на всички
факултети и въвеждането на департаментната структура и департаментите като
основни звена през 1991 г. Създаването на департаментите е съпроводено с преструктуриране и преименуване на специалностите към тях.
Създадени са следните департаменти: „Икономически отношения“ (ръководител
проф. К. Миркович), „Стопанско управление и администрация“ (ръководител проф.
Т. Любиков), „Счетоводна отчетност и контрол“ (ръководител проф. Ив. Душанов),
„Информационни технологии“ (ръководител доц. С. Митков), „Финанси“ (ръководител доц. А. Друмев), „Агробизнес“ (ръководител проф. Ив. Грозев), „Кооперативно
дело“ (ръководител проф. Кр. Александров), „Индустрия и бизнес“ (ръководител доц.
С. Савов), „МИО и бизнес“ (ръководител доц. П. Даскалов), „МИО и политика“ (ръководител доц. Г. Генов), „Интелектуална собственост“ (ръководител доц. Б. Борисов),
„Национална и регионална сигурност“ (ръководител проф. Д. Димитров), „Териториални
системи“ (ръководител проф. М. Генешки), „Трудови отношения и социално осигуряване“ (ръководител доц. Г. Евгениев) и др. По своя характер и съдържание създаването и
въвеждането на департаментите и преобразуваните нови специалности са по образеца на западните университети. Идеята е и в УНСС да се въведе системата на изборност на специалност, на изучаваните дисциплини, както и изборност за степента
на квалификация. Подходът, възприет от ръководството тогава, отговаря на нуждите
в конкретния момент и департаментите изиграват своята роля за осъвременяване
на учебния процес.
Друг характерен процес през първите години след 10 ноември 1989 г. е създаването на многобройни факултети на Университета, изнесени в различни окръжни градове. В Михайловград (Монтана) е създаден Стопанскоправният фа�култет; във Враца – Врачанският стопански факултет; в Хасково – факултетът
„Териториални системи и администрация“; Факултет по мениджмънт и маркетинг – в
Ловеч; Факултет по мениджмънт – в Силистра. През 1997 г. с Постановление на МС
№ 406/03.11.1997 г. в София при УНСС е създаден и Стопанският колеж.
Сериозни промени в управлението на висшето образование настъпват след
1995 г., когато Народното събрание приема Закона за висшето образование (ЗВО),
който по същество отменя действието на Закона за академичната автономия, приет
от Великото народно събрание, по който работят до този момент висшите училища.
С новия закон се въвежда относително стройна нормативна уредба, с която трябва
да се съобразяват и да изпълняват всички висши училища в страната.
След приемането на ЗВО от 1995 г. работата в УНСС започва да се преустройва и
провежда в съответствие с новите законови изисквания и в зависимост от внасяните поетапно последващи нормативни промени.
Сериозна стъпка в това отношение е възстановяването на факултетната структура за управление, съчетана с наличието на няколко департамента като тези, осигуряващи езиковото обучение и физическото възпитание на студентите.
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Втората съществена промяна е въвеждането на три степени на обучение: „бакалавър“, „магистър“ и образователно-научната степен „доктор“.
Тежък и отговорен процес е преструктурирането на учебните планове на всички
специалности съобразно новите образователни изисквания и новите обществено-политически реалности в общественото стопанство. Разрешаването на проблема изисква много усилия и време, защото не е достатъчно само структурирането на нови
дисциплини в съществуващите учебни планове и разработването на нови, нужно е и
изпълването им с ново съдържание и с нова методология, при това на качествено ново
равнище.
Законът за висшето образование, приет през 1995 г., който отменя Закона за академичната автономия и става базовата нормативна основа за развитието на висшето образование в страната, всъщност формулира само най-съществените принципи
и изисквания на тази нова нормативна уредба. Това налага почти ежегодното му изменение и допълнение с нови текстове, принципи и изисквания чрез закони за неговото изменение и допълнение. Тези непрекъснати промени „на парче“ в нормативната
уредба силно затрудняват провеждането на смислени и дългосрочни реформи не само
в УНСС, но и в цялата система на висшето образование. През 2004 г. е приет десетият по ред Закон за изменение и допълнение на ЗВО, с който се въвежда обобщена,
относително добре подредена и логически взаимнообвързана нормативна система,
позволяваща на висшите училища да разработват и да приемат значително по-дългосрочни решения за своето развитие.
В тези условия към всеобхватни и дълбоки реформи във всички сфери на работа на
УНСС пристъпва избраното в края на 2003 г. ново академично и ректорско ръководство,
с ректор проф. Борислав Борисов.4 Началото се слага с разработването и внедряването
на цялостен комплект организационно-управленски документи, които регламентират
всички дейности в УНСС и в неговите структурни звена. С приетия нов Правилник за
дейността на УНСС се въвежда изцяло нова организационна структура за управление
на Университета и на основните му (и на други) звена. Последователно се регламентират всички основни дейности и процеси в университета с вътрешнонормативната
уредба, включваща повече от 20 самостоятелни правилници и наредби, които осигуряват цялостна и единна система за управление на всички дейности в Университета. Разработването и въвеждането на този цялостен комплект вътрешнонорматив�
на организационно-управленска и технологична документация издигат на качествено
ново равнище управлението на Университета и във висока степен повишават неговата
ефективност.
Съществени промени се извършват в организацията на учебния процес. Специал
ностите се обособяват по професионалните направления, одобрени за УНСС. Съот
ветно на тях се структурират катедрите и е приета съответната нова факултетна
структура на принципа на едно или повече сродни професионални направления във факултет. В учебните планове на специалностите от всяко едно професионално направление се въвежда задължителен университетски блок от дисциплини, съответстващи
на характера и спецификата на професионалното направление.
Изключително тежка реформа по инициатива на ректора е успешната смяна
изцяло на системата за кандидатстване, оценка и прием на студентите в УНСС.
Проф. Борислав Борисов при избора му за ректор от Общото събрание на 12.11.2003 г.
е доцент. Избран е за професор с Решението на Висшата атестационна комисия от
30.03.2004 г. Това е първият и единствен досега избор на доцент за ректор в историята
на Университета.
4
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Разработена и внедрена е системата за единен приемен изпит (ЕПИ) в тестова форма и електронен вариант за провеждане и за оценяване веднага след полагането на
теста по всяка една от приемните изпитни дисциплини. За целта е изграден уникал�ният за страната съвременен Тестови център с 200 компютърни работни места, на
чието официално отриване през 2011 г. присъстват президентът Георги Първанов и
посланикът на Австралия Н. Пр. Шийла Камерър. С новата система на прием се елиминира всяка възможност и смисъл от каквото и да е преписване от страна на кандидат-студентите, както, за проява на субективизъм при оценяването и други недобри
практики при приема на студентите. На кандидат-студентите се дава възможност
да полагат неограничен брой пъти предварителни тестови изпити, като за целта е
изграден и специалният Център за прием на кандидатстудентски документи, който
работи целогодишно. По същество това е революционна реформа при кандидатстудентския процес, извършена първо от УНСС, а след това последвана и от другите
висши училища в страната. Новата система за кандидатстване, оценка и прием на
студентите в УНСС започва да функционира при кандидатстването и приема на студенти за учебната 2007 – 2008 година.
Предприети са и други изключително сериозни стъпки към мобилизация на кадровия потенциал на УНСС за повишаване на качеството на обучение в София,
като за целта поетапно с Решение на АС № 03/23.02.2004 г. и с Постановление
на МС № 229/16.09.2008 г. се закриват всички териториално изнесени факултети
в областните градове, с изключение на този в Хасково, който е преобразуван в
Регионален център за дистанционно обучение. През 2007 г. (с Постановление на МС
№ 233/24.09.2007 г.) е закрит и Стопанският колеж към УНСС, който по същество
дублира в съдържателен план обучението и специалностите в Университета.
През 2005 г. Академичният съвет приема решение за трансформация на задочната
форма на обучение в дистанционно обучение, което започва да се развива с бързи темпове. За целта е създаден Центърът за дистанционно обучение и са разработени необходимите електронни платформи и учебна литература за неговото осъществяване.
Усилията на целия академичен състав са мобилизирани и насочени към рязко повишаване на качеството на учебния процес на студентите в редовна форма на
обучение и съпътстващото го дистанционно електронно обучение. Резултатите
не закъсняват. Всички давани акредитационни оценки на УНСС през тези години са
най-високите за страната, което на практика е официалното признание, че Университетът е най-доброто висше училище в системата на висшето образоване в
страната.
За високия престиж на УНСС говори и фактът, че през тези години за едно място в
Университета кандидатстват по 12 – 14 души, което е недостижима бройка за другите
висши училища. И този висок брой кандидат-студенти за едно място в Университета
е при положение, че с Решението на АС № 10/22.02.2006 г. се въвежда „минимален бал
за кандидатстване в УНСС от 8 (осем) единици, образуван като сума от оценките от
двата балообразуващи предмета от дипломата за средно образование за съответното професионално направление и специалност (т.е. невъзможност да кандидатстват
т.нар. „тройкаджии“). Така в УНСС стават студенти само най-добрите, ученолюбиви и
знаещи младежи, завършили средното си образование, а академичната колегия ги подготвя на равнище, което им позволява след тяхното дипломиране да заемат най-високите и престижни длъжности в държавното управление и бизнес структурите. Въпреки
въвеждането на ограничителното условие за минимален бал от средното образование
броят на кандидат-студентите в УНСС остава постоянно висок.
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Признание за високия авторитет и за водещото място на УНСС в университетската система в страната е фактът, че през 2008 г. за първи път от създаването
на Съвета на ректорите на висшите училища в Р България за негов председател е
избран ректор на УНСС в лицето на проф. Борислав Борисов. Тази престижна и отговорна длъжност проф. Борисов заема два мандата за периода 2008 – 2012 г.
До края на първото десетилетие на ХХI век се извършват мащабно строителство и преустройство на съществуващата материално-техническа база в Университета. В резултат основно са ремонтирани всички стари и са създадени нови
аудитории, за тях е осигурена мултимедийна техника. Напълно обновени по впечатляващ начин са аула „Максима“ и СК „Бонсист“, изградени са изцяло нови: Голяма
конферентна зала, Малка конферентна зала, Факултетна заседателна зала, актова зала „Тържествена“, зала „Вечерна“, Център за прием на документи, впечатляващ съвременен Тестови център; напълно обновени са залите „Научни съвети“ и
„Обедна“, а административният корпус на Ректората е разширен с ново западно
крило. Ремонтирани са също кабинетите на преподавателския и на административния персонал, като за тях е осигурено всичко необходимо за съвременния интериор.
Ремонтирани са хидроизолацията, електрическата инсталация, топлопреносната
мрежа. Цялостно е сменена дограмата на сградата, подменен е автомобилният парк.
Преобразувано, озеленено и поддържано е парковото пространство и т.н. Създадени
са по-добри условия и комфортна атмосфера за творческа работа, а това направи
УНСС един модерен европейски университет. Почти изцяло е обновена почивната
база в с. Равда, в която освен за почивка са създадени необходимите работни условия за провеждане на съвещания, разширени академични съвети, конференции и други
научни и служебни прояви.
Целева политика се провежда и по отношение на повишаването на доходите на
академичния състав на Университета. От 2003 до 2011 г. възнагражденията на преподавателския състав нарастват повече от три пъти. Съществено се увеличават
възнагражденията и на административния персонал.
По инициатива на ректора на УНСС проф. Борислав Борисов и с единодушната подкрепа на Академичния съвет са взети и осъществени две важни решения като израз
на академично достойнство и уважение на университетската общност към нейните
първостроители и историческата є памет. На основателя и първи ректор на УНСС
проф. Стефан Бобчев е издигнат паметник пред официалния вход на учебното заведение. Паметникът е по проект на известния скулптор доц. Емил Мирчев и е тържествено открит на 21 май 2007 г. от ректора на Университета и от председателя на
Народното събрание Георги Пирински. На церемонията с участието на Националната
гвардейска част и нейния представителен духов оркестър присъстват председателят на БАН акад. Иван Юхновски, ректорът на Софийския университет проф. Боян
Биолчев и др.
Една година по-късно, на 21 май 2008 г., е възстановен и поставен във вътрешния
двор на Университета паметникът на Карл Маркс, чието име Университетът носи
близо 40 години.5
За нарасналия престиж и авторитет на УНСС като водещ университет в страната
говори и фактът, че откриването на всяка учебна година в периода 2004 – 2011 г. става в присъствието и с участието на лица, заемащи най-високите държавни длъжнос5

През 1990 г. под силния натиск на новите политически сили ръководството на Университета е принудено да демонтира паметника на Карл Маркс, поставен пред централния
вход на УНСС като негов патрон.
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ти в страната – президента Георги Първанов, премиерите Симеон Сакскобургготски,
Сергей Станишев, Бойко Борисов, както и на много министри, държавни, политически,
бизнес деятели и др. Гости на тържественото откриване на академичните години
през този период са и посланиците на САЩ – Джеймс Пардю и Джеймс Уорлик, на
Руската федерация – Анатолий Потапов, и др.
Успешното развитие на УНСС през този период не остава незабелязано и от европейската и световната академична общност. Така в Световната класация на бизнес
университети за 2011 г. Ranking Web Of World Business Schools УНСС е класиран на
изключително престижните 13-о място в Европа и 33-то място в света6. Такова високо място както в европейската, така и в световната ранг листа на най-добрите
университети не е постигано и досега от никой друг университет в България в която
и да е европейска или световна класация.
От 1994 до 2011 г. УНСС удостоява много видни личности с почетното звание
„доктор хонорис кауза на УНСС“, което е израз на нарасналия авторитет и престиж
на Университета, на отдаваното от него важно значение на международното сътрудничество.
Званието е връчено на: Хайме Хил Алуха и Хосе Хиберт (Испания), Марк Дилън (САЩ),
Юрген Ван Буур (Германия), Кен О`Нийл (Северна Ирландия), д-р Камил Идрис (СОИС),
д-р Джоузеф Стиглиц (САЩ), Франц Фишлер (еврокомисар), проф. Вацлав Клаус (президент на Чешката република), проф. Лаурънс Ян Бринкхорст, проф. Данута Хюбнер
(еврокомисар), Гернот Ерлер, Милен Велчев, проф. Леонид Тарасевич, проф. Франсис
Гъри (СОИС), Жан-Клод Трише (Европейска банка). Проф. Илхам Алиев – президент на
Азербайджанската република, е удостоен със званието „почетен професор“ и с почетен знак на УНСС, Виктор Мануел де Силва Калдейра (председател на Европейската
сметна палата) – с „почетен професор“ и с почетен знак на УНСС. С почетен знак на
Университета са удостоени и акад. Евгени Примаков (Русия), проф. Любен Корнезов
(зам.-председател на Народното събрание), проф. Боян Биолчев (ректор на Софийския
университет), Сергей Станишев (министър-председател на Р България). Сред отличените са също акад. Евгени Матеев (почетен доктор), д-р Атанас Москов (почетен
доктор), д-р Удо Бигел от Германия (почетен професор) и др.
И през второто десетилетие след 2000 г. УНСС с ново академично и ректорско ръководство (от 19 декември 2011 г.), с ректор проф. Стати Статев, продължава своето развитие и усъвършенстване като съвременен европейски университет. За нуждите на учебната и научноизследователската дейност през 2019 г. в структурата на
УНСС има 8 факултета, 33 катедри, 3 научноизследователски института, създадени с
решение на Министерския съвет, отделение „Институт за следдипломна квалификация“, които предлагат широка гама от специалности в няколко различни направления с
образователни и научни цели, 3 университетски и 30 научноизследователски центъра.
Обучението се провежда в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ (редовна и дистанционна форма) и ОНС „доктор“ (в редовна, задочна и самостоятелна форма).
През този период ръстът на студентите в ОКС „бакалавър“ е стабилен, с положителна тенденция по отношение на техния брой. Това е сред важните предпостав6

Класация „Ranking Web Of World Business Schools“, юли, 2011. Тази класация на световните
университети е наречена още Webometrics Ranking of World Universities. Тя е инициатива на
Висшия съвет за научни изследвания (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas), сдружение
на 126 изследователски института в Испания. Проучванията и класирането са извършват
от Cybermetrics Lab, изследователска група към създадения в Мадрид Център за социални и
хуманитарни науки.
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ки УНСС да запази капацитета и потенциала си на водещ образователен център в
България. За периода 2012 – 2015 г. средногодишният брой на кандидат-студентите е
над 5500 младежи, които са предпочели да продължат учението си в нашия университет. В условията на остра демографска криза и на засилена конкуренция от български
и чуждестранни университети, приемът в УНСС през периода 2016 – 2018 г. поддържа
нива от 3500 – 4000 новоприети. За учебната 2019 – 2020 година в 99-ия випуск на
УНСС са записани 3536 студенти в ОКС „бакалавър“, редовна и дистанционна форма.
Докато редица висши държавни училища в страната изпитват хроничен проблем с
набирането на студенти, към УНСС има траен, а в определени години и завишен интерес. Това, което много от завършващите средношколци харесват и което ги привлича
в Университета, са добрите съвременни условия в него и най-вече възможностите да
получат качествено образование.
УНСС продължава да поддържа високо равнище на образователната дейност.
Предпоставките за това са: последователната политика, водена от ръководството, съобразена с променящите се условия в страната; прилагането на ефективна
система за контрол на качеството на обучение; непрекъснатият процес за кариерно
развитие на преподавателите; връзката на обучението с практиката; отличната
материална база, с която Университетът разполага, и др.
Обучението в бакалавърската степен се осъществява в 43 актуални и модерни
специалности (в т.ч. с преподаване на английски език), съобразени с обществено-икономическата динамика, с нуждите на държавата и бизнеса от квалифицирани специалисти.
Електронизацията продължава да се развива поетапно, като след електронните
кандидатстудентски приемни изпити се въвежда електронното изпитване на студентите за почти всички дисциплини, което е новост не само за България, но и за
Европа. Особено полезни практически резултати дават внедрените програмни продукти – електронен отчет на преподавателската дейност, електронно разписание за
учебните занятия, електронно въвеждане на оценките от семестриалните изпити,
електронно заплащане на семестриални такси. Университетският Тестови център,
в който се провеждат кандидатстудентски, семестриални и държавни изпити, от
2012 г. работи на двусменен режим. Продължава успешното провеждане на електронните единни приемни изпити (ЕлЕПИ).
През периода 2011 – 2015 г. продължава изпълнението на стратегията за електронизация на образователните, научноизследователските и административните
дейности в УНСС. Създадени са нови компютърни системи: банка от въпроси за семестриални и държавни изпити и тестове за текущ контрол; от 2014 г. са въведени
цифрови главни книги; WEB базирана информационна система „Учебни планове“; WEB
базирана онлайн система за планиране и отчитане на научноизследователската дейност със система за кариерно развитие на преподавателите; система „Стипендии и
награди“; WEB система за избираемите дисциплини по предпочитания на студентите;
онлайн регистрация за спорт; електронен Регистър за издадените дипломи с данни от
2012 г.; онлайн WEB система „Магистърски прием“ и др.
През ноември 2017 г. приетите 4000 първокурсници стават първите в България с
електронна студентска книжка (електронна пластика, съдържаща микрочип с цифров
печат на УНСС, цялата информация на студента с неговия индивидуален подпис и др.)
в два варианта – комбинирана и единична (само студентска книжка).
УНСС остава сред най-привлекателните и желани центрове за продължаване на
образованието в ОКС „магистър“. Интересът към магистърското обучение непре41

къснато нараства, като броят на кандидатите ежегодно се движи минимално между
2500 – 3000 души. Към 2016 г. въпреки общите неблагоприятни условия и въздействието на редица негативни фактори в УНСС кандидатстват над 3600 души. Те избират
между 80 специалности в 5 професионални направления. За периода след 2013 г. УНСС
предлага и 8 магистратури на английски език, както и 4 съвместни с чуждестранни
университети. За учебната 2019 – 2020 година. УНСС стартира 9 нови магистърски
специалности, 7 от тях в редовна форма на обучение, 3 в дистанционна форма и 1 в
двете форми – редовна и дистанционна. Те се предлагат като отговор на последните
предизвикателства в теорията и стопанската практика.
Дистанционното обучение в УНСС има над 20-годишна история. Преодолени са
много трудности, натрупан е ценен опит и така е извървян пътят към лидерството
на УНСС в областта на дистанционното обучение у нас. Продължава тенденцията на възходящо развитие, за което са налице всички необходими предпоставки
и ресурси. Важна роля за провеждането на цялостната дейност има Центърът за
дистанционно обучение (ЦДО). Интересът към дистанционното обучение в УНСС
непрекъснато нараства, което се потвърждава от увеличаващия се брой кандидати. За възходящата тенденция са показателни данните. През периода 2012 – 2015 г.
ръстът в дистанционното обучение, което предлага УНСС, възлиза на 663,55%. За
учебната 2018 – 2019 година записаните студенти за дистанционна форма в УНСС,
София, са 1915, в РЦДО – Хасково, са 573 и в РЦДО – Пловдив, са 52.
В академичния живот на УНСС студентите винаги са били и ще останат неговата
неразделна част като носители на известността, авторитета и успехите му. Те се
организират и са представлявани от Студентския съвет, вземат участие във всички
управленски структури на Университета, имат също своето представителство в
студентските организации на национално и международно равнище. През 2015 г. наш
студент е избран за заместник-председател на Националното представителство на
студентските съвети (НПСС) в България. Последното най-ново признание е избирането на Даниел Парушев от УНСС за председател на НПСС в периода 2020 – 2022 г. При
избора си той получава подкрепата на студентските представители от 50 университета в страната.
Студентите участват активно в процеса на обучение, но заявяват отношението
си и по проблеми от дневния ред на обществото, стават организатори на престижни
събития. От 2004 г. досега в УНСС ежегодно се провежда Младежкият икономически
форум. За няколко години той се утвърждава като най-големия икономически форум
за студентите и младите хора в България. На него те се събират заедно с водещи
личности от бизнеса, банковата сфера и държавното управление. Провеждат се практически обучения, свързани със създаване и управление на бизнес, кандидатстване по
акселераторски програми и европейски проекти, вземане на стратегически решения
за развитие на фирмите и пр.
След 2015 г. УНСС разгръща широкообхватна и координирана съвместна дейност със
средните училища, която успешно се реализира от специално създадената Асоциация
на икономическите училища в България. Целта е да се повишава качеството на обучението на учениците и да се осигури техният успешен преход към висше образование.
Асоциацията се е посветила на мисията да подпомага процеса за усъвършенстване
на учебните програми и разработване на иновативни методи и пособия по базови икономически учебни дисциплини, изучавани в средните училища.
УНСС продължава да развива тясно сътрудничество с българския бизнес. Много
плодотворни са и сключените от ректора – проф. Стати Статев, договори с бизнес
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структури, като: Българската банка за развитие; Българската търговско-промишлена
палата; Българската стопанска камара; Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България; Асоциацията на индустриалния капитал в България; Банка
ДСК и други банки; Камарата на независимите оценители в България (УНСС е първият
университет, сключил такъв договор с Камарата) и др. Важна роля в тази дейност
има Междууниверситетският център за развитие на кариерата (МЦРК). Той продължава да предоставя услуги на студенти, докторанти, специализанти, преподаватели
не само от УНСС, но и от други български и чуждестранни висши училища. Центърът
непрекъснато разнообразява формите за предоставяне на информация, консултиране,
осъществяване на непосредствени ползотворни контакти с представители на бизнес средите у нас. Младите хора получават актуална информация за образователни
програми на национално и европейско равнище, за работа или за прекарване на свободното време. В тази насока са особено ценни контактите и сътрудничеството,
които МЦРК поддържа с подобни центрове в България, Европейския съюз, САЩ, Канада,
Япония, Русия и др.
През 2014 г. УНСС получи нова разширена Университетска харта ЕРАЗЪМ, която
дава право да се сключват и реализират договори за обмен на студенти за участие в
мобилност за обучение, както и за практика (стаж).
Свидетелство за международната разпознаваемост на Университета е и привличането на чуждестранни студенти за обучение, като те надхвърлят 200 приети годишно.
Процесът се улеснява и от утвърждаването на обучението, провеждано изцяло на английски език в бакалавърска и магистърската степен. През учебната 2016 – 2017 година
в УНСС са записани общо 168 чуждестранни студенти. През следващата учебна година
броят на чуждестранните студенти е 206, а за 2018 – 2019 г. те са общо 214 души.
Осигуряването на оптимални условия за качествена научноизследователска дейност, стимулирането на научноизследователската дейност (НИД) винаги е била
стратегически приоритет на УНСС. Целите, които се преследват, са създаване на
предпоставки за израстването на научно-преподавателския състав на УНСС и утвърждаването на Университета, като участието на преподаватели в европейското
научно пространство също е приоритет на университетската политика в областта
на науката. Университетското ръководство полага постоянни усилия за ускоряване на
научното израстване на преподавателските кадри.
През периода 2009 – 2019 г. в УНСС са обявени следните конкурси:
• за академична длъжност „професор“ – 84 конкурса;
• за академична длъжност „доцент“ – 159 конкурса;
• за академична длъжност „главен асистент“ – 133 конкурса;
• за академична длъжност „асистент“ – 88 конкурса.
През 2017 г. с Постановление на Министерския съвет № 54 от 23 март в УНСС са
създадени три изследователски института: Институтът за творчески индустрии
и бизнес (от 2019 г. Институт по интелектуална собственост и технологичен
трансфер), Институтът за икономика и политики и Институтът по предприемачество. Институтите са учредени по режима на Закона за висшето образование.
През юли 2019 г. са приети правилниците на институтите, които са създадени по
нов Типов правилник за устройството и дейността им, утвърден от АС през април
същата година.
За периода 2011 – 2019 г. УНСС реализира над 500 проекта, финансирани от фонд
НИД на Университета и от външни източници. Това са университетски проекти –
научни изследвания (колективни и индивидуални проекти), научни прояви, организирани
от УНСС – 459, международни проекти – 33, и национални проекти – 21.
43

Към 2019 г. УНСС публикува следните научни издания: Научни трудове на УНСС.
(Научни трудове на УНСС е рецензирано научно издание. Реферирано и индексирано в:
RePec, Google Scholar, ROAD, SIS, J-Gate, CEEOL); Годишник на УНСС (Годишникът на
УНСС е рецензиран научен сборник на английски език. Реферирано и индексирано в: RePec,
Google Scholar, ROAD, SIS, J-Gate, CEEOL); Списание „Икономически и социални алтернативи“ (реферирано и индексирано в: EBSCO, Google Scholar, RePec, Simple Impact Factor:
0.11); Journal Economic altеrnatives (реферирано и индексирано в: ERIH Plus, EconLit, EBSCO,
RePec, Econbiz, Google Scholar, JournalTOCs, InfoBase Index, SIS, Directory of Research
Journals Indexing (DRJI), RePec, Simple Impact Factor: 0.033); Сп. „Бизнес и право“.
Към 2019 г. Университетът членува в следните международни организации:
Централноевропейска инициатива за междууниверситетски връзки (CEI UniNet),
Европейски консорциум за политически изследвания (ECPR), (NISPAcee), Асоциация на
икономическите университети от Югоизточна Европа (ASECU), Асоциация на европейските университети (EUA), Европейска асоциация на юридическите факултети
(ELFA), със седалище в Белгия, Европейска програма NESSI-GRID (Network European
Software and Services Initiative), европейска научна програма COST, участие в проекта
за създаване на Евро-средиземноморски университет, Асоциация на Черноморската
университетска мрежа (BSUN). Включване в Международната асоциация на институтите по интелектуална собственост (IIPI), Международен технически комитет
по стандартизация „Интелектуална собственост и иновации“, Transportation Research
Forum, Washington, USA, Metropolitan Museum, New York, Европейска платформа на изследователите в областта на културата (CIRCLE), Европейска асоциация за образование
и изследвания в областта на комуникациите (ECREA), Международна организация за
доброволчески труд в областта на културата (SCI), Европейска мрежа за образование
по културна администрация (ENCATS), Европейска асоциация за образование и изследвания в областта на комуникациите – за млади учени (YECREA), Световна организация
по икономика на културата (ACEI).
Изявени световни учени и ръководители на авторитетни международни организации са удостоени със званието „доктор хонорис кауза на УНСС“ за периода от 2011 до
2019 г. Почетни доктори на Университета стават: нобеловият лауреат за икономика
проф. Пол Кругман (2013), генералният секретар на Световната организация по туризъм към ООН проф. Талеб Рифай (2014), еврокомисарят по заетостта, социалните
въпроси и приобщаването д-р Ласло Андор (2014), генералният директор на ЮНЕСКО
Ирина Бокова (2015) и проф. Ханс Акум – преподавател по римско право от университета на Амстердам (2015). Почетен плакет на УНСС и на Института по интелектуална
собственост и лидерство получава проф. д.ю.н. Иван Близнец – ректор на Руската
академия по интелектуална собственост и лидерство, а почетен професор на УНСС
по политически науки и права на човека става посланик Джан Батиста Кампаньола.
Преподаватели от УНСС стават носители на различни международни награди и отличия. Проф. Борислав Борисов – почетен ректор на УНСС (от 2012 г.) и почетен професор на УНСС (от 2013 г.), е удостоен с титлите: „почетен професор“ на Руската
държавна академия по интелектуална собственост, Москва (2013 г.), „доктор хонорис
кауза на Киевския университет по право към Националната академия на науките на
Украйна“, Киев (2012), и „почетен професор“ на Държавния икономически университет
„Т. Рискулов“, Алма Ата.
На различни международни конференции преподаватели от УНСС получават награди и признания за приносните им изследвания в различни научни области. През
2015 г. в Kingston Business School, Лондон, се провежда международна научна конферен44

ция по съвременните проблеми в маркетинга с участие на делегати от над 30 държави, между които САЩ, Канада, Австралия, Китай, Аржентина и др. Представеният от
проф. д-р Симеон Желев и ас. д-р Елена Костадинова от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ доклад е награден като най-иновативен на конференцията. На
Шестата конференция International Conference on Contemporary Marketing Issues, Атина,
2018 г., съавторите на публикацията Consumer’s Decision to Boycott Unethical Products
проф. Христо Катранджиев, ръководител на катедра „Маркетинг и стратегическо
планиране“, с други чуждестранни участници са удостоени с наградата Best Paper
Award ICCMI 2018 и др.
Със своята стогодишна история на успешно развитие, натрупан опит, научни и образователни постижения, академичен авторитет и университетски престиж УНСС зае
своето място на елитен университет, като създава и елита на страната. В този
смисъл УНСС има основание да се смята за нещо повече от престижно висше училище,
той представлява и означава важна част от националната ни легитимност в обединена Европа и пред света. Вече цял един век елитни учени и преподаватели обучават не
само свои достойни следовници, но и бъдещия държавен, политически и бизнес елит на
нацията. През този период няма българско правителство, чийто екип да не е съставен
от министри, завършили УНСС. Само през годините след 1989 г. шестима преподаватели и възпитаници на Университета са били министър-председатели на страната ни:
проф. Любен Беров, Ренета Инджова, Стефан Софиянски, Иван Костов, Марин Райков и
доц. Пламен Орешарски, а доц. Кристалина Георгиева от катедра „Икономикс“ става
главен изпълнителен директор на Световната банка, след което – и председател на
Международния валутен фонд. С дипломи от нашия университет са авторитетни държавници, политици, депутати, банкери, бизнесмени, дипломати, кметове и др.
Юбилейната 100-тна година Университетът посреща с ново академично и ректорско ръководство, с ректор проф. Димитър Димитров. На него се пада честта да
организира тържествата по тази знаменателна годишнина, както и голямата отговорност да продължи славното минало на цяла плеяда строители на Университета!
Столетието на Университета за национално и световно стопанство е впечатляващо доказателство за принадлежност към феномените на българското висше образование и наука. Всяко поколение ги преоткрива за себе си и развива традициите им
за бъдещето. Още когато българската държава изживява тревожната си младост,
основателите ни завещават своята могъща академична енергия, която сме уверени,
че ще продължи и занапред!
„Звездите се виждат на тъмно“ е известната фраза на големия историк Гордън
Крейг. Не са ли това звездите на предтечата на УНСС, създаден на 21 май 1920 г. с
гордото име Свободен университет? Невероятна е смелостта на високообразованите личности, които рискуват със собствени средства, без държавна помощ, да
положат началото на Свободния университет за политически и стопански науки и
да преподават в него с колосален труд, потвърден от историята и следовниците. В
тогавашния девиз на Университета „Все напред към усъвършенстване!“ е и днешното
верую на УНСС. Усещаме го както в непрестанния стремеж нашият университет да
бъде съизмерим с най-добрите си събратя в Европа, така и във верността към академичните традиции. УНСС днес е не само най-старото и най-голямото, но и най-авторитетното висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа!
„Утре Наш Става Светът“ – така студентите разчитат абревиатурата на името на университета. УНСС уверено посреща своето столетие с мъдростта и опита
на академичните си традиции, престиж и достойнство.
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На Университета за национално и световно стопанство винаги са били присъщи
ценностите на знанието, свободата, младостта и мъдростта, с които е преодолявал
трудностите и е постигал успехите, тях е поставял в служба и в полза на нашето
отечество и ще продължи да го прави безрезервно с цялото си достойнство и академично благородство!
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ОБЩОИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКУЛТЕТ

Общоикономическият факултет
е създаден през 1958 г.

Факултетно ръководство:
Декан: проф. д-р Маргарита Атанасова
Зам.-декан по учебната работа: доц. д-р Ваня Иванова
Зам.-декан по научноизследователската дейност:
доц. д-р Вяра Стоилова
Зам.-декан по качеството и международното сътрудничество:
доц. д-р Румен Андреев

В състава на факултета са включени:
 Катедра „Икономикс“
 Катедра „Човешки ресурси и социална защита“
 Катедра „Политическа икономия“
 Катедра „Икономическа социология“
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Катедра
Икономикс

Ръководител на катедра – проф. д.ик.н. Стати Статев
Зам.-ръководител – доц. д-р Стела Ралева
Научен секретар – гл. ас. д-р Николай Величков

ПРОФЕСОРИ
Аройо, Жак Жул (1921 – 2011)
Роден е в Русе. Завършва специалност „Политическа икономия“ на Стопанския
факултет при СУ „Климент Охридски“ (1951). Придобива научната степен „доктор на икономическите науки“. Удостоен е със званието „заслужил деятел на
науката“. Председател на Икономическата комисия към ВАК.
Научни интереси:
проблеми на политическата икономия; въпроси на икономическия механизъм за
управление на народното стопанство.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1960); професор (1968).
ръководни и други длъжности в УНСС:
декан на ОИФ.
Основни публикации:
1. Законът за стойността при социализма. Предпоставки, изисквания, функции и противоречия:
Изследване. – София: Партиздат, 1986. – 335 с.
2. Икономическата система на социализма: Съвременен поглед и анализ. – София: Партиздат, 1989. – 376 с.
3. Икономически проблеми на управлението на социалистическия производствен организъм. – София:
Наука и изкуство, 1971. – 344 с.
4. Икономическите противоречия при социализма: Същност, прояви, разрешаване: Изследване. – 2. изд. –
София: Партиздат, 1984. – 320 с.
5. Икономическият подход при управлението на народното стопанство: Изследване. – 2. доп. изд. –
Варна: Г. Бакалов, 1985. – 263 с.
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Беязов, Чавдар Николов (1925 – 1988)
Роден е в Русе. Завършва Икономическия факултет на Варненския държавен университет. Придобива
научната степен „доктор на икономическите науки“ (1981).
Научни интереси:
проблеми на труда и трудови отношения при капитализма; въпроси на профсъюзното движение в
България; икономически теории.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1960); професор (1981).
ръководни и други длъжности в УНСС:
декан на ФЧ (1985); ръководител на катедра „История на икономическите учения“ (1966 – 1975).
Основни публикации:
1. Научно-техническият прогрес при капитализма: Развитие и застой: Изследване. – София: Наука и
изкуство, 1981. – 247 с.

Владигеров, Тодор Андреев (1898 – 1967)
Роден е в София. Завършва стопански и социални науки в университетите в Берлин, Гьотинген и Тюбинген.
Придобива научната степен „доктор по стопански и социални науки“ (1924). Член-кореспондент на БАН
(1958).
Научни интереси:
теоретични проблеми на политическата икономия на капитализма; история на аграрикономическата
мисъл; проблеми на финансовия капитал в развитите капиталистически страни.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
професор (1947).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
началник на Кабинета на Председателството на НРБ (1946 – 1948); пълномощен министър на НРБ във
Франция (1948 – 1951).
в национални и международни организации:
директор на Статистическия институт при СУ; член на Държавната планова комисия.
Основни публикации:
1. Аграрикономически учения: Очерк из историята на политическата икономия. – София: Наука и изкуство, 1961. – 460 с.
2. Европейска икономическа общност: Изменения в капитализма: Теория и практика. – София: БАН,
1967. – 427 с.
3. Основни течения в политическата икономия. – София: печ. „Одеон“, 1940. – 96 с.
4. Предпоставки и мероприятия за организацията на аграрния пазар. – Свищов: печ. „А. Д. Паничков“,
1944. – 99 с.
5. Фиктивният капитал: Изменения в съвременния капитализъм. – София: БАН, 1957. – 296 с.
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Гечев, Румен Василев (1956)
Роден е в Червен бряг, окръг Плевен. Завършва СПГ „Васил Коларов“, Червен бряг.
Получава висше образование във ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Политическа
икономия“ (1980). Придобива научната степен „доктор“ (1989) и „доктор на икономическите науки“ (2006). Специализира в Илинойския държавен университет,
САЩ (1987 – 1988) – „Икономически растеж“. Гост-професор в Илинойския държавен университет, САЩ – „Международен маркетинг“, „Икономикс“; Университета
Детройт, САЩ – „Сравнителни икономически системи“; Университета на
Никозия, Кипър – „Международни финанси“, „Международен бизнес“. Член е на
Академията за международен бизнес, САЩ; клуб „Фактор 10“, European Association
for Evolutionary Political Economy – The Netherlands. Владее английски и руски език.
Научни интереси:
икономическа политика за устойчиво развитие; макроикономика; международни икономически отношения.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1992); професор (2007).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-директор на Висшата школа по управление при ИСК (1989 – 1993); член на АС (1990 – 1998);
декан на деканата за II степен на университетско образование „магистър“ (1994 – 1998); директор на
Университетския център по устойчиво развитие (от 2007 г.).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
вицепремиер и министър на икономическото развитие (1994 – 1997); депутат.
в национални и международни организации:
председател на 4-та сесия на Комисията по устойчиво развитие на ООН (1996 – 1997).
в органи на икономически и бизнес структури:
изпълнителен директор на „Еврофинанс Консулт“ АД (2011 – 2013).
Лекционни курсове:
основи на макроикономическите теории; макроикономика; микроикономика; икономическа политика за
устойчиво развитие; световна икономика.
Основни публикации:
1. Устойчиво развитие и пазарна конкурентоспособност. // Устойчиво развитие и конкурентоспособност на българската икономика. – София: ИК – УНСС, 2013, с. 5 – 27.
2. Environmental Fiscal Policy and Other Instruments for Sustainable and Efficient Municipal Solid Waste Management.
A Cooperative Study of Belgium and Bulgaria. // Waste Management, 2017, Vol. 65 (в съавторство).
3. The Institutional Framework for Sustainable Development in Eastern Europe. // Journal of Communist Studies and
Transition Politics, 2008, Vol. 24, pp. 54 – 67.
4. International Business: A Global Perspective. – Amsterdam: Butterworth-Heinemann, 2007 (в съавторство).
5. Sustainable Development: Economic Aspects. – Indianapolis: University of Indianapolis Press, 2005.
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Данаилов, Георги Тодоров (1872 – 1939)
Роден е в Свищов. Завършва правни науки в Москва (1895). Специализира политическа икономия, финансова наука и статистика в университетите във Виена, Мюнхен и Берлин (1897 – 1898). Действителен член
на БАН (1901) и председател на Философско-обществения клон на същата (от 1937 г.).
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1897); извънреден професор (1903); професор (1938).
ръководни и други длъжности в УНСС:
декан на ЮФ (1902 – 1903; 1906 – 1907).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
дългогодишен народен представител; министър на търговията, промишлеността и труда (1918); министър на обществените сгради, пътищата и благоустройството (1930 – 1931).
Лекционни курсове:
политическа икономия; история на икономическите учения; история на социализма; статистика; финансова наука; работническо право.
Основни публикации:
1. Изследване върху демографията на България. – София: БАН, 1931. – 429 с.
2. Основни начала на политическата икономия. – Пловдивъ: 1906, 824 с., 1. изд. 2. изд. – 1934. – 662 с.
3. Теория на статистиката. – София, 1932. – 640 с.
4. Les effets de lа guerre en Bulgarie (Publications de lа dotation Carnegie pour la Paix internationale), Paris, 1932,
752 p.

Демостенов, Симеон Сергеевич (1886 – 1966)
Роден е в Москва. Завършва Държавно-стопанския факултет (Икономическото отделение) на Петро
градския политехнически институт „Император Петър Велики“ (1910). Придобива научната степен „доктор“ (1911). Специализира в Германия (1912 – 1914).
Научни интереси:
субективна теория за парите; капитала; печалбата; лихвата.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент в ЮФ на Пермския университет (1918); и.д. професор в Икономическото отделение на Северно
кавказкия политехнически институт, доцент в Севастополския висш юридически институт (1920);
доцент при Катедрата по политическа икономия (1921) към ЮФ; професор (1928).
Лекционни курсове:
политическа икономия – систематичен курс (отделно за студенти юристи и отделно за студенти агрономи и лесовъди); социална политика; стопански кризи; кредит и банки; пари (обща теория); цени (обща
теория); цени и доходи; цени с особен поглед върху монополните цени; организация на паричния апарат.
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Основни публикации:
1. Кредит и банки. – София: 1929. – 251 с.
2. Механизмът на образуването и движението на цените на руския продоволствен пазар през време на
войната. – Годишник юридич., ХХII (1926/1927), с. 1 – 292.
3. Очерки по теория на парите. Очерк първи: Ч. 1. – вип. 1. – В: Годишник юридич., ХХХII (1936/1937),
с. 1 – 200.
4. Теоретическа политическа икономия: В 3 ч. – 3. изд. – София: 7М, 1991. Ч. 1. Увод в теоретическата
политическа икономия (общо учение за стапанството). – 344 с. Ч. 2. Учение за производството. –
167 с. Ч. 3. Учение за размяната – 270 с.
5. Food Prices and the Market in Foodstuffs [Този труд представлява втората част (с. 215 – 465) на сборника
„Food Supply in Russia During the World War“, издаден като специален том от серията „Econоmic and
Social History of the World War“]. The Carnegie Endowment, Yale Univers. Press., 1930, 250 с.

Добрев, Кръстьо Желязков (1903 – 1976)
Роден е в с. Кирилово, област Стара Загора. Завършва висше образование в Московския институт
за народно стопанство (1931). Става аспирант в Института за икономически изследвания, Москва.
До 1939 г. е преподавател по политическа икономия в Московския икономически институт, Плановая
академия. Постъпва като хоноруван професор в СДУ (1950 – 1951). Професор във ВИИ „Карл Маркс“, където преподава дисциплината „Политическа икономия на социализма“. Завежда катедра „Политическа
икономия“ във ВСИ „Г. Димитров“, София (1951 – 1958). През 1966 г. става член-кореспондент на БАН.
Научни интереси:
проблеми на политическата икономия и икономическото строителство в България.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
професор.
ръководни длъжности в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
министър на търговията и продоволствието (1947 – 1947); министър на вътрешната търговия
(1948 – 1950); зам.-председател на Комитета за наука, изкуство и култура (1952 – 1954).
в национални и международни организации:
основател и председател на Съюза на икономистите (1964 – 1972); директор на Икономическия институт на БАН (1956 – 1976); директор на Московския плановоикономически институт.
Лекционни курсове:
политическа икономия на социализма.
Основни публикации:
1. Единството на световната социалистическа система и нейната решаваща роля в развитието на
човечеството. – София: БКП, 1963. – 48 с.
2. Закономерности на социалистическото строителство в НРБ. – София: БКП, 1965. – 207 с.
3. Проблеми на строителството на социализма в НРБ. Избрани произведения. – София: БАН, 1975. – 268 с.
4. Себестойност на промишлената продукция. – София: БКП, 1954. – 90 с.
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Йорданов, Иван (Иван Йорданов Иванов) (1924 – 1995)
Роден е в София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1950). Придобива научната степен „доктор“ (1959).
Научни интереси:
проблеми на политическата икономия на капитализма; икономически проблеми
на науката.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
професор (1971).
ръководни и други длъжности в УНСС:
директор на Висшата следдипломна школа за системорганизатори при ВИИ „Карл Маркс“ (1973); зам.-ректор по НИД (1973); ръководител на катедра „Икономика, организация и управление на научноизследователската дейност“; декан на ОИФ (1982 – 1987).
Лекционни курсове:
политическа икономия на капитализма.
Основни публикации:
1. Икономически измерения на науката. Изходни критерии и показатели за икономическа оценка на научните изследвания и продукти. – София: Наука и изкуство, 1969. – 216 с.
2. Науката като логическа и обществена система: Монография. – София: Партиздат, 1975. – 287 с.
3. Наукознание. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1972. – Т. 1. – 150 с.

Казаков, Атанас Николов (1947)
Роден е в с. Баня, област Бургас. Завършва Техникума по механизация на селското стопанство, Карнобат (1966). Получава висше образование във ВИИ „Карл
Маркс“, специалност „Политическа икономия“ (1974). Придобива научната степен „доктор“ (1979). Специализира в Московския университет – Института за
повишаване на квалификацията (1979 – 1980; 1987 – 1988). Почетен член на ОИФ;
отличник на Министерството на народната просвета. Владее немски и руски
език. Има издадени 130 публикации.
Научни интереси:
човешки капитал; методологически проблеми на трудовия пазар; икономика на човешките ресурси; макроикономически проблеми на заетостта и безработицата; формиране и разпределение на дохода.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1975); старши асистент (1978); главен асистент (1979); доцент (1988); професор (2010).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-ръководител на катедра „Политическа икономия“ (1976 – 1979); член на редколегията и редак54

тор на трудовете „Политическа икономия“ при СВО (1978 – 1990); член на ФС на ОИФ (1975 – 2013);
зам.-декан по учебната работа на ДЧСА и член на ФС на ДЧСА (1981 – 1987); ръководител от българска
страна на съвместни научни проекти с университети от Варшава, Вроцлав и Краков (1987 – 1990);
член на АС (1989 – 1997); декан на ОИФ (1989 – 1993); председател на Научния съвет към ОИФ (1989 –
1993); зам.-председател на ОС при ОИФ (2001 – 2004); председател на ОИФ (2004 – 2009); научен секретар
на Научния съвет към ОИФ (2007 – 2009); декан на ОИФ (2009 – 2011); член на Съвета по хабилитация
(2012 – 2015); председател на Съвета по хабилитация (2015 – 2016).
Лекционни курсове:
основи на икономическата теория; основи на микроикономиката; основи на макроикономиката; човешки
ресурси; човешки капитал.
Основни публикации:
1. Икономикс. – София: Тракия-М, 1998 (в съавторство).
2. Техническият прогрес и ефективната заетост на работната сила. – София: Профиздат, 1988. – 111 с.
3. Човешки ресурси: Учебник за дистанционно обучение: Електронно издание. – София: ИК – УНСС, 2017.
4. Човешкият капитал. – София: УИ „Стопанство“, 2001. – 226 с.
5. Човешкият капитал. Формиране, функциониране и инвестиционни решения. – София: УИ „Стопанство“,
2010. – 318 с.

Каменов, Евгени Ганчев (1908 – 1985)
Роден е във Враца. Завършва ЮФ в СДУ (1931). В СДУ постъпва през 1941. Член-кореспондент на БАН
(1952); академик (1961).
Научни интереси:
актуални проблеми на съвременното световно икономическо и политическо развитие.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
професор (1949).
в национални и международни организации:
директор на Икономическия институт на БАН (1952 – 1954); директор на Научния институт за Азия и
Африка при БАН.
Основни публикации:
1. История на политическата икономия. – София: 1946. – 156 с.
2. Нееквивалентната търговия на развиващите се страни с развитите капиталистически държави. –
София: БАН, 1968. – 218 с.
3. Общи закономерности и особености на социалистическата революция в България. – София: БАН,
1977. – 85 с.
4. Общият пазар. Причини и последици. – София: БАН, 1965. – 440 с.
5. Стопанска история на античните народи: Лекции, четени през 1946 г. – София: 1946. – 92 с.
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Костов, Иван Димитров (1926)
Роден е в с. Дъбово, област Стара Загора. Завършва Факултета за стопански
и социални науки на СУ „Климент Охридски“ (1950), специалност „Политическа
икономия“. Придобива научната степен „доктор“ (1955).
Научни интереси:
проблеми на икономическото развитие на България и въпроси, свързани с развитието на селското стопанство у нас.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1962); професор (1974).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на научна лаборатория „Производствени отношения“ (1977 – 1979); ръководител на катедра „Политическа икономия“ (1980 – 1984).
в национални и международни организации:
председател на Научнометодическото обединение на преподавателите по политическа икономия от ВУЗ
в страната (1974 – 1989).
Основни публикации:
1. Методологически проблеми на политическата икономия. – София: Наука и изкуство, 1989.
2. Общият доход в селското стопанство. – 1961.
3. Развитие и усъвършенстване на кооперативната собственост. – София: Наука и изкуство, 1973.
4. Селското стопанство в България и съседните капиталистически страни. – 1964.
5. Теория на кооперацията. – 2-ро осн. прераб. изд. – София: УИ „Стопанство“, 1994. – 309 с.

Миркович, Камен Георгиев (1939)
Роден е в София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Политическа икономия“ (1964). Придобива научните степени „доктор“ (1968) и „доктор на
икономическите науки“ (1984). Специализира в Аризонския университет,
САЩ (1993). Член на Испанската кралска академия на докторите на науките,
Международното общество по използване на размити множества в икономиката, Международната инженерна академия. Владее немски и руски език.
Научни интереси:
математическо моделиране в икономиката; методологически проблеми на микроикономиката, макроикономиката и международна икономика; теория на икономическите системи; икономическа кибернетика.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши научен сътрудник II степен (1974); доцент (1977); професор (1987).
ръководни и други длъжности в УНСС:
декан на ОИФ (1987); зам.-ректор по учебната част (1987 – 1989); ръководител на катедра „Икономикс“
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(1991 – 2000); ректор (1993 – 2003); директор на Центъра за междууниверситетско обучение при УНСС.
в национални и международни организации:
председател на СНС по икономическа теория и макроикономика при ВАК (1992 – 1997).
Лекционни курсове:
кибернетика и икономика; моделиране на икономическите процеси; моделиране на финансите; математически методи и модели в политическата икономия; микроикономикс; макроикономикс.
Основни публикации:
1. Икономическата система. Изследване върху системния подход в икономиката: В 2 т. – София:
Тракия-М. Т. 1. – 2008. – 1115 с. Т. 2. – 2009. – 1080 с.
2. Макроикономика. – София: Тракия-М, 2001. – 1104 с.
3. Математическа икономия: В 2 ч. – София: УИ „Стопанство“. Ч. 1. – 1991. – 308 с. Ч. 2. – 1991. – 268 с.
4. Международна икономика. – София: Тракия-М, 2000. – 1008 с.
5. Микроикономика. – София: Тракия-М, 2003. – 1126 с.

Мишайков, Димитър Иванов (1883 – 1945)
Един от основателите на Свободния университет за политически и социални науки (1920). Първият
значителен икономист в областта на университетската наука. Става доцент, а после професор по
статистика и политическа икономия.
Основни публикации:
1. Изследвания върху населението на България в сравнение с някои други страни: Демографска студия. – София: Придворна печатница, 1940. – 172 с.
2. Кратък курс по теоретическа политическа икономия. – София: Свободен университет, 1921. – 188 с.
3. Основен курс по демография. – София: Унив. печ., 1941. – 318 с.
4. Основни начала на политическата икономия. – 3. изд. – София: печ. Кооп., 1942. – 335 с.
5. Основни начала на теоретическата статистика. – София: печ. „Шипка“, 1946. – 149 с.

Натан, Жак (Жак Натан Примо) (1902 – 1974)
Роден е в София. Завършва Международната ленинска школа в Москва (1930).
Специализира политическа икономия в Икономическия факултет при
Научноизследователския институт РАНИОН – СССР. Постъпва в СДУ (1944).
Член-кореспондент на БАН (1958), академик (1961). Поставя началото на преподаването и научното изследване на теоретичната политическа икономия във
ВУЗ в страната.
Научни интереси:
научна историография на страната; история на Българското възраждане; история на икономическата мисъл в България; история на икономическите теории; проблеми на политическата икономия на капитализма.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1944); професор (1949).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ректор (1958 – 1961).
в национални и международни организации:
подпредседател на Комитета за наука, изкуство и култура (1949 – 1952); директор на Икономическия
институт на БАН (1949 – 1951).
Лекционни курсове:
политическа икономия.
Основни публикации:
1. Българското възраждане. – 2. изд. – София: Книгоизд. на Бълг. историческо д-во, 1947. – 476 с.
2. Икономическа история на България. – София: Изд. Mensa Academica, 1949. – 190 с.
3. Икономическа история на България след Освобождението. – София: печ. „Раковски“, 1938. – 224 с.
4. Монополистическият капитализъм в България. – София: Наука и изкуство, 1958. – 387 с.
5. Развитието на икономическата мисъл след Рикардо. – София: Народна култура, 1948. – 344 с. (в съавторство).

Павлидис, Стелиос Павлос (1925)
Роден е в с. Агрополис, Драмска област, Гърция. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1955). Придобива научните
степени „доктор“ (1969) и „доктор на науките“ (1978).
Научни интереси:
проблеми на политическата икономия на капитализма.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1966); професор (1974).
Основни публикации:
1. Гърция и Общият пазар. – 1969.
2. Държавномонополистически капитализъм в Гърция. – 1965.
3. Монополистическият капитал в Гърция. – 1977.
4. Проникване на чуждия капитал в Гърция. – 1961.

Попов, Христо (1890 – 1972)
Роден е в с. Кунино, област Враца. Завършва Свободния университет (1923). Става доцент по политическа икономия в Московския нефтен институт (1934) и професор във ВИИ „Карл Маркс“ (1958).
Основни публикации:
1. Всенародно притежание, определение и изчисление. – София: Наука и изкуство, 1950. – 93 с.
2. Народен доход. – София: Наука и изкуство, 1954. – 92 с.
3. Някои социалистически проблеми на политическата икономия. – София: Формуляри и регистри, 1957.
Ч. 1. – 338 с. Ч. 2. – 341 с.
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4. Социалистическото разширено възпроизводство. – София: Наука и изкуство, 1959. – 171 с.
5. Същност, методология и изчисление на народния доход. – София: БАН, 1951. – 202 с.

Радулов, Лалю Атанасов (1929)
Роден е в Калофер. Завършва висше образование в Стопанския факултет на
СУ „Климент Охридски“, специалност „Политическа икономия“. Придобива научните степени „доктор“ (1962) и „доктор на икономическите науки“ (1977).
Удостоен е със званието „почетен гражданин“ на Тъксън, Аризона, за сътрудничество с Аризонския университет по програмите за обучение по мениджмънт и икономика.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1960); доцент (1966); професор (1973).
ръководни и други длъжности в УНСС:
декан (1969 – 1971); зам.-ректор (1971 – 1980); ректор (1990 – 1993).
Основни публикации:
1. Възпроизводство на работната сила при социализма: Теория и практика. – София: Профиздат,
1983. – 163 с.
2. Икономически закони и икономическа политика. – София: Партиздат, 1971. – 164 с.
3. Население и икономика. – София: Профиздат, 1981. – 168 с.
4. Планомерно развитие на стоковото производство: Изследване. – София: Партиздат, 1984. – 164 с.
5. Планомерното развитие и законът за стойността при социализма. – Варна: Държ. изд., 1970. – 172 с.

Савов, Стоядин (Стоядин Савов Петков) (1931 – 2010)
Роден е в с. Къшле, област Перник. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1955). Придобива
научните степени „доктор“ (1964) и „доктор на икономическите науки“ (1977).
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1960); старши научен сътрудник в Института за съвременни социални теории; доцент (1968); професор (1974).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ректор (1987 – 1989).
Лекционни курсове:
основи на микроикономиката; основи на макроикономиката; световна икономика.
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Основни публикации:
1. Икономикс на прехода: Къде сме ние? – София: Сиела, 1999. – 422 с.
2. Интернационализацията на големия бизнес. – София: Партиздат, 1972. – 135 с.
3. Капиталистическите държави и развиващите се страни: Проблеми и диалози. – София: Наука и изкуство, 1981. – 171 с.
4. Монополи и конкуренция: Монография. – София: Наука и изкуство, 1975. – 288 с.
5. Световна икономика. – 5. изд. – София: Сиела, 2001. – 668 с.

Спасов, Трайчо Стефанов (1947)
Роден е в София. Завършва специалност „Политическа икономия“ във ВИИ „Карл
Маркс“ (1976). Придобива научната степен „доктор“ (1982). Специализира в
Москва (1980) и в Дрезден (1989). Владее руски и английски език.
Научни интереси:
икономическа глобализация; икономически преход в страните от ЦИЕ (пазарна трансформация); глобална икономическа теория; теория на конкуренцията; институционална икономическа теория; пазарни структури; икономически растеж.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1988); професор (2007).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-директор на филиал „Икономика и управление“ – Хасково (2000 – 2008); ръководител на катедра
„Икономикс“ (2001 – 2012).
Основни публикации:
1. Институционални аспекти на теорията за икономическия преход. // Икономическа мисъл, 2002,
№ 2, с. 3 – 21.
2. Макроикономикс: Макроикономическа теория. – 3. актуал. изд. – София: УИ „Стопанство“, 2005,
2008. – 598 с.
3. Микроикономикс: Микроикономическа теория. – 3. прераб. изд. – София: УИ „Стопанство“, 2004. – 519 с.
4. Обща теория на пазарното стопанство. – София: ИК „Люрен“, 1999. – 400 с.
5. Пазарна трансформация и конкурентоспособност на икономиките в преход. – София: УИ „Стопанство“,
2006. – 304 с.
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Статев, Стати Василев (1955)
Роден е в Бургас. Завършва Националната математическа гимназия „Академик
Любомир Чакалов“, София. Получава висше образование във ВИИ „Карл Маркс“,
специалност „Политическа икономия“ (1980) и в СУ, специалност „Математика“
(1984). Придобива научните степени „доктор“ (1988) и „доктор на икономическите науки“ (2009). Специализира в МГУ „М. Ломоносов“ (1984 – 1985); Бостънския
университет, САЩ (1989 – 1990). Гост-професор в Бостънския университет,
САЩ – „Източноевропейски икономики“ (1990 – 1991); Пирейския университет,
Гърция – „Как да правим бизнес в България“ (1999 – 2000). Член на Нюйоркската
академия на науките; СУБ; Съюза на икономистите в България и Българската
макроикономическа асоциация. Владее руски и английски език. Има издадени 181 публикации.
Научни интереси:
теория и методология на макроикономическия анализ; финансово развитие и икономически растеж; икономически растеж, ефективност и икономически структури.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1980); старши асистент (1983); главен асистент (1987); доцент (1991); професор (2010).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-ръководител на катедра „Икономикс“; ръководител на катедра „Икономикс“ (от 2012 г.); зам.-декан
на Стопанскоправния факултет – Монтана; декан на Врачанския стопански факултет (1991 – 2005); декан
на ОИФ (1999 – 2003); зам.-ректор (2003 – 2007); първи зам.-ректор (2007 – 2011); ректор (2011 – 2019);
директор на Института по икономика и политики (2017 – 2020).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
член на УС на БНБ (2004 – 2016).
в национални и международни организации:
представител на Република България в CEI-UniNet (Централноевропейска инициатива за междууниверситетски връзки) (2004 – 2011); председател на Надзорния съвет на ASECU (Асоциация на югоизточните
европейски икономически университети) (2001 – 2011); вицепрезидент на E.G.T.C. HELICAS (Европейско
групиране за териториално сътрудничество – Локални холистично ефективни инициативи за сътрудничество и синергии) (от 2017 г.); зам.-председател на Съвета на ректорите на висшите училища в
Република България (от 2012 г.).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
председател на Съвета на директорите на „Монетен двор“ ЕАД (2015 – 2017); член на Одитния комитет
на „Борика“ ЕАД (от 2018 г.); председател на Одитния комитет на ОББ (от 2019 г.).
Лекционни курсове:
основи на икономическата теория; макроикономика; макроикономическа теория, макроикономически анализи; приложна макроикономика; икономика и публичен сектор.
Основни публикации:
1. Небанковите финансови институции в България: размер, динамика, относителна значимост. //
Финанси, 2009, № 2 – 3, с. 73 – 91.
2. Финансово развитие и икономически растеж (пътят на България: 1991 – 2006). – София: УИ „Стопан
ство“, 2009. – 548 с.
3. Фондова борса и икономически растеж. // Икономика, 2009, № 3, с. 53 – 60.
4. The Interaction Between the Banking System and the Real Economy, (part one: theory and methodology) //
Economic Thought, 2009, p. 38 – 66.
5. The Macroeconomic Environment of Transition. // Agora without frontiers, 2002, Vol. 7, № 4, рр. 219 – 241.
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Сукманджиев, Стоил Иванов (1915 – 1988)
Роден е в Казанлък. Завършва ЮФ в СДУ (1944).
Научни интереси:
политическа икономия на капитализма, аграрноикономически теории, проблеми на многонационалните
корпорации, международната търговия и други аспекти на международната икономика.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши научен сътрудник (1947); доцент (1948); професор (1960).
в национални и международни организации:
научен секретар на Икономическия институт на БАН (1947).
Основни публикации:
1. За мирното съвместно съществуване на капитализма и социализма. – София: НСОФ, 1954. – 79 с.
2. Нов труд по проблеми на валутните групировки в развиващите се страни. // Икономическа мисъл,
1980, № 2, с.105 – 106.
3. Разпадането на единния световен пазар и задълбочаването на кризата на световната капиталистическа система. – София: НСОФ, 1953. – 87 с.

Христофоров, Асен Георгиев (1910 – 1970)
Роден е в Пловдив. Завършва икономика в Лондонския университет (1934). Началник на конюнктурната
служба при Главна дирекция на статистиката (1935 – 1938); икономист в Статистическия институт за
стопански проучвания при СДУ (1938 – 1940). Постъпва в СДУ (1940).
Научни интереси:
проблеми на политическата икономия на капитализма.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1943); професор (1945).
Основни публикации:
1. Кратък курс по стопанска география на България. – 2. изд. – София: Шипка, 1945. Ч. 1. – 105 с.
2. Курс по българско банково дело. Историческо развитие. – София: Фонд за подпомагане на студентите,
1946. Ч. 1. – 240 с.
3. Стопанското положение на България от избухването на войната насам. – София: 1941. – 26 с.
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ДОЦЕНТИ
Алякова, Валентина Иванова (1945)
Родена е в Силистра. Завършва висше образование в Московския държавен институт за международни отношения (1969), специалност „Международни валутно-финансови отношения“. Придобива научната степен „доктор“ (1975).
Специализира в Залцбург (1978); Московския държавен университет (1979);
Университета „Еразмус“ – Ротердам (1991); Университета „Делауеър“ (1992).
Владее английски, немски и руски език.
Научни интереси:
международни икономически отношения; малки и средни предприятия; евроинтеграция.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1979); доцент (1996).
Лекционни курсове:
макроикономика; микроикономика; европейска интеграция.
Основни публикации:
1. Бюджетният дефицит на САЩ – проблеми, перспективи. // Икономическа мисъл, 1995, № 1.
2. Високотехнологичните дребни и средни предприятия в условията на държавномонополистическия капитализъм. // Икономическа мисъл, 1988, № 11.
3. Значението на данъчната реформа на САЩ за икономическото развитие на страната. // Икономическа
мисъл, 1987, № 8.
4. Основи на макроикономиката. – София: УИ „Стопанство“, 2006. – 340 с. (в съавторство).
5. Учебен речник по икономикс – въведение в икономикс, микроикономикс, макроикономикс, международен
икономикс. – 3. доп. изд. – София: Люрен, 1997.

Атанасов, Атанас Петров (1951)
Роден е в с. Горни Дъбник, област Плевен. Завършва гимназия с преподаване на
английски език „Гео Милев“, Русе (1970). Получава висше образование във ВИИ
„Карл Маркс“, специалност „Политическа икономия“ (1976). Има магистърска
степен от Университета „Делауер“ по икономикс (1994). Придобива научната
степен „доктор“ (2006). Владее руски и английски език. Има издадени над 95
публикации.
Научни интереси:
моделиране и иконометрично оценяване на поведението на потребление и спестяване в България; еволюция на теорията на рационалния избор; методологически проблеми на икономикса; поведенски икономикс; социално дисконтиране и неговото място в
разработването на социално-икономическата политика; регулаторна практика и оценяване на регулаторното въздействие.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент във Висшето техническо училище, Русе (1977 – 1981); старши асистент (1984); главен асистент (1989); доцент (2013).
Лекционни курсове:
икономикс (микроикономикс и макроикономикс); микроикономика (на български и на английски език); микроикономическа теория; бизнес икономикс (на български и на английски език); поведенчески икономикс
(на български и на английски език).
Основни публикации:
1. Емпирична проверка на хипотезата за перманентния доход с адаптивни очаквания. // Научни трудове
на УНСС, 2002, т. 2, с. 189 – 216.
2. Към по-скромна и открита обща икономическа теория: размишления от гледната точка на онтологията на икономикса. // Политическата икономия: минало или бъдеще на икономическата теория: Сборник
с доклади от науч. конф. (Варна), 2007, с. 140 – 146.
3. Поведенски икономикс. – София: ИК – УНСС, 2013, 212 с.
4. Социална дисконтна норма. – София: ИК – УНСС, 2013, 186 с.
5. Toward Global Neoclassical Economics: A Critical Point of View. // Economic Alternatives, 2013, Issue 2,
pp. 21 – 31.

Атанасов, Трендафил Атанасов (1946 – 2020)
Роден е в Пловдив. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1971), специалност „Политическа
икономия“. Специализира в Полша (1972) и в СССР (1983 – 1984). Придобива научната степен „доктор“ (1983). Владее руски и английски език.
Научни интереси:
технологично и структурно преустройство на икономиката в САЩ, ЕС и
Япония; икономика, базирана на познанието.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши асистент (1974); главен асистент (1981); доцент (1988).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на ОИФ (1992 – 1993); декан на ОИФ (1995 – 1999); член на АС (1995 – 1999); зам.-ръководител
на департамент „Икономикс“.
Лекционни курсове:
микроикономика; макроикономика и световна икономика; първоизвори на икономическата теория; основи
на икономическата теория; класическа икономическа теория; съвременни икономически теории.
Основни публикации:
1. Икономикс. – София: Тракия-М, 1999 (в съавторство).
2. Опитът на развитите страни в технологичното и структурно преустройство на икономиката: Тема
по НИС към НИАЕП при УНСС. – 1997/98.
3. Основи на икономическата теория. – София: УИ „Стопанство“, 2006 (в съавторство).
4. Теория и методология на политическата икономия на капитализма. – София: Наука и изкуство, 1988 (в
съавторство).
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5. Технологично и структурно преустройство на икономиката в развитите промишлени страни. – София:
УИ „Стопанство“, 1990.

Беев, Ивайло Дончев (1973)
Роден е в Казанлък. Завършва Математическата гимназия „Акад. Н. Обрешков“,
Казанлък. Получава магистърска степен по специалност „Макроикономика“ от
УНСС (1999) и магистърска степен по право от СУ „Св. Климент Охридски“
(2015). Придобива научната степен „доктор“ (2011). Член на American Economic
Association. Ползва руски и английски език. Има издадени над 30 публикации.
Научни интереси:
нормативна основа на стопанския ред; икономическа конституция.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши асистент (2006); доцент (2018).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Икономикс“ (2013 – 2017).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
старши екперт към Парламентарна комисия по икономическа политика и туризъм, 42-ро Народно събрание на Република България.
Лекционни курсове:
политико-икономически системи; микроикономика и макроикономика за юристи; икономика на обществения сектор.
Основни публикации:
1. Икономика на обществения сектор: Електронен учебник. – София: ИК – УНСС, 2015 (в съавторство).
2. Икономическа конституция. Функционална и фактическа. – София: ИК – УНСС, 2017. – 298 с.
3. Макроикономически функции на държавата в контекста на правните регулации: Монографичен труд. –
София: ИК – УНСС; ОИФ; Катедра „Икономикс“, 2017. – 298 с.

Вълчанова, Василка Георгиева (1931)
Родена е в Петрич. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1955). Придобива научната степен „доктор“ (1978).
Научни интереси:
проучване на икономиката на развитите капиталистически страни; научно-педагогическа и учебно-ме
тодическа работа.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1961); доцент (1980).
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Основни публикации:
1. Икономическа енциклопедия. – 1984 (в съавторство).
2. Проблеми на ефективното използване на ТСО в преподаването на политическата икономия. – 1982.
3. Проблемното обучение в преподаването на политическата икономия: теория и практика. – 1982.
4. Речник по политическа икономия. – 1984 (в съавторство).

Георгиева, Емилия (Емилия Георгиева Младенова) (1953)
Родена е в Койнаре. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“ (1975). Придобива научната степен „доктор“ (1985). Специализира в Университета на Флоренция,
Италия – програма ТЕМПУС (1993). Владее италиански, френски и руски език.
Има издадени над 100 публикации.
Научни интереси:
макроикономика; европеистика.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1998).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на Факултетния и ФНС при ОИФ; директор на програма „Евроикономика“ в ЦФО на УНСС.
Лекционни курсове:
микроикономика; макроикономика; икономика и публичен сектор; европейска интеграция; икономика на ЕС.
Основни публикации:
1. България в съвременна Европа. – София: Византия, 2007. – 223 с.
2. Десетилетието на Маргарет Тачър (Икономическа философия и политика: 1979 – 1990). – София: 1995.
3. Икономика на предлагането (предпоставки, концепция, практикоприложни аспекти). – София,
1997. – 160 с.
4. Тематичен справочник по европеистика. Икономически аспекти. – 2 прераб и доп. изд. – София: ИК – УНСС,
228 с.
5. The Economies of the BELL Countries (Bulgaria, Estonia, Latvia and Lithuania) after their EU Accession). // Review
of European Studies, 2012, Vol. 4, № 5, pp. 191 – 202.
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Георгиева, Кристалина Иванова (1953)
Родена е в София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1976), специалност „Политическа
икономия“. Специализира в Англия (1987 – 1988) и в Австрия (1990). Придобива
научната степен „доктор“ (1986). Владее английски език.
Научни интереси:
икономика на развитите капиталистически страни и екологична политика.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1991).
в национални и международни организации:
директор на стратегическите операции във вицепрезидентството за устойчиво развитие към
Световната банка (1993); оглавява отдел за околна среда в Световната банка (2000 – 2004); вицепрезидент на Световната банка (2008 – 2010); европейски комисар (2010 – 2016); зам.-председател на ЕК
(2014 – 2016); главен изпълнителен директор на Световната банка (2017 – 2019); изпълнителен директор
на МВФ (от 2019 г.).
Основни публикации:
1. Икономика в епоха на бедствия. // Годишник на УНСС, 2014, с. 9 – 38.
2. Микроикономикс: В 2 ч. – София: ЕФ „Инвест Кинов“, 1993. Ч. 1. – 187 с. Ч. 2. – 181 с.

Добрева, Иванка Маринова (1926 – 2006)
Родена е в София. Завършва Ленинградския държавен университет (1951).
Същата година постъпва в СДУ. Става доцент през 1976 г.
Научни интереси:
проблеми на политическата икономия.
Лекционни курсове:
политическа икономия; методика на преподаването на политическата икономия.
Основни публикации:
1. За основите и ценообразуването в нашето селско стопанство. – 1962.
2. Икономическите закони. – 1970.
3. Социалистическата собственост и нейното стопанисване. Материали от V нац. конф. на преподава
телите по полит. икономия във ВУЗ, проведена в Русе от 23 до 25.IХ.1982. – София: Профиздат, 1984.
4. Социалистическите производствени отношения и някои аспекти на тяхното усъвършенстване на
съвременния етап. Изследване. – София: Партиздат, 1975. – 108 с.
5. Стоковото производство и действието на закона за стойността. – 1965.
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Иванова, Ваня Петрова (1963)
Родена е в Кула. Завършва Френската езикова гимназия, Враца (1982). Получава
висше образование във ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Политическа икономия“
(1986). Придобива научната степен „доктор“. Специализира в Университета
Нанси II – „Европейска икономическа интеграция“ (1990 – 1991); Университета
Ca’Foscari, Италия – „Европейска монетарна интеграция“ (1995 – 1996). Гостпрофесор в ESCI, Франция – „Конвергентни ефекти от членството на България
в ЕС“. Член е на ААЕ, Франция. Владее френски, италиански, английски и руски
език. Има издадени 52 публикации.
Научни интереси:
европейска монетарна интеграция; устойчиво развитие; екологична трансформация; макроикономически политики за устойчиво развитие.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент; доцент (2006).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръкодител на специалност „Икономика“, РЦДО – Хасково; член на ФС на ОИФ.
Лекционни курсове:
световна икономика; макроикономика; микроикономика; приложна международна икономика; основи на
икономическата теория.
Основни публикации:
1. Възможности на „зелената икономика“ в България и формиране на модел на социално-екологично развитие: ноември 2015 г. – София: ИК – УНСС; катедра „Икономикс“, 2016. – 256 с. (авт. колектив).
2. Екофискалната политика като инструмент за устойчиво развитие (по примера на ЕС). // Устойчиво
развитие и конкурентоспособност на българската икономика. – София: ИК – УНСС, 2013, с. 227 – 260.
3. Икономическа и финансова система на ЕС и Еврозоната. – София: „Силует“ ЕООД изд. „Ваньо Недков“,
2010. – 192 с.
4. Предизвикателствата на еврото. – София: УИ „Стопанство“, 2004. – 160 с.
5. Challenges Facing the Macroeconomic Policy for Sustainable Development in Agriculture (Based on the Model of
Organic Agriculture in Bulgaria). // Science, Policy and Politics of Modern Agricultural System. – Springer, 2014,
pp. 15 – 29.

Йотова, Лилия (Лилия Йотова Борисова) (1951)
Родена е в Койнаре. Завършва Първа гимназия, Плевен (1969). Получава висше
образование във ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Политическа икономия“ (1973).
Придобива научната степен „доктор“ (1984). Специализира в Беларус (1987).
Сертифициран одитор по стандартите ISO 9001:2000 и ISO 19011. Ползва английски, руски и френски език. Има издадени 58 публикации.
Научни интереси:
методология и методика на преподаването на икономическата теория; икономика на благосъстоянието; икономика на публичния сектор; устойчиво развитие.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1975); главен асистент (1985); доцент (1991).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на ФС на ОИФ; директор на РЦДО – Хасково (2010 – 2011); декан на ОИФ (2011 – 2018).
Лекционни курсове:
микроикономика; макроикономика; икономика на обществения сектор; икономика на благосъстоянието;
икономика и публичен сектор.
Основни публикации:
1. Икономика и публичен сектор: Учебник за дистанционно обучение. – София: УИ „Стопанство“, 2010. – 340 с.
2. Икономика на благосъстоянието: Учебник за дистанционно обучение. – София: УИ „Стопанство“, 2008,
с. 9 – 153.
3. Икономика на обществения сектор: Електронен учебник. – София: ИК – УНСС, 2015 (в съавторство).
4. Микроикономика. – 2. прераб. и доп. изд. – София: ИК – УНСС, 2013. – 248 с.
5. Устойчиво развитие и конкурентоспособност на българската икономика. – София: ИК – УНСС, 2013,
с. 353 – 379.

Керчев, Красимир Христов (1952)
Роден е в Брезник. Завършва ТЕТ, Русе (1971). Получава висше образование във
ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Политическа икономия“ (1978). Придобива научната степен „доктор“ (2010). Специализира в МГУ, Москва – „НТП при социализма“ (1983); Университета в Осло, Норвегия – „НТП и иновационна политика
в скандинавските страни“ (1984). Владее руски и английски език. Има издадени
67 публикации.
Научни интереси:
икономикс; политическа икономия; икономика на иновациите.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1991); доцент (2011).
ръководни и други длъжности в УНСС:
директор на ЦФО при УНСС (1995 – 2003); зам.-директор на дирекция „Магистърска степен“; член на АС
(1995 – 2003); член на ФС на ОИФ при УНСС (1995 – 2003).
Лекционни курсове:
иновации; икономика на иновациите; основи на икономическата теория; микроикономика; макроикономика.
Основни публикации:
1. Иновации: Учебник за дистанционно обучение. – София: ИК – УНСС, 2012. – 238 с.
2. Иновации: Учебно-методическо помагало. – София: ИК – УНСС, 2015. – 154 с.
3. Иновации и иновационна система. – София: ИК – УНСС, 2015. – 310 с.
4. Основи на иновационната политика. – София: УИ „Стопанство“, 2011. – 286 с.
5. Управление на иновациите. – Пловдив: „Студио Пиксел“ ООД, 2010. – 77 с.
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Колев, Цветан Христов (1947)
Роден е в Ямбол. Завършва ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Политическа икономия“ (1975). Придобива научната степен „доктор“ (1983). Специализира
в Стопанския университет, Виена – „Научно-техническа политика“ (1982);
Института по история на естествознанието, Москва – „Научно-техническа
политика“ (1986). Владее немски и руски език.
Научни интереси:
обща теория на стопанството; икономическа аксиология и методология на научните изследвания.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1991); професор от Европейското висше училище по икономика и мениджмънт – Пловдив (2011).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-директор на Висшата школа по икономика и управление на дейностите от извънпроизводствената
сфера на Отделението за следдипломна квалификация (1981 – 1982); директор на УИ „Стопанство“
(1991 – 1993).
Лекционни курсове:
микроикономика; макроикономика; икономическа аксиология; методология и методика на научните изследвания.
Основни публикации:
1. Възникване, формиране и развитие на научния потенциал в България: Дис. – София: ВИИ „Карл Маркс“,
1982. – 188 с.
2. Икономическата аксиология – ново направление в общата теория за стопанството. // Банки.
Инвестиции. Пари, 1996, № 5.
3. Икономически отношения в научната дейност. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1989. – 32 с.
4. Икономическо оценяване на НИРД. // Научни трудове ОИФ, 1990, № 1.
5. Research in the Intellectual Sphere in a Stаte of Economic Crisis. // Economic Thought, 1993.

Костов, Иван Йорданов (1949)
Роден е в София. Завършва 18. СПУ „Кирил и Методий“, София (1967);
ВИИ „Карл Маркс“ (1974), специалност „Политическа икономия“; СУ „Климент
Охридски“ (1981), специалност „Математика“. Придобива научната степен
„доктор“ (1984). Специализира в Москва (1981) – „Приложение на математически методи за изследване на икономически процеси“. Постъпва на работа като
асистент във ВИИ „Карл Маркс“ към катедра „Политическа икономия“ (1975),
а от 1979 г. – като главен асистент във Висшия машинно-електротехнически
институт „В. И. Ленин“ (сега Технически университет).
Научни интереси:
икономически растеж; приложение на математически методи в икономиката; факторен и клъстърен анализ;
преходен период; кризисен мениджмънт; управление на рискове; динамичните модели в икономиката.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1975); главен асистент (1979); доцент (1991).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
министър на финансите в правителството на Димитър Попов (20 декември 1990 – 8 ноември 1991) и в
кабинета на Филип Димитров (ноември 1991 – декември 1992); министър на държавната администрация
(декември 1999 – юли 2001); министър-председател на Република България (1997 – 2001); народен представител във: 7-то Велико народно събрание (1990 – 1991), 36-то (1991 – 1994), 37-то (1994 – 1997), 38-то
(1997), 39-то (2001 – 2005), 40-то (2005 – 2009) и 41-то народно събрание (2009 – 2013).
в национални и международни организации:
председател на СДС (1994 – 2002); председател на Демократи за силна България (2004 – 2013); създател
и председател на УС на „Лаборатория за управление на рисковете“, преименувана в „Център за анализ и
управление на рискове“ към НБУ (2013 – 2019).
Основни публикации:
1. За смисъла в обществото. Политическият преход в България след 1989 г. // Разум: Теоретично списание за политика и култура, 2002, с. 46 – 49.
2. Относно едностранната „евроизация“ на България. – София: БНБ – Дискусионни материали, 2002. –
16 с. (в съавторство).
3. Рискове и реформа на данъците и осигуровките. // Икономически изследвания, 2015, № 3, с. 29 – 45.
4. Свидетелства за прехода 1989 – 1999. – София: Сиела, 2019. – 448 с.
5. Стопанският упадък и реформаторските идеи. Сборник статии (С предг. от Тодор Вълчев) – София,
1993. – 283 с.

Лозанов, Михаил Николов (1926 – 1989)
Роден е във Видин. Завършва Стопанския факултет на СДУ (1950). Придобива научната степен „доктор“
(1954). Постъпва във ВИИ „Карл Маркс“ (1957). Става доцент (1969).
Научни интереси:
проблеми на политическата икономия.
Основни публикации:
1. Материално-техническата база на комунизма. – София: Наука и изкуство, 1965. – 71 с.
2. Стоковата размяна при социализма. – София: Наука и изкуство, 1963. – 120 с.

Марикина, Мария Тодорова (1969)
Родена е в Пловдив. Завършва гимназия „Софроний Врачански“, Пловдив (1988).
Получава висше образование в УНСС, специалност „Макроикономика“ (1992).
Придобива научната степен „доктор“ (1999). Гост-професор в Saarland Business
School HTW, Saarbrueken – „National Competitiveness in a Global Economy“ (2012,
2015), „Emerging Markets“ (2015). Владее руски, английски и немски език. Има издадени 60 публикации.
Научни интереси:
стопански модели; социално пазарно стопанство; национална конкурентоспособност; макроикономика; световна икономика и глобализация.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1993); старши асистент (1995); главен асистент (2007); доцент (2007).
Лекционни курсове:
микроикономика; макроикономика; глобална политическа икономия; глобализация и икономически транс
формации; стопански модели и конкурентоспособност.
Основни публикации:
1. Ефективност на правителството като фактор за конкурентоспособността на България. – София:
ИК – УНСС, 2016. – 366 с. (авт. колектив).
2. Конкурентоспособност и благосъстояние: теоретико-приложни аспекти в развитите пазарни стопанства. – София: УИ „Стопанство“, 2006. – 124 с.
3. Конкурентоспособност на българското стопанство – конкурентни предимства и недостатъци. –
София: ИК – УНСС. – 197 с.
4. Макроикономика. – София: Нова звезда, 2012. – 300 с.
5. Сравнителен анализ на стопанските модели в светлината на неолиберализма. – София: ИК РЕАЛ,
2001. – 192 с.

Марков, Марчо Янакиев (1950)
Роден е в Бургас. Завършва I СПГ „Г. С. Раковски“ (1968). Получава висше образование във ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Политическа икономия“ (1976).
Специализира в Киевския държавен университет „Тарас Шевченко“ (1979 –
1980). Придобива научната степен „доктор“ (1986). Носител на орден „Кирил
и Методий“ III степен (1987) и на Почетния знак на УНСС (2010). Владее руски и
ползва английски език. Има издадени 120 публикации.

Научни интереси:
политическа икономия; икономикс; институционална икономика; история на развитието на институционалната теория; методика на преподаването на икономическата теория.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1989).
ръководни и други длъжности в УНСС:
декан на ОИФ (2003 – 2009); председател на ФНС (2003 – 2009); директор на ИСК при УНСС (2005 – 2013);
зам.-ректор на УНСС по продължаващото обучение (2009 – 2014); ръководител на катедра „Икономикс“
(2012 – 2014).
участия в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
генерален директор (1992 – 1995) и изпълнителен директор (1995 – 1998) на Осигурителна синдикална
каса „Подкрепа“ АД.
Лекционни курсове:
основи на икономическата теория; микроикономика; макроикономика; институционална икономика.
Основни публикации:
1. Актуални проблеми на приватизацията. – София: Оферта-90, 1991. – 46 с.
72

2. Методика на обучението на политическата икономия: Учебно помагало. – София: ВИИ, 1987. – 320 с.
(в съавторство).
3. Институционална икономика: Авторизиран курс лекции. – София: Нова звезда, 2015. – 284 с.
4. Права на собственост – европейски измерения. – София: УИ „Стопанство“, 2008. – 52 с.
5. Учебен речник по институционална икономика А – Я. – София: ИК – УНСС, 2012. – 148 с.

Обретенов, Здравко Емануилов (1935 – 1995)
Роден е в с. Белцов, област Русе. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1958), специалност „Икономика на труда“ и „Политическа икономия“ (1959). Придобива научната степен „доктор“ (1979).
Научни интереси:
теория на благосъстоянието; доходи; потребление; икономически отношения в социално-културната сфера.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1969); доцент (1980).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-ректор на ВИИ „Карл Маркс“ (1982 – 1987).
Основни публикации:
1. Възпроизводство на квалифицирана работна сила в развиващите се страни. – София, 1978. – 291 с.
2. Некапиталистическият път на развитие и младежта от „Третия свят“. – София: Нар. младеж, 1976. – 88 с.
3. Проблеми на образованието и квалификацията на младежта от „Третия свят“. – София: Нар. младеж,
1978. – 88 с.

Пиримова, Вера Димитрова (1958)
Родена е в Пазарджик. Завършва Немската езикова гимназия „Б. Брехт“ (1977).
Получава висше образование във ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Политическа
икономия“ (1982). Придобива научната степен „доктор“ (1988). Владее немски,
английски и руски език. Има издадени повече от 100 публикации.
Научни интереси:
проблеми на икономическия растеж, икономическия цикъл и макроикономическата политика; отвореност, ефективност и конкурентоспособност на икономиката.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1988); старши асистент (1990); главен асистент (1991); доцент (2002).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на Факултетния съвет на ОИФ (от 2001 г.); член на ОС (от 2001 г.); зам.-ръководител на катедра
„Икономикс“ (2001 – 2012); директор на Центъра за професионално обучение (2005 – 2006); институцио73

нален координатор на УНСС по програма ЕРАЗЪМ на ЕК (2005 – 2015); директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели (2006 – 2015); главен секретар на УНСС по кредитната
система (2007 – 2011); член на Университетската комисия за признаване и трансфер на кредити (2007 –
2011); член на ФНС на ОИФ (2007 – 2011); координатор на УНСС по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм (2008 – 2015); член на Комисията на УНСС
за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши
училища (2011 – 2015); председател на Организационния комитет за провеждане на Национално състезание по икономикс, Асоциация на икономическите училища в България (от 2016 г.).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
член на Комисията към Министерството на образованието, младежта и науката за изпращане на български граждани за следдипломно обучение, специализации и научни изследвания в университети в чужбина в
изпълнение на двустранни програми за образователен, културен и научен обмен (от 2006 г.).
в национални и международни организации:
консултант към Съвета за академично признаване, НАЦИД (от 2011 г.); член на Икономическия и социален
съвет на Република България, председател на Постоянната комисия по международно сътрудничество и
европейска интеграция на ИСС (от 2012 г.).
Лекционни курсове:
микроикономика; макроикономика; микроикономическа теория; икономически растеж; приложна микроикономика.
Основни публикации:
1. Зависимост между икономическия растеж и безработицата в България. // Научни трудове на УНСС,
2007, т. 2, с. 57 – 85.
2. Нови тенденции в икономическата динамика на ЕС. // Научни трудове на УНСС, 2012, т. 2, с. 134 – 179.
3. Растеж, цикличност, конюнктура. – София: УИ „Стопанство“, 2001. – 261 с.
4. Цикличност в икономиката. Форми, източници, механизми. – София: ИК – УНСС, 2014. – 300 с.
5. Post-crisis Recovery and Efficiency of the Labor Market in Bulgaria. // Journal of Contemporary Economic and
Business Issues“, 2015, Vol. 2, № 2, pp. 39 – 58, http://www.eccf.ukim.edu.mk/ArticleContents/JCEBI/JCEBI_4/
spisanie br 4 fin k Vera Pirimova 39 – 58.pdf

Ракарова, Събина Борисова (1950)
Родена е в София. Завършва Московския институт за народно стопанство
„Г. В. Плеханов“, специалност „Икономическа кибернетика“ (1975). Придобива научната степен „доктор“ (1978). Специализира в Москва (1990) и в Гърция (1994).
Владее руски, английски и испански език.
Научни интереси:
теория и методология на микроикономическия анализ; конкуренция и пазарни
структури, икономически растеж (факторен анализ), прилагане на математическото моделиране в икономическите изследвания.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1989).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-ръководител на катедра „Икономикс“ (1995 – 1999; 2000).
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Лекционни курсове:
микроикономикс; макроикономикс; пазарна организация и ценообразуване; приложен микроикономикс; математическа икономия; преход от централизирано към пазарно стопанство.
Основни публикации:
1. Аналитичен апарат и количествени методи в икономикса. // Икономическа мисъл, 1995, № 3.
2. Икономикс. – 2. прераб. изд. – София: Тракия-М, 1998 (в съавторство).
3. Математически методи и модели в политическата икономия. Учебно помагало. – София: ВИИ, 1988.
4. Микроикономикс: Второ равнище. – София: Тракия-М, 1998. Ч. 1. – 332 с. Ч. 2. – 264 с.
5. Микроикономикс: Второ равнище. – София: УИ „Стопанство“, 1996. – 328 с.

Ралева, Стела Стоянова (1970)
Родена е в Панагюрище. Завършва СОУ „Нешо Бончев“. Получава висше образование в УНСС, специалност „Макроикономика“ (1993). Придобива научната
степен „доктор“. Специализира в Свободния университет, Берлин – „Финансов
икономикс“ (2001 – 2002). Участва в редица международни, национални и университетски проекти. Владее английски, немски и руски език. Има издадени 90
публикации.
Научни интереси:
макроикономически анализ на прехода към пазарна икономика; инфлация; парична
политика; икономически растеж; макроикономическа стабилизация; иновации;
конвергенция на българската икономика към ЕС.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1994); старши асистент (1997); главен асистент (2003); доцент (2013).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Икономикс“ (2001 – 2005); зам.-ръководител на катедра „Икономикс“ (от
2016 г.); зам.-ректор (2016 – 2019); член на АС (от 2016 г.).
в национални и международни организации:
зам.-председател и член на УС на Българската асоциация за регионални изследвания.
Лекционни курсове:
основи на икономическата теория; микроикономика; макроикономика; макроикономическа теория; макроикономическа теория и анализи; приложна макроикономика; макроикономически анализи; икономика на публичния сектор.
Основни публикации:
1. Инфлация и икономически растеж: Теория, методология, емпирика. – София: ИК – УНСС, 2013. – 280 с.
2. Микроикономика: Учебно помагало. – 3. прераб. и доп. изд. – София: УИ „Стопанство“, 2010. – 184 с.
3. Парична обусловеност на инфлацията: емпирична проверка. // Научни трудове на УНСС, 2003, с. 4 – 47.
4. Структурни източници и характеристики на инфлацията в България (1992 – 2010). // Иконом. изследвания, XXII, 2013, № 1, 41 – 71.
5. Bulgarian GDP Structures – Convergence with the EU. // South-Eastern European Journal of Economics, 2006, Vol.
4, № 2, pp. 193 – 207 (в съавторство).
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Сотирова, Гинка Борисова (1932)
Родена е в Пловдив. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1955). Придобива научната степен „доктор“ (1966).
Научни интереси:
проблеми на политическата икономия на капитализма; въпроси на съвременните буржоазни икономически
теории и история на икономическата мисъл в света.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1974).
Основни публикации:
1. В търсене на първоизвора. Философски и политически етюд върху учението на д-р Франсоа Кене. – 1975.
2. Митът на обновление. – 1969.

Сотирова, Екатерина Стефанова (1958)
Родена е в София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Политическа икономия“ (1981). Придобива научната степен „доктор“ (2002). Специализира в
Москва (1988), Великобритания (1994), Япония (1996) и Гърция (1993). Владее английски и руски език.
Научни интереси:
парична теория и политика; банково дело; световна икономика – проблеми на
външната търговия и чуждестранните инвестиции; устойчиво развитие.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1993); доцент (2009).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на специализация „Банково дело“ при Отделението за факултативно обучение при УНСС.
Лекционни курсове:
парична система и банки; приложен монетарен икономикс; основи на микроикономиката; основи на макроикономиката; международна икономика; финансова система; теория на парите и кредита; икономика и
публичен сектор; монетарна теория и политика; международна търговска политика.
Основни публикации:
1. Възможности на „зелената икономика“ в България и формиране на модел на социално-екологично развитие: ноември 2015 г. – София: ИК – УНСС, 2016. – 256 с. (авт. колектив).
2. ЕПИ за кандидат-студенти бакалаври: Ръководство за самоподготовка с примерни тестове. – София:
УИ „Стопанство, 2007 (авт. колектив).
3. Макроикономика: Сборник от задачи и тестове. – 3. изд. – София: Тракия-М, 2001. – 171 с.
4. Основи на микроикономиката: Учебник за дистанционно обучение. – София: УИ „Стопанство, 2006. – 421 с.
(в съавторство).
5. Паричният сектор в България: развитие, проблеми, интеграция. – София: УИ „Стопанство“, 2008. –
312 с.
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Стефанов, Димитър Иванов (1946)
Роден е в с. Стефан Караджа, област Варна. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1971). Придобива научната степен
„доктор“ (1980).
Научни интереси:
проблеми на американската икономика и проблеми на очертаващия се модел на социално-икономическото развитие в източноевропейските страни.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1990).
Основни публикации:
1. А знаем ли диагнозата. – 1989.
2. Растежът на капиталистическия начин на производство. – 1988.

Танова, Петя Атанасова (1956)
Родена е в София. Завършва Московския държавен университет „М. В. Ломо
носов“, специалност „Политическа икономия“ (1979). Придобива научната степен „доктор“ (1988) в Московския държавен университет (МДУ). Специализира
в МДУ (1987) и в Оксфорд (1999). Член на Западната асоциация по обществени науки; Българо-латиноамериканската асоциация и Залцбургския семинар.
Ползва английски, френски, испански, руски, полски и украински език.

Научни интереси:
сравнителен анализ на моделите на пазарно стопанство; глобализация и технологични, структурни и
институционални промени в световното стопанство в България.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1997).
Лекционни курсове:
микроикономика; макроикономика; сравнителен анализ на моделите на пазарно стопанство; икономикс
за мениджъри.
Основни публикации:
1. Бизнес обучение. Предприемачество. UNDP. Програма на ООН за развитие. Проект BUL/97/005. – София:
1999. – 219 с.
2. Международни различия в счетоводните стандарти и моделите на пазарното стопанство. – София:
Фаворит, 1995. – 80 с.
3. Методическо пособие за преподавателите. Бизнес обучение. Предприемачество. UNDP. Програма на
ООН за развитие. Проект BUL/97/005. – София: 1999. – 223 с.
4. Микроикономикс. – София: Тракия-М, 1999. – 247 с.
5. Микроикономикс във въпроси и задачи, в дилеми и проблеми. – София: Диограф, 1992. – 61 с.
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Трифонова, Венелина Георгиева (1949)
Родена е в Русе. Завършва Професионална гимназия „Баба Тонка“, Русе (1968).
Получава висше образование във ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Счетоводство
и икономически анализ“ (1972). Придобива научната степен „доктор“ (1978).
Специализира в Политехническия университет, Център по управление (1976);
Икономическия университет на Варшава, катедра „Политическа икономия“
(1987); Атинския университет, департамент по икономика (1998). Член на
Българската макроикономическа асоциация. Владее английски, немски и руски
език. Има издадени над 60 публикации.
Научни интереси:
макроикономика; микроикономика; икономическа политика; паричен икономикс; основи на икономическата теория; финансови пазари; фондови борси; европейска икономическа интеграция; икономики в преход;
икономика на развитието.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1992).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Икономикс“ (1993 – 2001); член на ФС на ОИФ (2003); член на НС на ОИФ
(2008).
Лекционни курсове:
основи на икономическата теория; основи на микроикономиката; основи на макроикономиката; финансови пазари; парична политика и приложен монетарен икономикс.
Основни публикации:
1. Ендогенни пари и парична политика. – София: ИК – УНСС, 2013. – 244 с.
2. Икономикс. Учебен речник: В 2 т.: Въведение в икономикса. Микроикономикс. Макроикономикс.
Международен икономикс. – 4. доп. и прераб. изд. – София: УИ „Стопанство“, 2005 (авт. колектив).
Т. 1. А – К. – 2005. – 521 с. Т. 2. Л – Я. – 2005. – 674 с.
3. Корпоративни финанси. – София: Тракия-М, 1999. – 607 с. (в съавторство).
4. Паричен икономикс: Теория и методология. – София: ИК – УНСС, 2012. – 424 с.
5. Състояние и въздействие на неконвенционалната парична политика на водещите централни банки по
света за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България: Колективна монография. –
София: ИК – УНСС, 2019. – 340 с. (авторски колектив).

Цокович, Йован Петра (1922 – 2003)
Роден е в Югославия. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1957). Постъпва като асистент в катедра „Политическа
икономия“ в същия институт (1958). Придобива научната степен „доктор“ (1973). Става доцент (1969).
Научни интереси:
социална политика на буржоазната държава, съвременни форми на експлоатацията в развитите капита
листически страни.
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Основни публикации:
1. Антиработнически икономически теории. – София: Профиздат, 1970. – 92 с.
2. Критика на съвременните буржоазни теории за инвестициите като средство за борба с кризите. – София:
ВИИ, 1964. – 216 с.

АСИСТЕНТИ
Величков, Николай Николаев (1986)
Роден е в София. Завършва висше образование в УНСС, специалност
„Макроикономика“ (2010). Придобива научната степен „доктор“ (2016). Специ
ализира международен икономикс към Виенския университет по икономика и
бизнес администрация. Гост-професор в Университета на Гранада – „Данъчни
модели в ЕС“; Чешкия университет за естествени науки – „Фискални политики в ЕС“; Университета на Сарагоса – „Фискална политика на международно
равнище“; Университета на Евора – „Фискална политика в условията на криза“.
Владее английски и немски език. Има издадени над 30 публикации.
Научни интереси:
фискална политика; икономически растеж; макроикономическа стабилизация; икономическа конвергенция.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2010); главен асистент (2017).
ръководни и други академични длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Икономикс“ (2012 – 2014; от 2018 г.).
Лекционни курсове:
основи на икономическата теория; микроикономика; макроикономика; макроикономическа теория;
макроикономически анализи.
Основни публикации:
1. Дигиталните умения в ЕС: клъстер анализ. // Научни трудове на УНСС, т. 3, 2018, № 3, с. 111 – 122 (в
съавторство).
2. Макроикономически ефекти на бюджетните разходи в България (иконометричен анализ). //
Икономически и социални алтернативи, 2016, № 2, с. 70 – 83.
3. Effects of Government Debt on Macroeconomic Activity (The Case of Bulgaria). // Economic Alternatives, 2016,
№ 1, pp. 24 – 32.
4. Fiscal Rules Versus Fiscal Discretions. // Economic Alternatives, 2015, № 3, рр. 39 – 45.
5. Tax Models in the EU: a Cluster Analysis. // Economic alternatives, 2017, № 4, 573 – 583 (в съавторство).
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Дамянов, Димитър Димитров (1982)
Роден е в София. Завършва Националната търговско-банкова гимназия, София
(2001). Получава бакалавърска степен по специалност „Макроикономика“ от
УНСС (2005) и магистърска степен по специалност „Макроикономика“ от УНСС
(2007). Придобива научната степен „доктор“ (2016). Владее английски и ползва
руски език. Има издадени 22 публикации.
Научни интереси:
макроикономически аспекти на потреблението и спестяването на домакинствата; динамика, фактори и разпределение на богатството на домакинствата; икономически растеж.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2010); главен асистент (2017).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели (от 2010 г.).
Лекционни курсове:
микроикономика; макроикономика; макроикономическа теория и анализи (на български и на английски език).
Основни публикации:
1. Демографски предизвикателства пред европейските икономики в зората на Четвъртата индустриална революция. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2018, N 3, 99 – 110.
2. Динамика на богатството на домакинствата в България през периода 2000 – 2014 г. // Икономически
предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики: Межд. науч. конф. (София), 2017,
с. 407 – 414.
3. Потребление и спестяване (Тема 4). // Анализ на макроикономическото и финансово състояние на
България през 2014, 2015 и 2016 г.: Трети етап. – София: УНСС, 2017.
4. Спестяване на домакинствата в България (1994 – 2014 г.): Дис. за присъждане на образ. и науч. степен
„доктор“ – 2016, 222 с.
5. Real Returns, Interest Income Tax and Household Saving in Bulgaria. // Economic Alternatives, 2016, N1,
pp. 15 – 23.

Димитров, Динко Ангелов (1968)
Завършва УНСС (1991), специалност „Макроикономика“. Специализира в Гер
мания (1993 – 1994; 1996). Придобива научната степен „доктор“. Владее руски,
английски и немски език.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции: главен асистент.

Лекционни курсове:
микроикономика; макроикономика; математическа икономика; теория на игрите.
Основни публикации:
1. Виртуални пазари. // Икономическа мисъл, 1997, № 4.
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2.
3.
4.
5.

Динамика на пазарните форми: сигнални коалиции и асиметрична информация. – УНСС, 1997.
Математическа икономика: статистика и сигурност. – София: УИ „Стопанство“, 1998.
Нобеловите лауреати по икономика през 1994. // Икономическа мисъл, 1994, № 10.
Aplication of Operators over Intuitionistic Fuzzy Sets in Analysis of Asymmetric Information, in Notes on Intuitionistic
Fuzzy Sets, Vol. 3, № 1.

Димитрова, Елисавета (Елисавета Димитрова Георгиева)(1955)
Родена е в София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1978), специалност „Политическа
икономия“. Специализира в Лятна школа по икономикс „Олщин“ (1991) и Зимна
школа по икономикс – Варшава (1993). Придобива научната степен „доктор“
(1983). Владее френски, английски, руски и гръцки език.
Научни интереси:
икономика на развитието; икономика на благосъстоянието; човешкото измерение в икономическите отношения.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1988).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Икономикс“ (1990 – 1992).
Лекционни курсове:
макроикономика; микроикономика; икономика на развиващите се страни.
Основни публикации:
1. Еволюцията на теориите на развитието. // Икономическата теория в началото на XXI век – постижения, проблеми, перспективи: Науч. конф. (Варна), 2005, с. 244 – 254.
2. Заемите – средство за неоколониална експанзия. – 1985.
3. Индексът за човешко развитие – възможен оптимизационен критерий на обществено благосъстояние. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика: Науч.
конф. (София), 2003, с. 84 – 90.
4. Необходимост от „алтернативни“ на БВП показатели при преструктуриране на българската икономика. // Преструктуриране на българската икономика: Науч. конф. (София), 2007, с. 18 – 21.
5. Отношенията на ЕИО с икономическите групировки на развиващите се страни. – 1986.
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Илиев, Петкан Александров (1959)
Роден е в Пазарджик. Завършва ЕСПУ „Лиляна Димитрова“, Пловдив (1977).
Получава висше образование във ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Политическа
икономия“ (1983). Придобива научната степен „доктор“ (2017). Специализира в
Полша (1988) по тема: „Външна задлъжнялост – регионални и институционални аспекти“; САЩ (1991) – „Икономически анализи на селскостопански проекти, обслужване на проекти и образователни програми“. Владее руски, немски и
английски език. Има издадени 115 публикации.
Научни интереси:
църковна икономика; икономикс на религията; макроикономически анализи; икономика на публичния сектор.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1986); старши асистент (1989); главен асистент (1993).
Лекционни курсове:
макроикономика; микроикономика; икономика на обществения сектор; църковна икономика; икономика и
публичен сектор.
Основни публикации:
1. Икономика и публичен сектор. – София: УИ „Стопанство“, 2001, 2007. – 536 с. (авт. колектив).
2. Критичен поглед върху теоретичните аспекти на религиозния икономикс. // Критиката на неокласи�ческия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008 – 2009 (Варна),
2016, с. 326 – 337.
3. Макроикономика. – София: НБУ – ЦДО, 2001, 2003. – 355 с. (в съавторство).
4. Микроикономикс: В 2 ч. – 1 и 2 изд. – София: ЕТ „Инвест Кинов“, Тракия-М, 1991, 1999. – 182 с. (авт.
колектив).
5. Църковната икономика: теоретични основи и емпиричен анализ. // Науч. трудове на УНСС, т. 1, 2017,
№ 1, 111 – 150.

Инджова, Ренета Иванова (1953)
Родена е в Нова Загора. Завършва ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Политическа
икономия“. Придобива научната степен „доктор“ (1988). Специализира „Бизнес
и административно управление“ във Фондация „Айзенхауер“, Филаделфия
(1995). В периода 1975 – 1984 г. е преподавател във ВИИ „Карл Маркс“, катедра
„Политическа икономия“. През 1984 – 1990 г. е преподавател във ВМЕИ „Ленин“,
катедра „Политическа икономия“.

Заемани длъжности:
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
икономически съветник на Парламентарната група на СДС в 7-то ВНС (1990 – 1991); министър-председател в първото служебно правителство (октомври 1994 – януари 1995).
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в национални и международни организации:
експерт в Агенцията за икономическо развитие (1991 – 1993); председател на Надзорния съвет на
Агенцията по приватизация (1992 – 1994); изпълнителен директор на агенцията по приватизация (1993);
съпредседател на партия „Демократичен алианс“ (2008 – 2011); председател на НСИ (2012 – 2014).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
ръководител на дирекция „Лоши кредити и приватизация“ в ОББ (1992); финансов директор на болница
„Токуда“ (2008 – 2011).
Основни публикации:
1. В този си вид НЗОК пречи на реформите в здравеопазването: Интервю. // Икономика, 2009,№ 1,
с. 6 – 8.
2. Да се обединим около президентска република или монархия: Интервю. // Социалдемокрация, 1997, 14,
с. 23 – 24.
3. Двуполюсният модел се завърна. // Тема, 2001, № 5, с. 24 – 26.
4. Икономиката ни е паднала толкова ниско, че дори на безценица няма кой да я купи. // Стандарт нюз,
4 юли 1994, с. 5.
5. Philadelphia regalis: корени и цвят. – София: ИК „Кибеа“, 2017.

Йотинска, Снежана Димитрова (1972)
Родена е в Монтана. Завършва УНСС, специалност „Макроикономика“ (1996).
Владее английски и руски език.
Научни интереси:
конкурентоспособност и икономически растеж на страните в преход.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши асистент (1999).
Лекционни курсове:
макроикономическа политика и икономически растеж на страните в преход.
Основни публикации:
1. Икономикс: Сборник тестове и задачи. – София: Тракия-М, 1998 (в съавторство).
2. Конкурентни предимства и недостатъци на българската икономика – макроикономически ориентири
и оценки (2000 – 2002 г.). // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща
пазарна икономика: Науч. конф. (София), 2003, с. 345 – 350.
3. Чуждестранните инвестиции – фактор за конкурентоспособност и растеж на българската икономика. // Алтернативи, 2002, № 5 – 7, с. 60 – 62.
4. Чуждестранните инвестиции – фактор за конкурентоспособност и растеж на българската икономика. // Икономическа и институционална промяна при прехода към реално функционираща пазарна икономика: Науч. конф. (София), 2001, с. 196 – 201.
5. In crescitIá, L`importazione. // Куриер Италия България, 2000, № 1.
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Касабов, Гарик Александрович (1949)
Роден е в Баку, Азербайджан. Завършва МГУ „М. В. Ломоносов“ (1974), специалност
„Политическа икономия“. Специализира в Москва (1979). Придобива научната
степен „доктор“ (1989). Владее английски и руски език.
Научни интереси:
бюджетна политика.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1989).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на ФСТСА – Хасково (1994 – 1996); зам.-декан на ФСТСА – Монтана (1996 – 1999).
Лекционни курсове:
микроикономика; макроикономика; икономически аспекти на качеството на продукцията.
Основни публикации:
1. Икономикс: Сборник тестове и задачи. – София: Тракия-М, 1998 (в съавторство).
2. Икономикс: Учебен речник. – София: Люрен, 1993. – 635 с. (в съавторство).
3. Икономикс: Учебен речник: базисни икономически категории и зависимости. – 2. изд. – София: Люрен,
1995 (в съавторство). Т. 2. Л-Я. – 668 с.
4. Микроикономикс: Теми, тестове, задачи. – София: Люрен, 2000. – 340 с. (в съавторство).

Мархолева, Кристина Стефанова (1986)
Родена е в София. Завършва Националната търговско-банкова гимназия, София
(2005). Получава бакалавърска степен по специалност „Макроикономика“ от
УНСС (2009) и магистърска степен по специалност „Макроикономика“ от
УНСС (2010). Придобива научната степен „доктор“ (2014). Специализира във
Виенския университет по икономика и бизнес администрация – „Международен
икономикс“. Гост-професор в Технологичния институт на Източна Македония
и Тракия, Гърция – „Ефекти от висшето образование в ЕС“ и „Данъчни модели
в ЕС“; Университета на Евора, Португалия – „Публични разходи и модели на
социално-икономическо развитие в ЕС“. Владее английски език. Има издадени
над 30 публикации.
Научни интереси:
разходна и данъчна политика на правителството; ефективност на публичните разходи; икономическа
конвергенция в ЕС; модели на социално-икономическо развитие в ЕС; икономикс на образованието.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2014); главен асистент (2017).
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Основни публикации:
1. Значение на публичните разходи за обособяването на отделни модели на социално-икономическо развитие в ЕС. // Икономически и социални алтернативи, 2014, № 1, pp. 58 – 71.
2. Efficiency of Tertiary Education Expenditure in CEE Countries: Data Envelopment Analysis. // Economic alternatives,
2017, N 3, pp. 352 – 364. (в съавторство).
3. Economic and Social Effects of Higher Education in the European Union. // Economic alternatives, 2018, № 4,
pp. 517 – 526 (в съавторство).
4. Stability and Growth Pact reform and public expenditure structure in the European Union Member States. //
Economic Alternatives, 2016, № 1, pp. 33 – 47.
5. Tax Models in the EU: a Cluster Analysis. // Economic alternatives, 2017, 573 – 583 (в съавторство).

Ножаров, Щерьо Стефанов (1973)
Роден е в Пловдив. Завършва ШЗО „Христо Ботев“, Плевен (1994). Получава магистърска степен по специалност „Право“ от ПУ „П. Хилендарски“ (1994) и
„Финанси“ от СА „Д. А. Ценов“, Свищов (2002). Придобива научната степен „доктор“ (2012). Специализира във Venice International University, Италия – „Устойчиво
развитие“. Гост-професор в European Shoah Legacy Institute (ESLI), Croatia –
Provenance Research Training Program (2013). Владее английски и руски език. Има
издадени 42 публикации.
Научни интереси:
икономика на устойчивото развитие; институционална икономика; икономикс на противодействие на
престъпността.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2015).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
началник на отдел „Стратегия и програми за околна среда“ – Министерство на околната среда и водите
(2003 – 2006); зам.-председател на Националната междуведомствена комисия по изменение на климата
(2003 – 2009); национален координатор по устойчиво развитие на България и национален представител в Комисията по устойчиво развитие на ООН – Ню Йорк, САЩ (2003 – 2009); директор на дирекция
„Инвестиционна политика, обществени поръчки, политика по изменение на климата“ – Министерство
на околната среда и водите (2006 – 2009); главен директор на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ – Министерство на културата (2009 – 2010); секретар на секция
„Икономически науки“ при СУБ (от 2018 г.); синдикален секретар на националния синдикат „Висше образование“ към КТ ПОДКРЕПА (от 2019 г.).
Лекционни курсове:
макроикономика; микроикономика; икономическа политика на устойчивото развитие; политическа икономия на устойчивото развитие.
Основни публикации:
1. The institutional economics of collective waste recovery systems: An empirical investigation. // Ikonomicheski
Izsledvania, 2018, Vol. 27, № 5, pp.172 – 180.
2. United Nations, Working Together: Integration, institutions and the Sustainable Development Goals. // World Public
Sector Report 2018. – New York: UN, 2018, pp. iv. (contributing author).
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Пашов, Пламен Николов (1953)
Роден е в Белене, област Плевен. Завършва ВИИ „Карл Маркс“, специалност
„Политическа икономия“ (1981). Специализира в Киев (1986) и Атина (1991; 1993).
Ползва руски и английски език.
Научни интереси:
икономически проблеми на малките и средните предприятия.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1991).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Политическа икономия“ (1988 – 1989).
Лекционни курсове:
микроикономика; макроикономика.
Основни публикации:
1. Микроикономика. – София: Люрен, 1999. – 400 с.
2. Обща теория на пазарното стопанство. – София: Нова звезда, 2002 (в съавторство). Ч. 1.
Микроикономика с тестове и задачи. – 302 с. Ч. 2. Макроикономика с тестове и задачи. – 366 с.
3. Обща теория на пазарното стопанство. – София: Нова звезда, 2005 (в съавторство). Ч. 1.
Микроикономика с тестове и задачи. – 302 с. Ч. 2. Макроикономика с тестове и задачи. – 366 с.
4. Макроикономически аспекти на дребния бизнес в България. // Предприемачеството, дребният и средният бизнес в България (Пловдив), 2002, с. 181 – 187.
5. Ролята на дребния бизнес в прехода към пазарна икономика в България. // Алтернативи, 2002, № 5 – 7,
с. 55 – 57.

Петкова, Аника Стефанова (1986)
Родена е в София. Завършва Националната търговско-банкова гимназия, София
(2005). Получава бакалавърска степен по специалност „Макроикономика“ (2009)
и магистърска степен по специалност „Макроикономика“ от УНСС (2010).
Придобива научната степен „доктор“ (2018). Владее английски език. Има издадени 17 публикации.
Научни интереси:
макроикономика; международни икономика; паричен икономикс.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2010); главен асистент (2020).
Лекционни курсове:
микроикономика (на български и на английски език); основи на икономическата теория; макроикономика;
паричен икономикс.
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Основни публикации:
1. Ефекти от преките чуждестранни инвестиции върху вътрешните инвестиции и икономическия растеж в България. // Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие: Нац.
конф., 6 ноември 2015 г. (София), 2016, с. 111 – 118.
2. Трансмисионен механизъм при оценка на влиянието на преки чуждестранни инвестиции и вътрешните
инвестиции върху икономическия растеж в България за периода 1999 – 2015 г. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 2, с. 136 – 143.
3. Фактори, свързани с възникването на дефицит по текущата сметка на платежния баланс. // Европейски
разногласия и световен хаос: Сборник с доклади от научна конференция, 27 май 2017 г. (София), 2018,
с. 352 – 358.
4. The Role of Household Consumption in Relationship Between Economic Growth and Foreign Direct Investment in
Bulgaria. // Economic alternatives, 2019, N 1, 33 – 43.

Пешев, Петър Илков (1981)
Роден е във Варна. Завършва Частна търговска гимназия, Варна (2000).
Получава бакалавърска степен по специалност „Макроикономика“ (2005) и магистърска степен по специалност „Макроикономика“ от УНСС (2010). Придобива
научната степен „доктор“ (2014). Член на Американската икономическа асоциация. Владее английски език. Има издадени 22 публикации.
Научни интереси:
финансови пазари; икономическо и социално неравенство; икономически растеж и конвергенция; икономическа политика; икономически растеж; анализ на
времеви редове.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
хоноруван асистент (2014); асистент (2015); главен асистент (2017).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
инвестиционен посредник с пълен лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги в Европейското икономическо пространство (от 2013 г.).
Лекционни курсове:
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и висше образование във ВИИ „Карл Маркс“ (1981), специалност „Икономика на
труда“. Придобива научната степен „доктор“ (1988). Владее английски и руски
език. Има издадени над 110 публикации.
Научни интереси:
икономика на труда; пазар на труда; заетост и безработица; осигурителни
системи и фондове; демография.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1982); старши асистент (1985); главен асистент (1988); доцент (1992); професор (2009).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Човешки ресурси и социална защита“ (от 2005 г.); директор на Центъра
за социални изследвания, иновации и развитие на човешките ресурси (от 2000 г.); член на ФС на ОИФ
(от 1999 г.); председател на ОС на ОИФ (2009 – 2011); зам.-председател на ОС (2011 – 2015); председател
на ОС (от 2015 г.); член на АС (от 2010 г.).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
член и председател на Надзорния съвет на Националната агенция по заетостта (1999 – 2001).
в национални и международни организации:
председател на Икономическия и социален съвет на Република България (от 2003 г.); член на Европейския
икономически и социален комитет (от 2010 г.); член на СНС по национална икономика (2007 – 2009); член
на Научната комисия по икономически науки при ВАК (2009 – 2010); член на УС на Съюза на икономистите
в България (1999 – 2001); председател на КС на Съюза на икономистите в България (2001 – 2004).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
зам.-председател и член на УС на Държавната спестовна каса (Банка ДСК) (1996 – 1997); член на УС на Фонда
за гарантиране на влоговете в банките (1999 – 2010); изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на пенсионноосигурителна компания „Солидарност“ („Ен ЕН Пенсионноосигурително дружество“
ЕАД) (1998 – 2001); член на Надзорния съвет на „Ен ЕН Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД (от 2020 г.).
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Лекционни курсове:
икономика на труда; пазар на труда; човешки капитал; демография; организация на осигурителните фондове; пенсионни фондове.
Основни публикации:
1. Демография. – София: УИ „Стопанство“, 2007. – 272 с. (в съавторство).
2. Икономика на труда. – София: ИК – УНСС, 2016. – 340 с. (авт. колектив).
3. Основи на трудовата икономика. – София: Болид, 1998. – 206 с.
4. Пазар на труда. – София: Сиела, 2010. – 284 с.
5. Пенсионни фондове. – София: УИ „Стопанство“, 2008. – 205 с. (в съавторство).

Наумов, Никола Тодоров (1925 – 1995)
Роден е в София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1950). Специализира демография в
Националния институт за демографски изследвания – Париж (1957; 1959).
Постъпва на работа във ВИИ „Карл Маркс“ (1952). Член на Международния съюз
за научни изследвания на населението (1959 – 1990); на Американската статистическа асоциация (1970 – 1976). Ползва френски, руски и английски език. Има
издадени 10 публикации.
Научни интереси:
статистика; демографска и икономическа наука; прилагане на статистико-математически методи в демографските и социално-икономическите изследвания.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1952); доцент (1962); професор (1971).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра; зам.-декан; декан; зам.-ректор по НИР; ръководител на Лаборатория за демографски изследвания; директор на Научноизследователския институт по статистика.
Лекционни курсове:
обща теория на статистиката; селскостопанска статистика; икономическа статистика; демографска и
трудова статистика; демография.
Основни публикации:
1. Демографска прогноза до 2010 г. – София: УИ „Стопанство“, 1992. – 78 с. (в съавторство).
2. Прогноза за демографското развитие на Република България за периода 1992 – 2020 г. – София:
Министерство на строителството, 1992 (в съавторство).
3. Прогноза за заетото население в НРБ 1970 – 2000 г. – София, 1971.
4. Селскостопанска статистика. – София: Наука и изкуство, 1959. – 222 с.
5. Стратегия на териториалното развитие на Република България. – София, 1995.
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Нейков, Марин Иванов (1936)
Роден е в Гулянци, област Плевен. Завършва Икономическия техникум, Свищов
(1954). Получава висше образование във ВФСИ „Д. А. Ценов“, Свищов (1959), специалност „Счетоводна отчетност“. Придобива научните степени „доктор“
(1967) и „доктор на икономическите науки“ (1983). Специализира в Московския
икономико-статистически институт, СССР (1965 – 1966; 1968 – 1969). Владее
руски и английски език. Има издадени 125 публикации.
Научни интереси:
приложение на ЕИТ в икономиката; автоматизирана обработка на информацията; информационно осигуряване на управлението; информационни системи и технологии; застраховане;
застрахователно и осигурително счетоводство.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1961); старши асистент (1964); доцент (1971); старши научен сътрудник I степен (1991);
професор в УНСС (1999).
ръководни длъжности и участие в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
завежда секция в Научноизследователския институт по труда; ръководител на проект „Единен класификатор на професиите и длъжностите“.
Лекционни курсове:
застрахователно и осигурително счетоводство; имуществено и лично застраховане; финансово-счетоводен мениджмънт; информационни системи в застраховането; реинженеринг в застраховането.
Основни публикации:
1. Застрахователно и осигурително счетоводство. – 2. прераб. и доп. изд. – София: УИ „Стопанство“,
2007. – 576 с.
2. Информационни системи при управление на персонала. – София: Рал Колобър, 2004. – 124 с. (в съавторство).
3. Информационни технологии в застраховането и осигуряването. – Габрово: ЕКС-ПРЕС, 2009. – 274 с.
4. Качество на информационния продукт. – Варна: Г. Бакалов, 1986. – 178 с.
5. Рискът и застраховането. – 2 прераб. и доп. изд. – София: Алма Матер интернационал, 2001. – 359 с.
(в съавторство).

Павлов, Нено (Нено Павлов Ненов) (1946)
Роден е в с. Ал. Стамболийски, област Добрич. Завършва Икономическия техникум в Добрич. Получава висше образование в СА „Д. А. Ценов“, Свищов, специалност „Застраховане и социално дело“. Придобива научните степени „доктор“
(1976) и „доктор на икономическите науки“ (2007). Специализира в University of
Grenoble – „Реформите в осигурителните системи на ЕС“, Франция, Висшето бизнес училище в Копенхаген, Дания, Университета в Малага, Испания, и др. Владее
френски, руски и английски език. Има издадени 140 публикации.
Научни интереси:
икономика на извънпроизводствената сфера; управление на човешките ресурси; трудови пазари; социална политика; управление на риска; осигурителни системи; мениджмънт и надзор на осигурителните дружества; европейска мрежа антибедност.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1988); професор (2008).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
зам.-председател на Комисията за финансов надзор; член на Надзорния съвет на НОИ.
в национални и международни организации:
зам.-председател на Икономическия и социален съвет на Република България; зам.-председател на Съюза
на икономистите в България; председател на УС на фондация „Велеслав Гаврийски“, София; член на УС на
Съвета на ректорите в България; член на УС на БСК.
ръководни длъжности и участие в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
член на Съвета на директорите на Застрахователно акционерно дружество „Енергия“; декан; зам.-ректор и ректор на СА „Д. А. Ценов“, Свищов.
Лекционни курсове:
икономика на труда; социална политика; управление на човешките ресурси; осигурителни схеми; международни осигурителни отношения.
Основни публикации:
1. Либерализация на социалното осигуряване: предизвикателства, подходи, решения. – В. Търново: Абагар,
2007. – 352 с.
2. Икономика на труда. – София: ИК – УНСС, 2016. – 340 с. (авт. колектив).
3. Осигурителни схеми. – София: Фабер, 2011. – 435 с.
4. Предизвикателства пред конвергенцията на осигурителните системи на страните – членки на ЕС“. –
В. Търново: Абагар, 2007. – 112 с.
5. Трудови пазари и безработица. – В. Търново: Фабер, 2008. – 212 с.

Паунов, Марин Александров (1961)
Роден е в София. Завършва 114. английска езикова гимназия, София. Получава
висше образование във ВИИ „Карл Маркс“, специалности „Икономика и организация на труда“ и „Икономическа журналистика“ (1985). Придобива научната степен „доктор“ (1991). Специализира в London School of Economics
and Political Science (1991); Universita Cattolica del Sacro Cuore, Milan, Italy (1991);
Harvard Business School, USA (1992 – 1993; 1998); AOTS, Tokyo, Japan (1994). Член
е на HBSAA – Харвард, AOTSAA – Токио, и на СУБ. Международен консултант по
бизнес администрация. Владее английски, руски и португалски, ползва френски
език. Има издадени 70 публикации.
Научни интереси:
организационно поведение; корпоративна култура; бизнес стратегии.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1996); професор (2012).
ръководни и други длъжности в УНСС:
директор на дирекция „Бакалавърска степен на обучение“ (1998 – 2004); декан на „Бакалавърска степен
на обучение“.
ръководни длъжности и участие в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
председател на Съвета на директорите на „Мебел лукс“ АД, Пазарджик; зам.-председател на Надзорния
съвет на „Хатекс“ АД, Пазарджик; зам.-председател на Съвета на директорите на „Галко“ АД, Пазарджик;
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зам.-председател на Съвета на директорите на „Мануела“ АД, Хасково; зам.-председател на УС на
„Сентинел Асет мениджмънт“, София; председател на „София Бизнес Консултинг“.
Лекционни курсове:
организационно поведение; икономическа (организационна) култура; трудова мотивация; стратегии на
бизнеса и стратегическо управление на човешките ресурси; управление на човешките ресурси.
Основни публикации:
1. Организационна култура. – София: ИК – УНСС, 2015. – 302 с.
2. Организационно поведение. – 4. прераб. изд. – София: Сиела, 2013. – 344 с. (в съавторство).
3. Стратегии на бизнеса. – 4. доп. изд. – София: ИК – УНСС, 2012. – 258 с.
4. Трудова мотивация. – 2. прераб. и доп. изд. – София: Сиела, 2009. – 252 с.
5. Ценностите на българите – съвременен портрет на европейски фон. – София: ИК – УНСС, 2009.

Стефанов, Любомир Минчев (1957)
Роден е в София. Завършва 22 СОУ „Г. С. Раковски“, София (1975). Получава висше
образование във ВИИ „Карл Маркс“ (1981), специалност „Икономика на труда“.
Придобива научната степен „доктор“ (1989). Специализира в Ленинград, СССР
(1988), Лондон, Великобритания (2002). Владее руски и английски език. Има издадени 72 публикации.
Научни интереси:
икономика на труда; управление на възнагражденията; управление на човешките
ресурси; индустриални отношения; социално осигуряване.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1996); професор (2011).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Труд и социална защита“; зам.-ръководител на катедра „Човешки ресурси и
социална защита“ (2005 – 2018); член на АС; научен секретар на СНС.
ръководни длъжности и участие в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
член на УС на Съюза за стопанска инициатива (от 2016 г.); съдружник и управител на „София консултинг“
ООД (от 2005 г.).
Лекционни курсове:
икономика на труда; управление на човешките ресурси; управление на възнагражденията; информационни
системи за управление на човешките ресурси.
Основни публикации:
1. Информационни системи за управление на човешките ресурси. – 2. изд. – София: Тракия-М, 2015. – 145 с.
2. Осигурителни системи и фондове в България. – София: Сиела, 1999. – 304 с. (в съавторство).
3. Системи за възнаграждения (теория, практика, дизайн): Монография. – София: Тракия-М, 2015. – 320 с.
4. Управление на възнагражденията. – София: София Консултинг, 2010. – 240 с.
5. Управление на човешките ресурси. – София: ИК – УНСС, 2018. – 454 с. (в съавторство).
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Шопов, Димитър Атанасов (1934 – 2012)
Роден е в Созопол. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1958), специалност „Икономика
на труда“. Придобива научните степени „доктор“ (1966) и „доктор на икономическите науки“ (1975). Специализира във Франция (1990; 1992), Белгия (1992),
Япония (1993). Има издадени 57 публикации.
Научни интереси:
икономика на труда; работна заплата; организация и нормиране на труда; трудова мотивация; човешки ресурси; индустриални отношения; политика по доходите; социална политика.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1968); професор (1976).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Труд и социална защита“; зам.-декан на ОИФ (1972 – 1974); член на АС; член на
ФС на ОИФ; член на ФНС на ОИФ.
Лекционни курсове:
икономика на труда; индустриални отношения; управление на човешките ресурси.
Основни публикации:
1. Изследване на трудовия пазар и индустриалните отношения в България след 1990 г. – София: УИ
„Стопанство“, 1996. – 150 с. (авт. колектив).
2. Икономика на промишлеността. – София, 1968. – 535 с. (в съавторство).
3. Икономика на труда. – София: УИ „Стопанство“, 1997. – 539 с. (в съавторство).
4. Индустриални отношения. – София: Тракия-М, 1999. – 320 с.
5. Наръчник по управление на човешките ресурси. – София: ИК „Труд и право“, 2002. – 624 с. (авт. колектив).

Янулов, Илия Димитров (1880 – 1962)
Роден е във Велико Търново. Завършва Физико-математическия факултет (1902) и ЮФ (1911) на СУ.
Народен представител във Великото народно събрание (1911) и в обикновените народни събрания от
1913 до 1931 г. Член-кореспондент на БАН.
В чужбина е удостоен със следните звания и титли: член-кореспондент на Социологическия институт
на Чехословашката република, преподавател в Световната академия по международно право в Хага, член
на Контролната комисия относно изпълнението на трудовите конвенции от държавите. Под някои от
своите публикации се подписва с псевдонимите Мургашов и Ил. Искренов.
Научни интереси:
социологически, икономически и юридически проблеми; връзка между икономиката и трудовото законодателство.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1937); професор (1940).
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в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
народен представител във Великото народно събрание (1911); народен представител в Обикновено народно събрание (1911 – 1951).
в национални и международни организации:
ръководител на Българското дружество за социален напредък (1911 – 1951).
Основни публикации:
1. Инспекция на труда и социално законодателство. – София, 1905. – 68 с.
2. Морална статистика. – София, 1927. – 176 с.
3. Обществено израждане и борба против него. – София, 1928. – 54 с.
4. Социална защита на децата. – София, 1933. – 100 с.
5. Социална политика в България и чужбина. – София, 1924. – 245 с.

ДОЦЕНТИ
Близнаков, Йордан Петров (1939 – 2017)
Роден е в Калофер. Завършва ВМЕИ – София, специалност „Технология на машиностроенето“ (1963). Придобива научната степен „доктор“ (1971). Специализира
в UNESCO, Париж (1972); Институт проблем управления, Москва (1975); CEPIA,
Франция (1979); Universita Cattolica del Sacro Cuore, Милано (1991); El. Ke. Pa, Гърция
(1992, 1994); University of Swansea, департамент „Мениджмънт“, Великобритания
(1993); Висшия институт по управление, Франция (1994); University of Esbjerg,
департамент „Икономика“, Дания (1995); Трудовата академия, Германия (2001);
International Institute of Municipal Clerks, САЩ (2002); L’Universite d’Ottawa, департамент „Мениджмънт“, Канада (2003); Asia Pacific University, Япония (2003); INRS,
Франция (2003); Japan International Cooperation Agency, Япония (2004). Владее френски, руски и английски
език. Има издадени над 100 публикации.
Научни интереси:
икономика и организация на труда; икономика и управление; човешки ресурси; организационно поведение;
администрация; социален мениджмънт и маркетинг.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши научен сътрудник II степен (1972); доцент (1986).
ръководни и други длъжности в УНСС:
диретор на Висшата школа по мениджмънт и администрация на ИСК при УНСС (1990 – 2005); директор
на Междууниверситетския център за развитие на кариерата на УНСС (2003 – 2017); директор на УИ
„Стопанство“ (2001 – 2007); член на АС (1999 – 2004); зам.-ректор (2001 – 2004).
в национални и международни организации:
член и зам.-председател на Икономическия и социален съвет на Република България; член на Управителния
и на Консултативния съвет на Съюза за стопанска инициатива; член на СУБ; член на Научно-техническия
съюз в България.
Лекционни курсове:
икономика на труда; управление на човешките ресурси; организация и трудови стандарти; социален мениджмънт и маркетинг; планиране и организиране на човешките ресурси.
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Основни публикации:
1. Анализ и проектиране на организацията на труда. – София: УНСС, 1993. – 203 с. (в съавторство).
2. Застрахователен пазар. – София: Тракия-М, 2001. – 318 с. (в съавторство).
3. Как да управляваме човешките ресурси в предприятието. – София: ИК „Труд и право“, 2013, 880 с. (авт.
колектив).
4. Организационно поведение. – София: УИ „Стопанство“, 1993. – 149 с. (авт. колектив).
5. Терминологичен речник по управление на човешките ресурси. – София: УИ „Стопанство“, 2004. – 608 с. (авт.
колектив).

Диков, Иван Ангелов (1934)
Роден е в Стара Загора. Завършва висше икономическо образование. Постъпва на работа във ВИИ „Карл
Маркс“ (1990). Придобива научната степен „доктор“ (1982).
Научни интереси:
производителност на труда; автоматизация на труда.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1990).
Основни публикации:
1. Автоматизацията на производството и проблемите на труда. – София: Партиздат, 1973. – 204 с.
(в съавторство).
2. Изследване влиянието на техническата въоръженост и организацията на труда върху равнището
и динамиката на обществената производителност на труда. София: М-во на труда и соц. грижи,
1975. – 91 с. (в съавторство).
3. Обществената производителност на труда в промишлеността. Анализ, резерви и перспективи. – София:
Партиздат, 1975. – 187 с. (в съавторство).
4. Проблеми на методологията на планиране производителността на труда в стопанските организации. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1982. – 240 с.
5. Челен съветски опит за повишаване производителността на труда. – София: Профиздат, 1979. – 180 с.
(в съавторство).

Димитрова, Галина (Галина Димитрова Георгиева) (1975)
Родена е в Каварна. Завършва СОУ „Стефан Караджа“, профил математика,
Каварна (1993). Получава магистърска степен по специалност „Икономика и
организация на труда“ и магистърска степен по специалност „Застраховане
и социално дело“ от УНСС (1997). Придобива научната степен „доктор“ (2008).
Специализира в Манхайм, Германия (2001). Ползва руски и английски език. Има
издадени над 45 публикации.
Научни интереси:
икономика и организация на труда; управление на човешките ресурси; застраховане и социално дело; застрахователно посредничество.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1999); старши асистент (2001); главен асистент (2004); доцент (2010).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан по учебната работа на ОИФ (2011 – 2019); научен секретар на катедра „Човешки ресурси и
социална защита“ (от 2001 г.); секретар на Междууниверситетския център за развитие на кариерата (2003 – 2017); зам.-директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата (от 2018 г.);
зам.-председател на ОС на ОИФ (от 2019 г.); член на АС (от 2003 г.); член на ФС на ОИФ (от 2003 г.).
Лекционни курсове:
застраховане; застраховане на персонала; застрахователен пазар; лично застраховане; оптимизиране на
длъжностите и подбор на персонала.
Основни публикации:
1. Застрахователен пазар. – София: Тракия-М, 2001. – 318 с. (в съавторство).
2. Оптимизиране на длъжностите в застрахователното дружество. – София: Авангард Прима,
2010. – 267 с.
3. Организация на дейността по задължителното застраховане на персонала за риска „Трудова злополука“. // Трудът и социалната защита – европейски и национални предизвикателства: Сборник. – София:
ИК – УНСС, 2018, с. 170 – 177.
4. Развитие на световния и европейския застрахователен пазар. // Панорама на труда, 2009, № 5,
с. 21 – 34.
5. Ролята на застрахователните посредници на застрахователния пазар в България и ЕС. // Панорама
на труда, 2007, № 3 – 4, с. 12 – 27.

Димова, Душка Петкова (1939)
Родена е в с. Асеново, област Ловеч. Завършва ВИИ „Карл Маркс, София (1962),
специалност „Счетоводна отчетност“. Придобива научната степен „доктор“
(1981). Специализира във факултет „Трудово и социално право“ на Виенския университет (1989). Владее немски и руски език. Има издадени 27 публикации.
Научни интереси:
социална политика; социално и осигурително дело; социално проектиране.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1985)
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на ОИФ (1988 – 1989).
Лекционни курсове:
социална политика; социално осигуряване; теория на социалното дело; осигурителни и социалнозащитни
стратегии.
Основни публикации:
1. Социална политика. – София: УИ „Стопанство“, 1997. – 102 с.
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2.
3.
4.
5.

Социална политика: Държавна. Общинска. Фирмена. – София: Тракия-М, 2000. – 346 с. (в съавторство).
Социална политика и социално осигуряване. – София: ИК „Люрен“, 1993. – 144 с.
Социални детерминанти на икономическото развитие. – София: Контакт, 2002.
Фирмена социална политика. – София: „Болид“, 1993. – 144 с.

Евгениев, Георги (Георги Евгениев Георгиев) (1933 – 2019)
Роден е в София. Завършва Строителния техникум „Христо Ботев“ (1952)
и ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Икономика на труда“ (1958). Специализира
в Гръцкия център по производителност ЕЛКЕПА, Атинския университет
и Министерството на националната икономика, Гърция – „Организация
и производителност на труда“ (1992 – 1993); Уелския университет,
Великобритания – „Организация и управление на следдипломното обучение“
(1993 – 1994). Удостоен с „Почетния знак на УНСС“ (2003); почетен член на ОИФ
на УНСС (2008). Има издадени 220 публикации.
Научни интереси:
икономика и организация на труда.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши научен сътрудник II степен (1970); доцент (1980).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на АС (1983 – 1993); ръководител на катедра „Труд и социална защита“ (1984 – 1993); генерален директор на ИСК (1989 – 1994); зам.-ректор (1990 – 1993).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
първи зам.-министър на труда и социалните грижи (1971 – 1975); първи зам.-министър на снабдяването и
държавния резерв (1975 – 1977); председател на Комитета по труда и социалното дело (1983 – 1986); член
на Икономическия и социален съвет на Република България (2008 – 2019).
в национални и международни организации:
зам.-председател на Генералната конференция на МОТ и член на Административния съвет (1975);
зам.-председател на Централния съвет на Българските професионални съюзи (1977 – 1986); председател
на Съюза на специалистите по труда в България (1990 – 2019).
ръководни длъжности и участие в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
председател на Надзорния съвет на „Персонал Холдинг“ АД (2003 – 2019); главен редактор на
сп. „Панорама на труда“ (2003 – 2019).
Лекционни курсове:
икономика на труда; нормиране на труда; трудови стандарти.
Основни публикации:
1. Трудови стандарти. – София: УИ „Стопанство“, 2000. – 216 с.
2. Трудови стандарти: Учебник за дистанционно обучение. – София: УИ „Стопанство“, 2006. – 232 с.
3. Трудови стандарти. – 2. доп. изд. – София: УИ „Стопанство“, 2005. – 220 с.
4. Трудът за България. – София: ИК „Шанс“ АД, Книга първа. Летопис на държавното управление на трудовите и социални отношения. – 2012. – 268 с.
5. Трудът за България. – София: ИК „Шанс“ АД, Книга втора. На трудовия фронт. – 2013. – 406 с.
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Евгениев, Евгени Георгиев (1960)
Роден е в София. Завършва ЕСПУ „Хр. Ботев“, София. Завършва висше образование във ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Икономика на труда“ (1982).
Придобива научните степени „доктор“ (1989)“ и „доктор на науките“ (2019).
Специализира в ELKEPA, Атина – „Управление и приватизация на стопански
системи“ (1990); Международния банков колеж, Виена – „Управление и приватизация на банки“ (1994); Солун, Гърция – „Европейска интеграция и управление на структурните фондове“ (2005). Владее руски и английски език. Има
издадени 12 публикации.
Научни интереси:
анализ и проектиране на системи за управление на човешки ресурси; анализ и проектиране на организация на трудовата дейност; анализ и проектиране на административни системи; анализ, проектиране
и внедряване на системи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; класификация на
професиите и длъжностите; обучение и квалификация на персонала.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (2009).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
началник на управление в МТСП (1989 – 1992).
ръководни длъжности и участие в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
ръководител на направление и член на УС на „Булгартабак Холдинг“ АД (1994 – 1997); председател на УС
на „Никотиана – БТ Холдинг“ АД (1997); председател на УС на „Персонал Холдинг“ АД (2002); председател
на Асоциацията на лицензираните центрове за професионално обучение; член на УС на Българския съюз
на частните предприемачи „Възраждане“; член на Националния съвет по условия на труд (2008 – 2011);
член на Националния съвет за насърчаване на заетостта (2008 – 2015); член на Националния съвет за
тристранно сътрудничество (2008 – 2012).
Лекционни курсове:
трудови стандарти; организация и трудови стандарти; индустриални отношения; здравословни и безопасни условия на труд; организация на трудовата дейност.
Основни публикации:
1. Организация на трудовата дейност. – София: Издателство на БАН, 2018.
2. Основи на здравословните и безопасни условия на труд. – София: ИК – УНСС, 2015. – 176 с.
3. Оценка на професионалния риск. – 2. прераб. изд. – София: ИК „Шанс“АД, 2008. – 206 с. (в съавторство).
4. Оценка на професионалния риск: Част втора. – София: ИК „Шанс“АД, 2011 (в съавторство).
5. Промените в трудовата дейност. – София: ИК „Шанс“АД, 2007. – 88 с.
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Керемидчиева, Мариана Маринова (1946)
Родена е в Лом. Завършва средно училище „Найден Геров“, Лом. Получава висше
образование във ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Статистика“ (1970).
Придобива научната степен „доктор“ (1987). Специализира във Франция –
„Брачната плодовитост – информационна база, анализи, политики“ (1975);
Школа на ООН, СССР – „Демография и планиране на развитието“ (1986). Ползва
френски и руски език. Има издадени 52 публикации.

Научни интереси:
системи за осигурителна защита – публични и частни; социални политики и стратегии; демография;
социална статистика.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
научен сътрудник (1970); научен сътрудник I степен (1976); главен асистент (1989); доцент (1999).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан.
Лекционни курсове:
осигурителни системи; социална политика; социална политика и социалнозащитни стратегии; стратегически анализ на осигурителните системи; социално осигуряване и социално подпомагане.
Основни публикации:
1. Брачна плодовитост в НРБ (демографско и медико-социално изследване). – София: КЕССИ, 1981. – 179 с.
(авт. колектив).
2. Политика за семейството. – София: УИ „Стопанство“, 1998. – 195 с.
3. Защитата при безработица: ретроспекция, настояще, тенденции. // Трудът и неговата защита през
ХХI век: Юбилейна межд. науч. конф. (София), 2003, с. 373 – 379.
4. Пенсионните реформи в ЕС и България – координация или противоречие. // Реформата в пенсионното
осигуряване – състояние и перспективи. – София: УНСС, 2000, с. 38 – 48.
5. Фирмена социална политика. – София: Болид, 1993. – 118 с. (в съавторство).

Крумов, Георги (Георги Крумов Георгиев) (1927)
Роден е в Чипровци, област Монтана. Завършва Стопанския факултет на СДУ (1950). Придобива научната
степен „доктор“ (1956). Директор на Института по нормиране и ефективно използване на материалите.
Научни интереси:
промишлено предприятие; себестойност на промишлената продукция; теоретични и методологични
проблеми на обществената производителност на труда в страната.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1954); доцент (1965).
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Лекционни курсове:
планиране и анализ на дейността на промишленото предприятие.
Основни публикации:
1. Методика за анализ на материално-енергетичните ресурси. – 1965.
2. Методика за проектиране на вътрешната стопанска сметка. – 1969.
3. Показатели за характеризиране производствено-стопанската дейност на промишленото предприятие, София, 1966.
4. Принципи и методи за съставяне техпромфинплана на промишленото предприятие, София, 1957.
5. Проблеми на усъвършенстването на работната заплата. – 1977.

Малешков, Христо Георгиев (1952 – 2019)
Роден е в София. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“ (1978), специалност
„Математика“. Придобива научната степен „доктор“ (2002). Специализира
в Университета на Южна Калифорния – САЩ (1985); Статистическия отдел
на ООН – САЩ (1993); Световния институт по проблемите на стареенето
(INIA) – Малта, (1995). Ползва английски и руски език. Членува в Европейската
асоциация за изучаване на населението. Има издадени 54 публикации.
Научни интереси:
демографски процеси; икономически и социални последици от демографското
остаряване; моделиране и прогнозиране на населението и човешките ресурси; информационни системи в
осигуряването.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1994); старши асистент (1994); главен асистент (1996); доцент (2008).
Лекционни курсове:
демографски основи на застраховането и социалното дело; актюерски разчети и инвестиционни портфейли на осигурителните фондове; демография; инвестиции в човешки капитал.
Основни публикации:
1. Геодемография и регионален пазар на труда: Учебник. – София: ИСК, 2002 (авт. колектив).
2. Геодемография: Учебник за дистанционно обучение. – София: УИ „Стопанство“, 2006. – 292 с. (авт. колектив).
3. Демография. – София: УИ „Стопанство“, 2007. – 290 с. (в съавторство).
4. Изследване на пазара на труда и на индустриалните отношения в България след 1990 г. – София:
УИ „Стопанство“, 1996 (авт. колектив).
5. Икономика на труда. – София: ИК – УНСС, 2016. – 340 с. (авт. колектив).
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Маркова, Ирена Николова (1968)
Родена е в София. Завършва 8. ЕСПУ „В. Левски“. Получава висше образование в
СА „Д. А. Ценов“, специалност „Финанси и кредит“, специализация „Финансово
дело“ (1990). Придобива научната степен „доктор“ (2000). Владее френски, ползва английски и руски език. Има издадени над 80 публикации.
Научни интереси:
маркетинг в застраховането; застрахователно посредничество; здравно застраховане; застраховане на екологични рискове; застраховане на професионална отговорност.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (2006).
в национални и международни организации:
декан на академичната програма „Застраховане, финанси и счетоводство“ при ВУЗФ (2009 – 2013).
ръководни длъжности и участие в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
независим член на Надзорния съвет на „ОББ – МетЛайф Животозастраховане“ АД (2012 – 2018).
Лекционни курсове:
застрахователен маркетинг; имуществено застраховане; управление на риска; контролинг в застраховането; анализ на дейността на застрахователното дружество.
Основни публикации:
1. Застрахователен маркетинг. – 2. прераб. и доп. изд. – София: ИК – УНСС, 2016. – 340 с.
2. Здравно застраховане: Теория и практика. – Свищов: Акад. изд. „Д. А. Ценов“, 2005. – 201 с.
3. Контролинг в управлението на застрахователното дружество. // Науч. трудове на УНСС, 2014, 61 – 96.
4. Le risqué“piraterie“ dans de chmps de l’assurance maritime – problems et perspectives. // Annuaire de droit
maritime et oceanique, 2018, T. 36, p. 497 – 519.
5. The social and economic nature of environmental risk insurance. // Economic Thought, 2015, № 2, pp. 74 – 91.

Масларова, Емилия Радкова (1949)
Родена е в Якоруда. Завършва средно образование в гимназия „В. Коларов“,
Пловдив (1967). Получава висше образование във ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Управление и планиране на народното стопанство“ (1972). Придобива
научната степен „доктор“ (1984). Владее руски и немски език. Има издадени
74 публикации.
Научни интереси:
социална политика; икономика; демография; равенство между половете.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
научен сътрудник и старши научен сътрудник в Държавния комитет за планиране – НЦП (1973 – 1985);
старши научен сътрудник II степен (1991); доцент (2010); професор от Тракийския университет (2015).
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в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
министър на труда и социалната политика (1990 – 1991; 2005 – 2009); директор на Агенцията за чуждестранна помощ (1995 – 1997); народен представител в 38-то, 39-то, 41-то и 42-то народно събрание; председател и зам.-председател на Комисията по труда и социалната политика в 38-то, 39-то и 41-то народно
събрание.
в национални и международни организации:
председател на Демократичния съюз на жените (1991 – 1995); зам.-председател на Балканската асоциация на жените със седалище Солун (1992 – 1995).
Лекционни курсове:
социална политика; организация и управление на социалната работа; социално подпомагане; здравословни и безопасни условия на труд; социалната сигурност – елемент на националната сигурност.
Основни публикации:
1. Икономика, организация и управление на социалната сфера. – София: Алфамаркет, 2008. – 264 с.
(в съавторство).
2. Интегриране на деца със специални образователни потребности в условиятa на детска градина:
Учебно помагало за детски учители. – Шумен: УИ „К. Преславски“, 2013 (авт. колектив).
3. Социална политика – реалност и предизвикателства. – София: Земя, 2014. – 180 с.
4. Социалният министър винаги е в опозиция. – София: Петексон, 2009.
5. Values and Socio-Pedagogical Aspects of Care for Persons with Hearing Disorders. Hearing Loss-Functional.
(on-line). (авт. колектив).

Петрова, Нина Сергеевна (1937 – 1996)
Родена е в Максатиха, Калининска област – СССР. Завършва Инженерно-икономическия факултет на
Ленинградския текстилен институт „С. М. Киров“, специалност „Икономика и организация на леката
промишленост“ (1959). Придобива научната степен „доктор“ (1970). Специализира в ЧССР – Бърно,
Прага – Икономическия институт (1985).
Научни интереси:
организация и нормиране на труда.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1974).
Лекционни курсове:
икономика и организация на труда; организация на труда; нормиране на труда; организация и проектиране
на социалното дело.
Основни публикации:
1. Анализ и проектиране на организацията на труда. – София: УНСС, 1991. – 203 с. (в съавторство).
2. Изследване и проектиране на организацията на труда. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1978. – 155 с.
3. Организация и нормиране на труда. Организация на труда. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1976. – 356 с.
(в съавторство).
4. Организация на труда. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1978. – 220 с. (в съавторство).
5. Основи на организацията на производствената и непроизводствената дейност. – София: Наука и изкуство, 1978. – 248 с. (в съавторство).
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Тодоров, Тодор Добромиров (1976)
Роден е в София. Завършва Първа английска гимназия „Лиляна Димитрова“,
София. Получава висше образование в СУ „Св. Климент Охридски“, специалност
„Макроикономика“ (2000). Придобива научната степен „доктор“ (2005). Владее
английски и руски, ползва немски език. Има издадени 32 публикации.
Научни интереси:
заетост и безработица; икономика и пазар на труда; човешки ресурси; активни
политики по заетостта.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2008); доцент (2013).
Лекционни курсове:
икономика на труда (на български и на английски език); човешки ресурси (на български и на английски език);
индустриални отношения (на английски език).
Основни публикации:
1. Оценка на политиките за интеграция на ромите в българското общество – заетост, образование,
здравеопазване и жилищни условия. // Науч. трудове на УНСС, 2012, т. 1, с. 186 – 228.
2. Подход за оценка на основните видове безработица в България. // Икономическа мисъл, 2012, № 2,
с. 88 – 109.
3. Подходи за изследване на заетостта и безработицата. – София: ИК „Шанс“, 2012. – 218 с.
4. Скритата безработица в България – ефект на обезкуражения работник и принудителна непълна заетост. // Икономически изследвания, 2012, № 1, с. 171 – 199.
5. The Social Impact of the Global Crisis in Bulgaria. // Social Consequences of the Global Economic Crisis in South
East Europe. – London: LSEE, 2013, pp.63 – 74.

Цачев, Иван Стефанов (1904 – 1957)
Роден е в Севлиево. Завършва Втора софийска мъжка гимназия (1923) и Висшето търговско училище в
Лион – Франция (1926), и ЮФ в същия град (1928). Създава специалност „Икономика на труда“ през 1953 г.
Зам.-директор на Института по обществено осигуряване (1941 – 1947).
Научни интереси:
организиране и управление на трудовите процеси в българската практика.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1953).
Основни публикации:
1. Международните конвенции по труда. – 1939.
2. Научно нормиране на труда. – София: Наука и изкуство, 1958. – 243 с.
3. Обществените осигуровки и международната организация на труда. – София, 1939.
4. Проучване и анализ на работното време на работника. – София, 1948.
5. Трудовият договор. – 1935.
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Чолаков, Никола Иванов (1944)
Роден е в София. Завършва 10. СПТУ, София (1963). Получава висше образование в
СУ „Св. Климент Охридски“ (1971), специалност „Математика“. Придобива научната степен „доктор“ (1996). Специализира в МГУ „М. В. Ломоносов“, Москва (1978) –
„Демография“; МОТ, Женева (1980) – „Математическо, статистическо и компютърно моделиране на демографските процеси“. Гост-професор в Джорджтаун
университет, САЩ – „Демография на България“ (1998); Калифорнийския технологичен институт „Демография и демографска статистика“ (2000); Еревански
държавен университет – курс по демографска статистика към Фонда за подпомагане на населението на ООН (2006); Малта – курс по демографска статистика към Фонда за подпомагане на населението на ООН (2008). Владее английски, руски и немски език. Има
издадени над 200 публикации.
Научни интереси:
демография; застраховане и социално осигуряване; статистика; теория на вероятностите; актюерство; общ и специализиран статистически и демографски софтуер; информатика и софтуерно инженерство; външна политика; двустранни дипломатически отношения и икономическо сътрудничество;
международна сигурност; човешки права.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (2005).
в национални и международни организации:
пълномощен министър в Постоянното представителство на Република България в ООН в Ню Йорк
(1997); пълномощен министър и зам.-посланик в посолството на Република България в САЩ (1998 – 2001).
Лекционни курсове:
трудова и социална статистика; застрахователна математика; математически методи в застраховането и социалното осигуряване; актюерски методи.
Основни публикации:
1. Актюерски методи: Учебник. – София: Издателство на ВУЗФ, 2015. – 304 с.
2. Математически методи и модели в животозастраховането и пенсионното осигуряване. – София:
Тракия – М, 2003. – 502 с.
3. Трудова и социална статистика. – София: УИ „Стопанство“, 2007. – 451 с.
4. Migration Statistics, Population Accounts and Life Tables – the Methodology used in Bulgaria. // Migracijske I
etnicke teme, 2003, № 2 – 3, pp. 175 – 192.
5. Population Agimg and its Impact on Fertility in Europe. // Demographic Causes and Economic Consequences of
Population Aging. – Geneva: United Nations, 1992, pp. 95 – 107 (в съавторство).
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АСИСТЕНТИ
Апостолов, Валери Иванов (1964)
Роден е в Костинброд. Завършва средно образование в ССТ „Т. Черноколев“,
Костинброд (1983), и висше във ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Икономика и
организация на труда“ (1991) и ВСУ „Черноризец Храбър“, специалност „Право“
(2000). Придобива научната степен „доктор“ (2013). Владее руски и английски
език. Има издадени над 25 публикации.
Научни интереси:
индустриални отношения; здравословни и безопасни условия на труд; социално
осигуряване; икономика и организация на труда.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2015).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
зам.-министър на труда и социалната политика на Република България (2001 – 2005); зам.-председател
на Сметната палата (2005 – 2014); управител на фонд „Условия на труд“ (2001 – 2005); председател на
Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж 2002 – 2003); главен директор на
ТП на НОИ (2000 – 2001).
в национални и международни организации:
конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“ (от 2019 г.); председател на синдикат „Висше образование“ към
КТ „Подкрепа“ (от 2016 г.); зам.-председател на Дисциплинарната комисия към БФС (от 2017 г.).
ръководни длъжности и участие в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
председател на СД на ПРО ЕАД (от 2015 г.).
Лекционни курсове:
индустриални отношения; здравословни и безопасни условия на труд; трудово и осигурително право; социално осигуряване; осигурителни системи.
Основни публикации:
1. Индустриални отношения. – София: ИК – УНСС, 2018. – 180 с.
2. Колективните трудови спорове в условията на съвременните индустриални отношения. // Панорама
на труда, 2017, № 3 – 4, с. 78 – 82.
3. Оценка на въздействието на регулациите в областта на безопасността и здравето при работа. //
Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България: Сборник. – София:
ИК – УНСС, 2014, с. 432 – 436.
4. Ролята на безопасност и здравето при работа за постигане на устойчив трудов живот. // Трудът и
социалната защита – европейски и национални предизвикателства: Сборник. – София: ИК – УНСС, 2018,
с. 368 – 372.
5. Стратегически цели на ЕС в областта на здравословните и безопасни условия на труд. // Панорама на
труда, 2014, № 9 – 10, с. 78 – 82.
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Данаилова, Ирина Иванова (1977)
Родена е в Перник. Завършва средно образование в ГПЧЕ „Симеон Радев“, Перник
(1996), и висше в УНСС – магистър по специалност „Икономика и организация на
труда“ (2002). Придобива научната степен „доктор“ (2007). Специализира във
Франция (2005). Владее френски, английски и руски език. Има издадени 25 научни
публикации.
Научни интереси:
организационно поведение; мотивация; УЧР; обучение и развитие; професионално ориентиране.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2007); главен асистент (2009).
Лекционни курсове:
трудова мотивация; организационно поведение; корпоративна култура; развитие на човешките ресурси;
икономика на труда.
Основни публикации:
1. Валидирането на знания; умения; компетентности и професионален опит – особености и съвременни
предизвикателства. // Социално-икономически анализи, 2018, Т. 10, № 2, с. 142 – 148. (в съавторство).
2. Изследване на нагласите към учене и академичните мотивационни ориентации на студенти в ранна
фаза на висшето им образование. // Бизнес посоки, 2017, № 2, с. 142 – 148.
3. Професионалното ориентиране и ефективността на човешките ресурси. – София: Персонал консулт –
Г. Попов, 2009, 92 с.
4. Концептуални рамки и изследователски подходи към мотивацията за учене. // Научни трудове, 2019,
бр. 3, с. 123 – 138.
5. Продължаващо професионално обучение и усъвършенстване на компетентностите в търговския
сектор. // Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България: Науч.практич. конф.(София), 2013, с. 137 – 189 (в съавторство).

Михов, Димитър Маринов (1943 – 2019)
Роден е в с. Малка Желязна, област Ловеч. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1968),
специалност „Икономика на промишлеността“. Специализира в Институт
имени Вознесенского, Ленинград (1987). Владее руски език.
Научни интереси:
теория и практика по организацията на труда и трудовите стандарти; индустриални отношения; заетост и безработица.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1974); старши асистент (1976); главен асистент (1980).
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ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Труд и социална защита“; член на ФС на ОИФ (1999 – 2003).
Лекционни курсове:
индустриални отношения; теория на организацията; трудови стандарти; икономика на труда.
Основни публикации:
1. Методическо ръководство за усъвършенстване организацията на труда. – София: Профиздат, 1979. –
292 с. (авт. колектив).
2. Организация и нормиране на труда. Ръководство за семинарни занятия и сборник задачи. – София: ВИИ
„Карл Маркс“, 1977. – 257 с.
3. Организация и нормиране на труда. Записки. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1977 (в съавторство).
4. Организация на производствената и непроизводствената дейност. – София: Наука и изкуство, 1978
(в съавторство).
5. Организация на труда. – София: Наука и изкуство, 1978. – 327 с. (в съавторство).

Пандурска, Ралица Фердинандова (1979)
Родена е в Плевен. Завършва гимназия с преподаване на чужди езици (1998).
Получава висше образование в УНСС, специалност „Икономика и организация на
труда“ (2002). Придобива научната степен „доктор“ (2009). Владее испански и
английски, ползва руски и френски език. Има издадени 27 публикации.
Научни интереси:
социална политика; социално осигуряване; пазар на труда; демография; човешки ресурси.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши асистент (2007); главен асистент (2010).
Лекционни курсове:
пенсионни фондове; организация на пенсионните фондове; икономика на труда; пазар на труда; социална
политика.
Основни публикации:
1. Валидирането на знания, умения, компетентности и професионален опит – особености и съвременни
предизвикателства. // Социално-икономически анализи, 2018, № 2, с. 140 – 148 (в съавторство).
2. Особености на националните политики за интеграция на имигрантите в някои страни от ЕС
(по примера на Испания, Италия, Португалия, Румъния и Холандия). // Население, 2010, № 3 – 4,
с. 90 – 111.
3. Пенсионни продукти. Проблеми и алтернативи за България. – София: ИК – УНСС, 2019. – 269 с.
4. Пенсионни фондове: Учебник за дистанционно обучение. – София: УИ „Стопанство“, 2008. – 205 с.
(в съавторство).
5. Transferring Resources between the First and the Second Pillar in the Context of Development of the Pension Model
in Bulgaria. // Economic Studies, 2018, N 2, pp. 133 – 160.
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Катедра
Политическа икономия
Ръководител на катедра – проф. д.н. Пенчо Пенчев
Научен секретар – доц. д-р Румен Андреев

Секция „Социално-икономически теории“
Ръководител на секция – проф. д-р Светла Тошкова

ПРОФЕСОРИ
Бекярова, Катя Рачева (1941)
Родена е в Смядово, област Шумен. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1970), специалност „Вътрешна търговия“. Получава научната степен „доктор“ (1984). Владее
немски, ползва английски и руски език.
Научни интереси:
икономическата мисъл от древността до наши дни.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
хоноруван асистент (1973); асистент (1977); главен асистент (1981); доцент (1992); професор (2006).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Социално-икономически теории“ (1992 – 1995; 1996 – 2006); зам.-декан на
ФХММ – Ловеч, при УНСС.
Лекционни курсове:
история на икономическите теории.
Основни публикации:
1. Икономическата мисъл в Англия (от ХVI до средата на ХХ век). – София: УИ „Стопанство“, 2005. –
260 с.
2. Икономическата мисъл в Германия в периода от ХVII век до средата на ХХ век. – София: Булвест,
2002. – 155 с.
3. Икономическата мисъл във Франция от ХVI век до средата на ХХ век. – София: УИ „Стопанство“,
2004. – 228 с.
4. Икономически теории: Икономическата мисъл от древността до наши дни. – Пловдив: ИК „Хермес“,
2000. – 800 с. (в съавторство).
5. Световноизвестни икономисти: Т. 1. и Т. 2. – София: Булвест – 2000, 1993, 1998 (в съавторство).
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Григоров, Кирил Йорданов (1909 – 1981)
Роден е в София. Завършва Втора мъжка гимназия, София (1927); ЮФ на СДУ
(1931). Специализира социални науки и философия във Франция (1937 – 1939). Той
е един от първите учени у нас, прокарали пътя на социологическата икономическа мисъл и е основател на Българското научно социологическо дружество
(1932). Изключителен е приносът му за създаването, утвърждаването и институциализирането на „Историята на икономическите учения“ като фундаментална дисциплина в системата на икономическото образование в България.
Удостоен е със званието: „Заслужил деятел на науката“ (1967), орден „Кирил и
Методий“ I степен и орден „Георги Димитров“.
Научни интереси:
история на икономическите учения; българската икономическа мисъл; критика на съвременните икономически теории; социология; политическа икономия.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1946); професор (1949) в Стопанския факултет на СДУ (прераснал по-късно във ВИИ „Карл Маркс“).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител и основател на катедра „Стопанска история“ (1952 – 1974); ректор (1966 – 1972); главен
научен секретар на СНР.
в национални и международни организации:
председател на Съюза на икономистите в България (1971); член на Изпълнителния съвет на Световната
федерация на научните работници.
Лекционни курсове:
научна философия; социология; история на икономическите учения; съвременни буржоазни икономически
теории.
Основни публикации:
1. Български буржоазни икономисти за основните етапи в историята на икономическата мисъл. – София:
Наука и изкуство, 1949. – 103 с.
2. История на икономическите учения: Учебник. – София: Наука и изкуство, 1956. – 472 с.
3. Обновление или криза: Социол. и соц.-полит. аспекти в съвр. буржоазна полит. икономия:
Монография. – София: Партиздат, 1979. – 320 с.
4. Развитие на буржоазната икономическа мисъл в България между двете световни войни: Теорет. насоки. – София: Наука и изкуство, 1960. – 194 с.
5. Развитието на икономическата мисъл след Рикардо. – София: Народна култура, 1948. – 544 с. (в съавторство).
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Коцев, Иван Павлов (1935)
Роден е в с. Макреш, област Видин. Завършва две специалности във ВИИ „Карл
Маркс“ – „Икономика на промишлеността“ (1958) и „Политическа икономия“
(1962). Придобива научните степени „доктор“ (1970) и „доктор на икономическите науки“ (1980). Специализира в Брюксел (1972) и в Москва (1978). Награден
е с орден „Кирил и Методий“ I степен. Владее руски и френски език.
Научни интереси:
еволюция на икономическата мисъл от древния свят до съвременността; критичен анализ на сменящите се парадигми в икономическата теория; глобални
проблеми на съвременната цивилизация.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
професор (1985).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „История на икономическите учения“ (1990 – 1992); ръководител на катедра
„Социално-икономически теории“ (1995 – 1996); декан на СПФ (1991 – 1993).
Основни публикации:
1. Глобалните проблеми и идеологическата борба: Соц.-икон. и полит. аспекти: Изследване. – София:
Партиздат, 1985. – 215 с.
2. Икономическото послание през вековете: В 2 ч. – Пловдив: Университетска фондация, 1996 (в съавторство).
3. Капитализъм в нови одежди: Теории за социално преобразуване на капитализма: идейни източници и
съвременни варианти. – София: Народна младеж, 1971.
4. Конвергенция или дивергенция? Теория за конвергенцията в два варианта: социологически и икономически. – София: Наука и изкуство, 1979.
5. От индустриален оптимизъм към технологичен песимизъм. – София: Наука и изкуство, 1982. – 159 с.

Лулански, Пано Даков (1946)
Роден е в Угърчин. Завършва Средно политехническо училище, Угърчин (1964);
ВИИ „Карл Маркс“ (1971), специалност „Политическа икономия“. Придобива научната степен „доктор“ (1975) и „доктор на науките“ (1999). Удостоен с почетното звание „Заслужил професор на УНСС“ (2013). Има издадени над 150 публикации. Владее руски и английски език.
Научни интереси:
теория и методология на икономическото знание и неговото прилагане в социалната практика; икономика и управление на социокултурния процес; политико-икономически системи; стопански механизъм.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1971); старши асистент (1974); главен асистент (1976); доцент (1984); професор (2000).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Политическа икономия“ (1976 – 1980); зам.-ръководител на ПНИЛ „Изслед
ване и внедряване на икономически механизъм за управление на народното стопанство“ (1980 – 1984);
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декан на ОИФ (1987 – 1989); директор на департамент „Управление на социално-културните дейности“
(1990 – 1992); ръководител на катедра „Управление на социално-културните дейности“ (1993 – 1999);
председател на редакционния съвет на „Научните трудове на УНСС“ и „Годишника на УНСС“ (2012 – 2016).
ръководни длъжности и участие в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
директор на Колежа по икономика и управление – Славянски университет (1995 – 1998); директор на ЦИИО,
ВСУ „Ч. Храбър“ (2000 – 2003); директор на Колеж по предприемачество, ВСУ „Ч. Храбър“ (2003 – 2005).
Лекционни курсове:
политическа икономия; макроикономика; икономика и анализ на социално-културните дейности; институционална икономика; политико-икономически системи; управление на човешките ресурси; методология на
икономическите изследвания.
Основни публикации:
1. Атлас по методика на икономическите изследвания. – София: ИК – УНСС, 2013. – 292 с.
2. Микроикономика. – София: Образование, 2004. – 231 с.
3. Основи на икономиката и анализ на социалнo-културните дейности: Учебник за студентите от
УНСС – София. – София: УИ „Стопанство“, 1997. – 263 с.
4. Ръководство за практическо обучение на докторанти по методика на стопанските изследвания. –
София: ИК – УНСС, 2017. – 448 с.
5. Сто позиции на докторантския успех: кратък практически наръчник по методика на стопанските изследвания. – София: „Дайрект Сървисиз“ ООД, 2018. – 176 с.

Мечев, Стефан Апостолов (1928 – 2004)
Роден е в София. Завършва Седма софийска гимназия „Чернорноризец Храбър“ (1946); ФССН – СДУ „Кл.
Охридски“ (1950), специалност „Политическа икономия“; Военно народно училище „В. Левски“ (1950 – 1951).
Постъпва на преподавателска работа във ВИИ „Карл Маркс“ (1951). Придобива научната степен „доктор“
(1961). Учен и изследовател в областта на теоретичната икономическа наука. Съществен е приносът
му за представянето на разностранната дейност на българските икономисти, дългогодишни преподаватели във ВИИ „Карл Маркс“. Автор е на първото издание на „Алманах на УНСС“ (1995).
Научни интереси:
история на икономическите теории през вековете; съвременни буржоазни икономически учения; българската икономическа мисъл през епохата на феодализма и капитализма; история на икономическата мисъл
в условията на социализъм.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент в катедра „Политическа икономия“; асистент в катедра „Стопанска история“; доцент (1964);
професор (1971).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Стопанска история“ (1956 – 1974); завеждащ секция „Стопанска история“
при катедра „Политическа икономия“ – ВИИ „Карл Маркс“ (1974 – 1976); ръководител на катедра „История
на икономическите учения“ (1976 – 1979; 1989); секретар на редколегията на трудовете на ВИИ „Карл
Маркс“ (1954 – 1966).
в национални и международни организации:
член на Научния съвет по политическа икономия към ВАК.
Лекционни курсове:
история на икономическите учения; съвременни буржоазни икономически теории.
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Основни публикации:
1. Икономическият и социалнополитическият ревизионизъм: Монография. – София: Наука и изкуство,
1972. – 366 с.
2. Критика на съвременните буржоазни икономически теории: в 2 части. – София: ВИИ „Карл Маркс“,
1977, 1978.
3. Критика на съвременните буржоазни теории за интеграцията. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1983. – 171 с.
4. Нови тенденции и проблеми в съвременната буржоазна политическа икономия. – София: Наука и изкуство, 1969. – 370 с.
5. Съвременни буржоазни и ревизионистични икономически учения. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1976. – 562 с.

Тошкова, Светла Бориславова (1952)
Родена е в София. Завършва Първа гимназия, София (1970); ВИИ „Карл Маркс“
(1975), специалност „Икономика и организация на промишлеността“. Придобива
научната степен „доктор“ (1981). Специализира във Финансово-икономическия
институт, Ленинград (1986) – „Теории за управление на икономиката“; Инсти
тута по мениджмънт и практика на управлението, Линц, Австрия (1993);
Центъра по управление и транспортна логистика, Барселона (1995). Владее английски, френски и руски език. Има издадени над 100 публикации.
Научни интереси:
история на икономическите теории; съвременни социално-икономически теории и политики; политическа
икономия.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1982); главен асистент (1986); доцент (1992); професор (2007).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на ДЧСА (1990 – 1994); ръководител на катедра „Политическа икономия“ и ръководител на
секция „Социално-икономически теории“ (от 2011 г.); гост-преподавател (2020).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
зам.-министър на транспорта (1995 – 1997); съветник на президента на Република България по евроинтеграция и развитие на регионите (2002 – 2003); началник на Кабинета на вицепрезидента на Република
България (2004 – 2012).
в национални и международни организации:
председател на УС на Международния институт за сигурност и сътрудничество.
Лекционни курсове:
икономически теории; съвременни икономически теории и политика.
Основни публикации:
1. Икономически теории: Учебник за дистанционно обучение. – София: УИ „Стопанство“, 2010. – 350 с.
2. От извора на вечната книга (Опит за икономически прочит на Библията). – София: изд. „Захари
Стоянов“, 2005. – 183 с.
3. Социалните предизвикателства в икономическата теория – преоценка на либералната парадигма. –
София: УИ „Стопанство“, 2005. – 340 с.
4. Съвременни икономически теории и политика. – София: ИК – УНСС, 2016, 269 с. (в съавторство).
5. Теории за глобалното бъдеще, икономически и социални проекции. – София: УИ „Стопанство“,
2005. – 317 с.
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Трендафилов, Тончо Параскевов (1926)
Роден е в с. Хайредин, област Враца. Завършва Търговската гимназия в
Михайловград (1945); ДВУФАН, специалност „Политическа икономия“ (1950).
Придобива научната степен „доктор“ (1954) и „доктор на икономическите
науки“ (1974). Специализира в престижни университети и научни институти
в: Англия, САЩ, Франция, СССР и Китай. Гост-професор в САЩ (1974 – 1975).
Работи в Института за съвременни социални теории при БАН, където става главен редактор на сп. „Съвременни социални теории“. Дългогодишен член
на Съюза на журналистите в България и носител на наградата „Златно перо“.
Удостоен е с „доктор хонорис кауза“ на ВУСИ, Пловдив, и със „заслужил професор“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград. Автор е на над 400 публикации.
Научни интереси:
теория и практика на възпроизводствения процес при капитализма; въпроси на научно-техническата революция и буржоазните теории за настоящето и бъдещето на обществото; кризи, цикли и конюнктура
на съвременния капитализъм.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
професор (1970).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „История на икономическите учения“ (1983 – 1986).
Лекционни курсове:
икономически теории.
Основни публикации:
1. Капитал, човек, време. Критика на приспособяващия се капитал. – София: Партиздат, 1977. – 260 с.
(преведена на пет езика).
2. Народното благосъстояние и неговите източници в социалистическа България. – София: НС на ОФ,
1960. – 180 с.
3. Научно-техническа и социална революция. – София: Партиздат, 1973. – 247 с. (преведена е на немски език).
4. Политическа икономия на съвременния капитализъм. Въпроси и отговори. – София: Партиздат, 1985. – 311 с.
5. Реиндустриализацията? Индустриална политика на империализма. – София: Партиздат, 1987. – 208 с.

ДОЦЕНТИ
Андреев, Румен Любенов (1971)
Роден е в Плевен. Завършва ТМЕТ „Цанко Станчев“, Плевен (1990); ВФСИ „Д. А.
Ценов“, Свищов (1997), специалност „Счетоводство и контрол“. Придобива научната степен „доктор“ (2010). Гост-професор в University of Thessaly, Greece, History
of Economic Thought. Ползва руски и английски език. Има издадени 20 публикации.
Научни интереси:
история на икономическата мисъл; поведенчески икономикс; австрийска икономическа теория; креативна икономика; невроикономика; стопанска история.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
хоноруван асистент (1999); асистент (2006); главен асистент (2010); доцент (2018).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на секция „Социално-икономически теории“ (2020).
Лекционни курсове:
история на икономическите теории; креативна икономика; теории на креативната икономика; съвременни икономически теории.
Основни публикации:
1. Българските икономисти за голямата депресия. – София: ИК – УНСС, 2013. – 158 с. (в съавторство).
2. Креативното мислене в светлината на поведенската и креативната икономика. // Научни трудове на
УНСС, т. 3, 2017, № 3, с. 87 – 115.
3. Поведение и етос на креативната класа. – София: Авангард Прима, 2017. – 236 с.
4. Съвременни икономически теории и политика. – София: ИК – УНСС, 2016. – 270 с. (в съавторство).
5. Protectionism in Bulgaria during the Great Depression: Theory and Practice. // EAST-WEST Journal of ECONOMICS
AND BUSINESS, 2013, Vol. XVI, № 2, pp. 67 – 85.

Велев, Боян Александров (1953)
Роден е в София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1978), специалност „Политическа
икономия“. Придобива научната степен „доктор“ (1984) в Лвовския университет. Ползва руски и английски език. Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
история на икономическото познание; икономически теории и школи – анализ,
методология, основни принципи и възгледи, логика на развитие; оценка, място, роля и зависимост за икономическата наука, систематизация; доходи на
населението; цени; ценообразуване; инфлация и преразпределение на доходите;
проблеми на социалната сигурност.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
научен сътрудник в Икономическия институт на БАН (1984 – 1996) – научен сътрудник III степен (1984),
научен сътрудник II степен (1986), научен сътрудник I степен (1988); главен асистент (1996) и доцент
(1999) в УНСС.
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Социално-икономически теории“ (1996 – 2006); ръководител на катедрата
(от 2006 г.).
Лекционни курсове:
история на икономическите теории.
Основни публикации:
1. Вътрешният пазар и жизненото равнище. – София: БАН, 1992. – 334 с.
2. Икономически теории: Икономическата мисъл от древността до наши дни: Учебник. – Пловдив: Хермес,
2000, 2002, 2004, 2005, 2007. – 768 с. (в съавторство).
3. Класици на икономическата наука: Монография. – София: УИ „Стопанство“, 1999. – 200 с.
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4. Прогноза за условията, факторите, динамиката и ефективността на икономическия растеж в НР
България за периода 1987 – 2000 г. – София: БАН, 1989. – 800 с. (в съавторство).
5. Социална защита на бедните, безработните и потребителите през прехода към пазарна икономика. –
София: БАН, 1994. – 180 с. (в съавторство).

АСИСТЕНТИ
Атанасова, Веселина Атанасова (1978)
Родена е в Русе. Завършва ІV СОУ с чуждоезиково обучение, София (1996); УНСС
(2001), специалност „Финанси“. Придобива научната степен „доктор“ (2011).
Ползва руски и английски език. Има издадени 32 публикации.
Научни интереси:
състояние и перспективи в развитието на съвременния икономикс и мястото
и ролята на историята на икономическата мисъл (история на икономикса след
Втората световна война); развитие на икономическата наука през ХVІІ – ХІХ в.;
методология на научното знание в икономикса; подходи и видове историография
на икономикса.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2005); старши асистент (2008); главен асистент (2011).
Лекционни курсове:
история на икономическите теории; класическа политическа икономия.
Основни публикации:
1. За аналитично-синтетичния метод на Смит и шотландския историцизъм. // Историята и философията на политическата икономия (200 години от издаването на труда на Д. Рикардо „Принципи на политическата икономия и данъчното облагане“ (1817): Национална науч. конф. по политическа икономия
(София), 2018, с. 154 – 158.
2. Икономиката като обект – ценен подход към съвременната историография на икономикса. //
Икономически и социални алтернативи, 2019, № 3, с. 117 – 129.
3. Историографският урок на Хърбърт Бътърфийлд и съвременната история на икономикса. //
Икономически и социални алтернативи, 2017, № 2, с. 141 – 151.
4. Трансформация в характера на американския икономикс и установяване на неокласическа икономическа
технологизация“ (студия). // Научни трудове на УНСС, 2013, Т. 2, с. 46 – 81.
5. Формиращият се нов икономически дискурс (от ъгъла на зрение на развитията в областта на историко-икономическото знание). – София: ИК – УНСС, 2012. – 353 с.
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Бояджиев, Веселин Григоров (1971)
Роден е в Ямбол. Завършва 123. ЕСПУ, София (1989); УНСС (1995), специалност
„Икономика и управление на индустрията“; СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Основи на дипломацията“ с квалификация „Международни отношения“ (1993) и специалност „Приложна информатика“ с квалификация „Бизнес
информатика“ (1998). Придобива научната степен „доктор“ (2006). Ползва
английски, руски и френски език. Има издадени 16 публикации.
Научни интереси:
икономика и икономически теории.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2002); главен асистент (2007).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар (от 2006 г.).
Лекционни курсове:
история на икономическите теории.
Основни публикации:
1. Икономическата мисъл във въпроси и отговори. – София: ФАКТОР-АЛИАС, 2019. – 516 с.
2. Неолибералните идеи на Хайек, Ойкен и Фридмън. – София: ФАКТОР-АЛИАС, 2019. – 141 с.
3. Икономическата мисъл от края на ХІХ век до днес. – София: ФАКТОР-АЛИАС, 2018. – 264 с.
4. Икономически теории от ХХ век. – София: ФАКТОР АЛИАС, 2014. – с. 463.
5. Кратък курс лекции по история на икономическата мисъл от древността до Маркс. – София:
ИК – УНСС, 2012. – с. 276.

Карачанова, Маргарита Стойнова (1977 – 2017)
Родена е в Хасково. Получава бакалавърска степен по икономика на социално-културните дейности (2001) и магистърска степен по МИО (2007) от УНСС;
Университета Париж, Франция (2005), специалност МИО (бакалавър). Придобива
научната степен „доктор“ (2014) в Университета Сорбон, Париж. Специализира
във Франция, програма „Еразъм-Сократ“ на ЕС.
Научни интереси:
икономически теории в международната икономика.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2007); главен асистент (2017).
Лекционни курсове:
история на икономическите теории.
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Основни публикации:
1. Образователни институции по политическа икономия и математическа политическа икономия във
Франция (XIX в. – до началото на XX в.). // Политическите науки в УНСС – с лице към бизнеса: Материали
от науч. конф. (София), 2011, с. 328 – 335.
2. Огюст Валрас (1 881 – 1866) и неговият принос за научна програма по политическа икономия. //
Членството на България в ЕС. Четири години по-късно: Научна конф. (София), 2013, с. 330 – 337.

Проданов, Христо Василев (1981)
Роден е в София. Завършва 18. СОУ „Уилям Гладстон“, София (1999); СУ „Св.
Климент Охридски“, специалност „Политология“ (2006). Придобива научната
степен „доктор“ (2010). Владее английски и руски език. Има издадени 60 публикации.
Научни интереси:
дигитализацията на икономиката и обществата с разгръщането на
Четвъртата индустриална революция от 2008 г. насам.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2018).
Лекционни курсове:
въведение в политическата икономия; глобална политическа икономия; дигитална икономика; политическа
икономия на дигиталната икономика; история на икономическите теории.
Основни публикации:
1. Дигиталната икономика и бъдещето на капитализма. – София: ИК – УНСС, 2018. – 360 с.
2. Дигиталната политика. – София: Фабер, 2010. – 423 с.
3. Потребител 5.0. // Икономическа мисъл, 2018, № 2, с. 84 – 102.
4. Четвъртата индустриална революция и политическата икономия на големите данни. // Научни трудове на УНСС, 2018, Т. 3, с. 224 – 251.
5. Political economy of robotization. // Economic Research, 2018, № 1, рp. 69 – 86.

Сярова, Елка Николаева (1980)
Родена е в София. Завършва 91. немска езикова гимназия „Проф. Константин
Гълъбов“, София (1999); УНСС (2004), специалност „Международни отношения“.
Придобива научната степен „доктор“ (2019). Владее немски, ползва английски и
руски език. Има издадени 16 публикации.
Научни интереси:
развитие на социално-икономическите теории за труда; история на икономическите учения; икономическата мисъл през древността.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2010); главен асистент (2020).
Лекционни курсове:
история на икономическите теории.
Основни публикации:
1. Актуални промени в някои структурни особености на заетостта на работната сила в България и
ЕС. // Изследователски етюди, 2018, Т. 9, 139 – 168.
2. Дигиталната икономика и трансформации в труда и работната сила. // Дигиталната икономика и
предизвикателствата пред бизнеса: Седма национална научна конференция с международно участие
(София), 2019, с. 372 – 383.
3. Политическата икономия в университетите в Германия, Австрия и Швейцария. // Национална научна
конференция по политическа икономия. Сборник с доклади (Русе, Издателски център към Русенския
университет „Ангел Кънчев) 2016, с. 96 – 106.
4. Промени и тенденции в заетостта на хората с висше образование в България и ЕС. // Народностопански
архив, 2019, № 4, с. 49–66.
5. Съвременната икономика и концепциите на Карл Маркс за труда. // Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма“ (200 години от рождението на Карл Маркс): Кръгла маса (София),
2019, с. 148 – 155.
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Секция „Стопанска история“
Ръководител на секция – доц. д-р Евгени Костов

ПРОФЕСОРИ

Беров, Любен Борисов (1925 – 2006)
Роден е в София. Завършва Стопанския факултет на СУ „Св. Климент
Охридски“ (1949), специалност „Народно стопанство“. Получава научните степени „доктор“ (1954) и „доктор на икономическите науки“ (1976).
Специализира в Брюксел (1971); ГДР и Англия. Работи във ВИИ „Карл Маркс“
(1950 – 1985) и в Института за балканистика при БАН (1985 – 1989). Гостпрофесор в Берлин, Оксфорд, Мелбърн, Брюксел. Удостоен е със званието
„старши член“ на колегията на колежа „Сейнт Антъни“ при Оксфордския
университет; член-кореспондент на БАН (1997). Носител на орден „Кирил и
Методий“ I степен (1980). Член на Международната асоциация по стопанска
история. Ползва английски, френски, немски, руски, италиански и турски език. Има издадени множество публикации, в това число и на чужди езици.
Научни интереси:
проблеми на българската и общата стопанска история.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1961); професор (1969).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан (1962 – 1969); ръководител на катедра (1994 – 1995).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
съветник на президента (1989 – 1999); министър-председател на Република България (1992 – 1994).
Лекционни курсове:
стопанска история.
Основни публикации:
1. Движението на цените на Балканите през ХVI – ХIХ в. и европейската революция на цените:
Монография. – София: БАН, 1976. – 324 с.
2. Икономическото развитие на България през вековете. – София: Профиздат, 1974. – 343 с.
3. История на света. Дати и събития: Справочник. – София: Отворено общество, 1996. – 208 с.
4. Стопанска история. Икономическото развитие на света от древността до наши дни. – София:
Отворено общество, 1994. – 715 с.
5. Long-term tendencies in the importance of foreign trade in the national economies of the countries of Southeastern
Europe during the 20th century. // Etudes balkaniques, 2002, № 1, 32 – 46.
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Калинков, Асен Георгиев (1926 – 2005)
Роден е в с. Голямо Белово, Пазарджишки окръг. Завършва специалност „История“ в СУ „Св. Климент
Охридски“, София. От 1956 г. е преподавател по история на БКП във ВИИ „Карл Маркс“. Придобива научната степен „доктор“ през 1969, скоро след това е избран за доцент. Забележителен е приносът му в
изследването на икономическата политика на България след Освобождението от османско робство до
1918 г. Награден с орден „НР България“ III степен.
Научни интереси:
обща и най-нова история на страната; проблеми на стопанската история на България; великите сили и
Балканската война 1912 – 1913 г.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
професор (1984).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Марксизъм-ленинизъм“ (1987 – 1990).
Лекционни курсове:
история на БКП.
Основни публикации:
1. Априлското въстание. – София: Държ. воен. изд., 1966.
2. Балканите през погледа на Европа 1909 – 1913 г. – София: УИ „Стопанство“, 1999. – 119 с.
3. Великите сили и Балканската война – 1912 – 1913 г. София, 1972. – 374 л.
4. Европейската дипломация и Балканската война. – 1980.
5. Помощното движение в България. 1944 – 1945. – София: НС ОФ, 1969. – 92 с.

Кинкел, Иван Германов (1883 – 1945)
Роден е в Брянск, Русия. Завършва Императорската Николаевска гимназия в
Царское село (1903). Учи медицина в Берлин (1903 – 1905) – 4 семестъра.
Продължава с философия, психология, психопатология и социални науки в
Лайпциг (1906 – 1908). Специализира в Цюрих (1908 – 1911). Придобива научната
степен „доктор на държавно-стопанските науки“ в Цюрихския университет
(1911). Преподава стопанска история, икономика и история на икономическите
учения в СУ (1921 – 1945) и Свободния университет за политически и стопански науки (СУПСН) (1920 – 1945). Създател и пръв председател на Българското
социологическо дружество (1931 – 1939); основател на психоанализата в страната. Член на Международното сдружение за правна и социална философия в Берлин; дописен член на
Социологическия институт „Солвей“ в Брюксел.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент по история на икономическите и социалните учения в Института по агрономия и кооперация
в Петроград, Русия (1917 – 1918); асистент (1918 – 1919) и частен доцент по политическа икономия в
Екатеринославския университет (1918 – 1919); редовен доцент при Катедрата по политическа икономия
в СУПСН (1921); извънреден професор при Катедрата по стопанска история в СУПСН (1930).
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Лекционни курсове:
стопанска история на стопанския строй у културните народи; българска стопанска история; история на
политическата икономия от антично време до наши дни; история на социални учения и движения.
Основни публикации:
1. Биологическите и социално-икономическите корени на престъпността, проституцията и самоубийството. – София: Бълг. въздърж. федер., 1936. – 224 с.
2. История на политическата економия: Ч. 1 – 2: От антично време до средата на ХIХ век. – София: Унив.
печ., 1943. – 409 с.
3. Курсъ по сравнителна история на стопанския строй в ново време, с кратък очерк за развоя на българското народно стопанство от времето на турското робство до световната война. – София:
Университ. библиотека, 1925. – 277 с.
4. Основните принципи и факторите на стопанското развитие: Годишник на Държавното висше
училище за финансова и административна наука, София: Т. II, 1941/1942. – София: [Т. Т. Драгиев],
1942. – 103 с.
5. Стопанско-битовите (стопанско-исторически), идеологичните (научно-философски) и обществени
основания на економическите школи. – София: Кооп, 1939. – 107 с.

Пенчев, Пенчо Денчев (1971)
Роден е в Казанлък. Завършва ЕСПУ „Т. Юлиев“, Казанлък; ВТУ „Св. св. Кирил и
Методий“, Велико Търново, специалност „История“. Придобива научните степени „доктор“ (2005) и „доктор на науките“ (2017). Гост-професор в Универси
тета на Пикардия „Жул Верн“, Франция – „История на икономическите теории“;
Университета в Гент, Белгия – „Стопанска история на Русия и СССР“.
Членува в Центъра за стопанско-исторически изследвания. Ползва руски и английски език. Има издадени 72 публикации.
Научни интереси:
стопанска история.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (2011), професор (2020).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедрата; зам.-декан по качеството и международното сътрудничество на ОИФ;
член на АС (от 2020 г.); ръководител на катедра „Политическа икономия“.
в национални и международни организации:
член на УС на Центъра за стопанско-исторически изследвания.
Лекционни курсове:
стопанска история (на български и на английски език); история на икономическите теории (на английски
език); сравнителна политическа икономия; теория и история на социалната промяна.
Основни публикации:
1. Дунав мост. Сто години дипломация и политика. – София: УИ „Стопанство“, 2006. – 361 с. (в съавторство).
2. Електрификацията в стопанската политика на българската държава от Освобождението до
1944 г. – София: УИ „Стопанство“, 2009. – 307 с.
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3. Казанлъшкият край през Възраждането. – София: Академично издателство „Марин Дринов“, 2005. –
335 с.
4. Как се наливаха основите. Към ранната история на българската корупция (1879 – 1912 г.). – София:
Рива, 2011. – 278 с.

Саздов, Димитър (Димитър Саздов Георгиев) (1945)
Роден е в с. Миланово, област Шумен. Завършва ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
(1973), специалност „История“. Получава научните степен „доктор“ (1982) и
„доктор на историческите науки“ (2008). Специализира в СССР (1978; 1986) и
Германия (1987). Членува в българската секция към Световната асоциация на
стопанските историци. Ползва руски и немски език.
Научни интереси:
нова и най-нова история на България: икономическо развитие и стопанска политика; вътрешна и външна политика; национален проблем; политически партии; административни и стопански институции; социална история; стопанска история.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1986); професор (2009).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „История“ (1992 – 2009); зам.-декан по НИД на ЮФ (2000 – 2009).
Лекционни курсове:
стопанска история; нова и най-нова история на България; политическа история на България; история на
българската държава и право; история на административните и стопанските институции на България.
Основни публикации:
1. Демократическата партия в България 1887 – 1908 г. – София: Наука и изкуство, 1987. – 350 с.
2. Дунав мост: 100 години дипломация и политика. – София: УИ „Стопанство“, 2006. – 364 с. (в съавторство).
3. История на Третата българска държава (1878 – 1944 г.). – София: АМИ, 1993. – 292 с.
4. История на националното и световното стопанство. – София: УИ „Стопанство“, 2002, 2005. – 512 с.
(авт. колектив).
5. Стопанска история: Учебник за дистанционно обучение. – София: УИ „Стопанство“; ЦДО, 2008. – 380 с.

Тодоров, Христо Йорданов (1881 –1954)
Роден е в Елена. Следва философия в Берлин, Лайпциг и Ерланген. Придобива научната степен „доктор“ в
Ерлангенския университет (1910). Частен хоноруван доцент по социология (1930), извънреден професор
по социология при Катедрата по стопанска история и социология (от 1937 г.).
Научни интереси:
стопанска история; история на социологията.
Лекционни курсове:
обща социология; история на социологията.
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Основни публикации:
1. Записки по обща социология: Ч. 1 – 2. – София: Литопеч. Николов, 1942, 1943.
2. Образователните възгледи на Монтенъ. – София: Придворна печ., 1911. – 65 с.
3. Проблеми на съвременната социална философия. – София: Бр. Миладинови. – 1928. – 264 с.
4. Проблемата за свободата отъ социологично гледище. // Правни изследвания, посветени на проф. Вел.
Ганевъ, 1939, с. 81 – 98.
5. Същностъ на социалността (встъпителна лекция). // Годишникъ юридич. ХХVI (1930 – 1931), с. 1 – 15.

Хаджиниколов, Веселин Димитров (1917 – 2003)
Роден е в Пещера. Завършва Пловдивската духовна академия и СУ (1941), специалност „История“. Доктор на историческите науки (1973). Дълги години
преподава във ВИИ „Карл Маркс“, където изнася лекции по стопанска история.
Зам.-ректор на ВИИ „Карл Маркс“. Един от водещите историци в България,
академик на БАН и директор на Етнографския институт с музей към БАН
(1972 – 1986), учредител и главен редактор (1974) на сп. „Исторически преглед“. Автор на над 500 труда.

Научни интереси:
исторически науки; фолклор.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1948); научен сътрудник в новосъздадения Институт по история при БАН (1951); доцент
(1952); професор (1960); член-кореспондент на БАН (1974); академик (1984).
Основни публикации:
1. Обща история на народното стопанство: Увод и стара история. – София: Наука и изкуство, 1955. – 156 с.
2. Обща стопанска история. – 2. осн. прераб. изд. – София: Наука и изкуство, 1963. – 448 с.
3. Отражение на първата руска революция в България. – София: БКП, 1956. – 192 с.
4. Политиката на САЩ след Първата световна война и американската продоволствена „помощ“ за
България през 1919 г. // Исторически преглед [БАН], 1953, ІХ, № 4, с. 345 – 373 (в съавторство).
5. Стопански отношения и връзки между България и Съветския съюз до Девети септември 1917 – 1944. –
София: БКП, 1956. – 237 с.

ДОЦЕНТИ
Бонев, Иван Захариев (1925 – 2000)
Роден е в Босилеград, Югославия. Завършва Стопанския факултет при СУ (1950). На преподавателска
работа във ВИИ „Карл Маркс“ е от 1951 г.
Научни интереси:
проблеми на работническото движение в страната.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1975).
ръководни и други длъжности в УНСС:
декан на ОИФ (1976 – 1979); зам.-ректор (1979 – 1982).
Лекционни курсове:
научен комунизъм.
Основни публикации:
1. За движещите сили на нашето обществено развитие. – София, 1959.
2. Дейността на професионалните съюзи за подобряване на материалното положение на работническата класа в България през периода 1944 – 1948. – София, 1972.
3. Методическо помагало по научен комунизъм: Метод. съвети за подготовка на студентите от ВИИ
„Карл Маркс“ за семинарни занятия. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1984. – 240 с. (в съавторство).

Велева, Лиляна Димитрова (1951)
Родена е в София. Завършва 66. гимназия „Петко Напетов“, София (1971); СУ „Св. Климент Охридски“
(1976), специалност „История“ и втора специалност „Философия“. Придобива научната степен „доктор“ (2000). Членува в Центъра за стопанско-исторически изследвания и в българската секция към
Световната асоциация на стопанските историци. Владее френски и руски език. Има издадени над 40
публикации.
Научни интереси:
стопанска история; стопански институции; стопанска политика.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши асистент (1987); главен асистент (1994); доцент (2007).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедрата (1998 – 2000); член на ФС на ЮФ; член на ФС на ОИФ; ръководител на секция
„Стопанска история“ при катедра „Политическа икономия“.
Лекционни курсове:
стопанска история.
Основни публикации:
1. 90 години Унивeрситeт за национално и световно стопанство 1920 – 2010. – София: УИ „Стопанство“,
2010. – 480 с. (в съавторство).
2. Към въпроса за индустриализацията на България (1944 – 1989). Дискусионни аспекти. // Известия на
Центъра за стопанско-исторически изследвания (Варна), 2016, т.1, 25 с.
3. Стефан Бобчев 1853 – 1940. – София: ИК – УНСС, 2014. – 366 с.
4. 120 години български търговско-промишлени палати. – София: Сиела, 2015. – 50 с.
5. Търговско-индустриалните камари в България 1894 – 1919: Организация и дейност. – София: Авангард
Прима, 2005. – 477 с.
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Димитров, Димитър Стефанов (1947)
Роден е в Павликени. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „История“ (1973). Постъпва
на работа във ВИИ „Карл Маркс“ като преподавател (1974). Получава научната степен „доктор“ (1986).
Ползва руски и немски език.
Научни интереси:
сравнителна стопанска история – анализ на спецификата в стопанското развитие на отделните цивилизации; стопанска мотивация на българите в условията на модерното пазарно стопанство; сравнителен
план със стопанската мотивация на западноевропейските народи.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши асистент (1987); главен асистент (1984); доцент (1999).
в национални и международни организации:
зам.-декан на Икономическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград (от 1999 г.).
Лекционни курсове:
стопанска история; история на БКП; европейско икономическо сътрудничество и интеграция.
Основни публикации:
1. Времето на големите контрасти: Монография. – София: УИ „Стопанство“, 1994. – 323 с.
2. Икономика в буферната зона: Стоп. развитие на България между двете световни войни:
Монография. – София: УИ „Стопанство“, 1994. – 121 с.
3. История на икономиката: теоретични аспекти: Сборник с документи и материали по стопанска история. – София: УИ „Стопанство“, 1999 (в съавторство).
4. Сравнителна стопанска история: Учебник за студенти от дистанционно обучение към НБУ. – София:
НБУ, 1999. – 320 с. (в съавторство).
5. Стопанска история: теоретични аспекти. – София: Висше у-ще по застраховане и финанси, 2010. – 123 с.

Димитров, Марко Петков (1952)
Роден е в Стара Загора. Завършва ПГ „Пейо Кр. Яворов“, Пловдив (1970); СУ „Св.
Климент Охридски“ (1981), специалност „История“. Придобива научната степен „доктор“ (2006). Членува в Центъра за стопанско-исторически изследвания
и в българската секция към Световната асоциация на стопанските историци.
Владее английски и руски език. Има издадени 36 публикации.
Научни интереси:
стопанска история на България XIX – XX в.; история на световното стопанство
XVI – XIX в.; история на икономическите кризи.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1983); старши асистент (1988); главен асистент (1997); доцент (2009).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „История“ (2000 – 2008).
Лекционни курсове:
стопанска история; история на икономическите кризи и цикли; история на България.
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Основни публикации:
1. Държавата и икономиката в България между двете световни войни 1919 – 1939 г.: Факти, анализи и
оценки за икономическата политика. – София: ИК – УНСС, 2014. – 314 с.
2. Държавата и икономическото развитие на България от Освобождението през 1878 г. до Балканските войни
(1879 – 1912 г.) – в търсене на ефективната политика. // Научни трудове на УНСС, 2013, с. 132 – 181.
3. Ролята на държавните банки в икономиката на България в периода между двете световни войни
(моделът на българската икономика през 30-те години на XX век). // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания: Разнообразието в българското стопанско-историческо развитие
(Варна): Център за стопанско-исторически изследвания, 2017, Том 2, с. 192 – 213.
4. Поземлената собственост и развитието на селското стопанство в България (1879 – 1944). //
Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания: Институциите и българското стопанско развитие през вековете: Център за стопанско-исторически изследвания, 2018, Том 3,
с. 88 – 103.
5. Die Drundung der Abzahlungskasse (1934) und das Problem mit den Schulden der Bevolkerung Bulgariens. //
Bulgarian Historical Review, 2010, vol. 3 – 4, pp. 129 – 152.

Кацаркова, Вера Стефанова (1936)
Родена е в София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1959), специалност „Счетоводна отчетност“. Придобива
научната степен „доктор“ (1971). Специализира в Германия (1970; 1971). Ползва немски и руски език.
Научни интереси:
стопанска история; балканистика; бележити икономисти.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши научен сътрудник II степен (1983); доцент (1996).
Лекционни курсове:
стопанска история.
Основни публикации:
1. Икономическите отношения на България с балканските държави в периода между двете световни
войни 1919 – 1941. – София: БАH, 1989. – 282 с.
2. Проблеми на новата и най-новата стопанска и културна история на България. – София: УИ „Стопанство“,
1992. – 355 с. (авт. колектив).
3. Професор Ив. Кинкел и академик Ж. Натан – доайени на стопанската история в България. //
Историческата наука в полза на България: Науч. конф. (с. Равда), 2004, с. 7 – 16.
4. Стопанска история на Новото време. – Пловдив, 1998. – 170 с. (в съавторство).
5. Член-кореспондент проф. д-р ик. н. Любен Беров на 80 години. // Икономическа мисъл, 2005, № 6, с. 109 – 111.
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Костов, Евгени Василев (1958)
Роден е в София. Завършва 39. гимназия „Ал. Димитров“, София (1976); ВТУ „Св.
св. Кирил и Методий“ (1982), специалности „Българска филология“ и „История“.
Придобива научната степен „доктор“ (1996). Членува в Центъра за стопанско-исторически изследвания. Има издадени 55 публикации.
Научни интереси:
стопанска история; история на транспорта.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (2000).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан по НИД към ЮФ; ръководител на секция „История“ към катедра „Политическа икономия“ (от
2019 г.).
Лекционни курсове:
стопанска история.
Основни публикации:
1. Генерал Рачо Петров – офицерът, политикът, държавникът. – София: Издателство на СУ, 2004. – 254 с.
2. Институтът на конституционната министерска наказателна отговорност в България. Вторият
държавен съд (1910 – 1914 г.). Стопански закононарушения. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания, Т. 3, Издателство на Икономическия университет – Варна, 2018, с. 131 – 138.
3. Особености в икономическото развитие на основните капиталистически държави 1945 – 1973/1974 г.
Ролята на научно-техническата революция за постигане на устойчив икономически растеж. // Сборник
материали по стопанска история. София: Крисан-С, 2012, с. 355 – 382.
4. Транспортната проблематика и институтът на конституционната министерска наказателна отговорност в България (1895 – 1923 г.). – София: Ваньо Недков, 1999. – 220 с.
5. Третият държавен съд (1919 – 1923 г.) и военните задължения, формирани в периода 1915 – 1918 г. //
Военноисторически сборник, 2012, № 4, с. 115 – 124.

Нешева-Кьосева, Нинел Иванова (1960)
Родена е в Левски. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“ (1984), специалност
„История“. Придобива научната степен „доктор“ (1995). Владее английски, португалски, италиански и руски език.
Научни интереси:
стопанска историята (история на банковата и паричната система, дългите
ценови движения); гражданска история.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1988); главен асистент (1995); доцент (2003).
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Лекционни курсове:
сравнителна стопанска история; история на еврейската търговия и финанси.
Основни публикации:
1. Геула – историята на една еврейска банка в България. – София: Рацио-90, 2001. – 182 с.
2. Икономически теории: еволюция на икономическия анализ в Западната цивилизация. – София: НБУ,
2009. – 436 с.
3. История на паричните кризи в България 1879 – 1912. – София: УИ „Стопанство“, 2000. – 212 с.
4. Сборник документи и материали по стопанска история. – София: УИ „Стопанство“, 1999. – 220 с. (в
съавторство).
5. Стопанска история: Учебник за дистанционно обучение. – София: ИСК при УНСС, 1999. – 192 с.
(в съавторство).

АСИСТЕНТИ
Никова, Марийка Димитрова (1955 – 2020)
Родена е в Горна Оряховица. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“ (1973), специалност „История“ и втора специалност „Философия“. Членува в българската секция към Световната асоциация по стопанска
история.
Научни интереси:
икономическо развитие на България по време на Втората световна война; стопанско развитие на
българските земи през Възраждането; женско кооперативно движение в България; идеи и развитие на
феминизма.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1978); старши асистент (1984); главен асистент (1988).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на ФС на ОИФ (1990 – 1999); член на ФС на ЮФ (1999 – 2004).
Лекционни курсове:
стопанска история; нова и най-нова история на България.
Научни студии, статии и доклади:
1. Дейността на женските културни сдружения през периода на Втората световна война. //
Военноисторически сборник, 1997, № 5, с. 49 – 56.
2. Женски организации. // България ХХ век: Алманах, 2000, с. 452 – 456 (в съавторство).
3. Женското кооперативно движение в България в годините на Втората световна война. // Проблеми на
стопанската история на България, 1996, с. 186 – 193 (в съавторство).
4. Икономиката на България по време на Втората световна война (1939 – 1944). // Проблеми на стопанската история на България, 1996, с. 165 – 185 (в съавторство).
5. Стопанско развитие на българските земи през епохата на Възраждането. // Проблеми на новата и
най-новата стопанска и културна история на България, 1992, с. 26 – 49 (в съавторство).
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Стоянов, Петър Йорданов (1978)
Роден е в София. Завършва 35. СЕУ „Добри Войников“, София (1997). Получава
бакалавърска степен по счетоводство и контрол (2001); магистърска степен
по публични финанси (2003) и магистърска степен по право (2006) от УНСС.
Придобива научната степен „доктор“ (2015). Ползва английски и руски език.
Членува в Центъра за стопанско-исторически изследвания. Има издадени 15
публикации.
Научни интереси:
финансова история; история на икономическата мисъл; социално кредитиране.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2004); старши асистент (2006); главен асистент (2018).
Лекционни курсове:
стопанска история; история на икономическата мисъл.
Научни студии, статии и доклади:
1. Политическа икономия на движението за социален кредит. // Научни трудове на УНСС, 2018, N 3,
с. 327 – 338.
2. Проблеми при облагането с гербов налог в България между двете световни войни. // Икономически и
социални алтернативи, 2017, № 2, с. 77 – 86.
3. The Bulgarian Income Tax Act of 1933. // Centre for Economic History Research Proceedings of the Centre for
Economic History Research, 2017, vol. 2, pр. 214 – 223.

Към катедра „История“ са работили и проф. Ненчо Димов (починал), и главен асистент Вълю Жеков (починал). В УНСС липсват архивни източници за тези дългогодишни преподаватели.

139

Секция „Философия и етика“
Ръководител на секция – проф. д-р Валентина Драмалиева

ПРОФЕСОРИ
Аладжем, Нисим Сабат (1921)
Роден е в Кюстендил. Завършва ВСИ, София (1949). Занимава се с преподавателска и научноизследователска работа. Придобива научната степен „доктор“ (1957).
Научни интереси:
съвременна буржоазна идеология; догматизъм; научен комунизъм; авантюризъм и антисъветизъм; ревизионизъм; маоизъм; еврокомунизъм; роля и място на интелигенцията в условията на „компютърната
революция“.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1965); професор (1980).
Лекционни курсове:
история на КПСС; научен комунизъм.
Основни публикации:
1. Актуални проблеми на борбата срещу проявите на ревизионизма в нашата съвременност: Учебно
помагало. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1979. – 118 с.
2. За победата на антифашистката демократическа и антиимпериалистическа революция в Испания. //
Трудове на ВИИ „Карл Маркс“, 1979, № 6, с. 301 – 347.
3. За формата на подхода на Деветосептемврийската революция и някои въпроси на съвременния световен революционен процес. // Трудове на ВИИ „К. Маркс, 1980, № 7, с. 315 – 350.
4. Нации, национални движения, съвременност: Уч. помагало за чуждес. студ. – София: Инст. за чуждес.
студ. „Г. А. Насър“, 1983. – 215 с. (в съавторство).
5. Някои проблеми на научния комунизъм. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1976. – 224 с.

Драмалиева, Валентина Ангелова (1959)
Родена е в София. Завършва средно училище „Т. С. Уилямс“, Александрия,
Вирджиния, САЩ (1977); СУ „Св. Климент Охридски“ (1984), специалности
„Философия“ и „Английски език“. Придобива научната степен „доктор по философия“ в СУ „Св. Климент Охридски“ (1990). Специализира във Вашингтон,
САЩ, ДК – „Философия и етика“ (1978); в Азиатско-тихоокеанския университет Рицумейкан, Япония – „Бизнес етика и корпоративна социална отговорност“ (2007). Членува в EBEN – Европейска мрежа по бизнес етика. Владее
английски и руски език. Има издадени над 80 публикации.
Научни интереси:
етика; приложна етика – бизнес етика; политическа етика; юридическа етика; журналистическа етика;
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етически анализ; изследване на морала; взаимодействие на социалните регулатори; философска антропология; социална философия; философия на икономиката.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент по философия (1985); старши асистент по философия (1987); главен асистент по философия
(1990); доцент по етика (2002); професор по етика (2015).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Философия“ (1988 – 1991; 1998 – 2003); ръководител на катедра „Философия“
(2003 – 2010); председател на ОС на ЮФ (2008 – 2010); ръководител на секция „Философия и етика“, катедра „Политическа икономия“(от 2010 г.); председател на Комисията за академична етика в УНСС
(2015 – 2017); член на АС (1995 – 1999; 2003 – 2007); член на ФС на ОИФ (1999 – 2004; от 2010 г.); член на
ФС на ЮФ (от 2004 г.).
Лекционни курсове:
бизнес етика; юридическа етика; политическа и бизнес етика; етически учения; философия.
Основни публикации:
1. Бизнес етиката в съвременния мениджмънт. – София: ИК – УНСС, 2018, 212 с.
2. Бизнес етика – философски прочит. – София: ИК – УНСС, 2014. – 214 с.
3. Бизнес етика и корпоративна социална отговорност в съвременното управление на бизнеса. – София:
ИК – УНСС, 2014. – 167 с.
4. Етическа оценка и етически анализ – аспект на правилните решения в бизнеса. // Годишник на УНСС,
2013, с. 13 – 61.
5. Справедливостта в етиката и бизнес етиката. – София: Сиела, 2001. – 334 с.

Проданов, Васил Костадинов (1946)
Роден е в Куклен, област Пловдив. Завършва техникума по механотехника
„Юрий Гагарин“, Пловдив (1965); СУ „Климент Охридски“ (1971), специалности „Философия“ и „Психология“. Придобива научната степен „доктор“
(1975) и „доктор на науките“ (1987). Гост-професор в Московский государственный университет международных отношениях, СССР, лекционен курс
„Глобализация, сигурност и международни отношения“ (2008). Владее английски и руски език. Има издадени 564 публикации.
Научни интереси:
философия на икономиката; политическа икономия; социална философия и философия на историята; глобалистика; геополитика; аксиология; етика; биоетика;
политическа философия и политически науки; социология; философски проблеми на управлението; футурология; национална сигурност; политическа психология и психологически войни.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1972); доцент (1979); професор (1988).
в национални и международни организации:
секретар (1976 – 1980) и главен секретар (1980 – 1989) на Българското философско дружество; директор на Института по философски науки при БАН и завеждащ секция „Философия на политиката (1988 –
1992); директор на Международната Варненска лятна философска школа (1990 – 2002); председател на
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Българската футурологична организация (1993); директор на Института по философски изследвания на
БАН и завеждащ секция „Философия на историята“ (1995 – 2010).
Лекционни курсове:
философия на икономиката; въведение в политическата икономия; глобална политическа икономия; глобалистика; политическа футурология.
Основни публикации:
1. Биоетика. – София: Наука и изкуство, 1988. – 253 с.
2. Глобалните промени и съдбата на България. – София: Изд. „Христо Ботев“, 1999. – 400 с.
3. Насилието в модерната епоха. Второ преработено и допълнено издание. – София: Захари Стоянов,
2005. – 648 с.
4. Теория на българския преход. – София: Захарий Стоянов, 2012. – 759 с.
5. Системни цикли и бъдещето на историята: Накъде върви светът? – София: Захарий Стоянов,
2017. – 431 с.

Чочов, Васил Петров (1920 – 1983)
Завършва ЮФ при СУ (1946). Постъпва на работа във ВИИ „Карл Маркс“ (1948). Избран е за доцент (1956),
а по-късно за професор. Чете лекции по марксистка философия.
Основни публикации:
1. Някои въпроси на образованието, културата и възпитанието на здравните работници. // Трудове на
ВИИ „К. Маркс, 1971, № 1, с. 337 – 382.
2. Свободното време и хармоничното развитие на човека. – София: БКП, 1970. – 264 с.
3. Проникването и създаването на социалистическата култура в селото и възможностите за нейното
ускоряване и развитие. // Трудове на ВИИ „Карл Маркс“, 1969, № 1, с. 389 – 428.
4. Характерни черти на домарксическите схващания за обществото. // Годишник на СУ. Фак за стоп. и
соц. науки, Т. 2., 1948 – 1949, с. 1 – 47.
5. Христоматия по политически учения и системи. – София: АОНСУ при ЦК на БКП, 1984. Ч. 1.
Политика. – 1984. – 300 с. (в съавторство).

Щипски, Иван Владимиров (1928)
Роден е в Троян. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“ (1950), специалност „Философия“. Постъпва на
преподавателска работа (1951) във ВИИ „Карл Маркс“ (по това време Факултет по стопански и социални
науки при СУ). Получава научните степени „доктор“ (1960) и „доктор на науките“ (1979).
Научни интереси:
проблеми на философията.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1969); професор (1982).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на Отрасловоикономическия факултет (1970 – 1971).
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Основни публикации:
1. Иван Хаджийски: Историко-философски очерк. – София: Партиздат, 1972. – 196 с.
2. Към философското разглеждане на материалната заинтересованост на селячеството. // Трудове на
ВИИ „К. Маркс, 1960, № 2, с. 255 – 316.
3. Общественото битие и законите на неговото изменение и развитие. // Трудове на ВИИ „Карл Маркс,
1961, № 2, с. 231 – 280.
4. Философско-социологически проблеми в годишниците на Свободния университет и Държавното висше
училище за финансови и административни науки в София до 9.IX.1944 г. // Трудове на ВИИ „Карл Маркс“,
1971, № 1, с. 475 – 505.
5. Философско-социологически проблеми в Научните трудове на ВИИ „Карл Маркс“ и на неговите предшественици след 9 септември 1944 г. // Трудове на ВИИ „Карл Маркс“, 1972, № 2, с. 455 – 514.

ДОЦЕНТИ
Върбанов, Валентин Кънев (1944 – 2009)
Роден е в с. Червен, област Русе. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“ (1972),
специалност „Философия“. Същата година постъпва на работа във ВИИ „Карл
Маркс“. Придобива научната степен „доктор“ (1979). Специализира в АОНСУ
(1973); ИПК, Киев (1974); ИПК, Москва (1981). Ползва руски и немски език.
Научни интереси:
социална философия; антропология.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1972); старши асистент (1974); главен асистент (1978); доцент (1986).
ръководни и други длъжности в УНСС:
декан на ДЧСА (1987 – 1991).
Лекционни курсове:
философия; антропология.
Основни публикации:
1. В сянката на диалектиката: Историко-философски очерк. – София: УНСС, 1991. – 73 с.
2. Обществото като система. Философски анализ (За специализантите от ВИИ „Карл Маркс“). – София,
ч. 1., 1989. – 27 с.
3. Социална форма на движение на материята. Философски анализ. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1989. – 27 с.
4. Философия и социално познание. Лекция. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1989. – 30 с.
5. Философски проекции на възрожденския човек: Изследване. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1985. – 179 с.
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Кисьов, Тоньо Динчев (1938 – 2000)
Роден е в с. Любеново, област Стара Загора. Завършва СУ „Св. Климент
Охридски“ (1962), специалност „Философия“. Придобива научната степен „доктор“ (1974). Постъпва на работа в УНСС (1989). Научен секретар на секция
„Исторически материализъм“ (1983 – 1988) в Института за философски изследвания към БАН.
Научни интереси:
история на философията; гносеология; идеология и обществено съзнание; социална философия.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши научен сътрудник II степен (1984).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Философия“ (1995 – 1999).
Лекционни курсове:
социална философия; философия на античната и класическата западна философия.
Основни публикации:
1. Въведение в античната философия. – София: Тракия-М, 1995. – 176 с.
2. Въведение в буржоазната философия (XVI – XIX в.). – София: ИК „Люрен“, 1995. – 224 с.
3. Въведение в класическата буржоазна философия. – София: Тракия-М, 1998. – 230 с.
4. Диалектика на всекидневното съзнание. – София: БАН, 1979. – 170 с.
5. Идеология и всекидневно съзнание: Монография. – София: БАН, 1985. – 153 с.

Кочев, Радослав Иванов (1947)
Роден е в Горна Оряховица. Завършва инженерство във ВМЕИ, Габрово (1973). Получава научната степен
„доктор“ (1979). Постъпва на работа във ВИИ „Карл Маркс“ през 1981 г. Ползва руски и английски език.
Научни интереси:
гносеология; методология на науката.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1981); старши асистент (1982); главен асистент (1984); доцент (1990).
Лекционни курсове:
философия.
Основни публикации:
1. Гносеологически статут на проблема за моделиране на интелекта. // Философска мисъл, 1981, № 12.
2. Към проблема за диалектиката на отражението и активността на субекта в познанието. // Научни
трудове, ВИИ „Карл Маркс“, 1988, Т. 3.
3. Научното знание и методологията на усвояването му. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1989.
4. Социокултурната детерминация на познанието в контекста на проблема за отражението. // Годишник
на ВИИ „Карл Маркс“, 1989, № 2, с. 7 – 52.
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Кулов, Венцеслав Георгиев (1950)
Роден е в София. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“ (1976), специалност
„Философия“. Постъпва на работа във ВИИ „Карл Маркс“ като преподавател
(1979). Придобива научните степени „доктор“ (1989) и „доктор на науките“
(2012). Специализира в Москва (1989 – 1990). Ползва руски и английски език.
Научни интереси:
история на философията; теория на познанието; логика; методология на
науката.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1979); старши асистент (1982); главен асистент (1986); доцент (1996).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Философия“ (2000 – 2003).
Лекционни курсове:
философия; логика и методология на науката.
Основни публикации:
1. Възгледите на Димитър Михалчев за познанието. – София: УИ „Стопанство“, 1992. – 115 с.
2. Елементарно отстъпление в логиката във връзка с методологическите възгледи на К. Попър: Три лекции по философия. – София: ИПК „Рацио-90“, 1998 (в съавторство).
3. Как да разбирам Димитър Михалчев: Три лекции по философия. – София: ИПК „Рацио 90“, 1998. –
92 с. (в съавторство).
4. Размишления върху кореспондентното разбиране за истината и диалектическия материализъм. –
София: УИ „Стопанство“, 1996. – 82 с.
5. Увод във философията на науката. – София: УИ „Стопанство“, 1992. – 160 с.

Радински, Чавдар Вълков (1935 – 2012)
Роден е в София. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“ (1970), специалност
„Философия“. Получава научната степен „доктор“ (1975). Постъпва на работа
във ВИИ „Карл Маркс“ (1980). Специализира в ИПК, Москва. Владее руски език.
Има издадени множество публикации.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1980); главен асистент (1982); доцент (1983).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Философия“; научен секретар на катедра „Философия“.
Лекционни курсове:
философия.
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Основни публикации:
1. Военната дисциплина: Филос.-социол. анализ: Монография. – София: Воен. изд., 1978. – 191 с.
2. Военноетическата мисъл в буржоазна България, 1878 – 1944. – София: Воен. изд., 1982. – 267 с.
3. Лекции по философия: Първи свитък. – София: УИ „Стопанство“, 1992. – 152 с. (авт. колектив).
4. Свитък от лекции по философия: Ч. 1. – 1996. – 132 с. (авт. колектив).

Цветанов, Петър (Петър Цветанов Иванов) (1926)
Роден е в с. Тияновци, област Видин. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1960), специалност „Политикономия“.
Придобива научната степен „доктор“ (1972).
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1975).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Марксизъм-ленинизъм“ (1975 – 1987).
Научни интереси:
философско-методологични проблеми на икономическата теория и практика.
Основни публикации:
1. Обективни и субективни фактори в съвременното обществено развитие. – 1980.
2. Методология на икономическата теория и практика. – 1985.

АСИСТЕНТИ
Димитров, Станко Евлогиев (1953)
Роден е в Перник. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“ (1976), специалност
„Философия“. Постъпва на работа като преподавател по философия във ВИИ
„Карл Маркс“ през 1988. Специализира в МГУ „М. Ломоносов“, Москва (1994).
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1988); старши асистент (1991); главен асистент (1996).
Лекционни курсове:
философия.
Основни публикации:
1. Лекции по философия: Първи свитък. – София: УИ „Стопанство“, 1992. – 152 с. (авт. колектив).
2. Причинност и отражение. // Научни трудове на ВИИ „К. Маркс, 1988.
3. Свитък от лекции по философия: Ч. 1. – 2. доп. изд. – София: УИ „Стопанство“, 1996. – 132 с. (авт.
колектив).
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4. Свитък от лекции по философия: Ч. 2. – София: УИ „Стопанство“, 1994. – 164 с. (авт. колектив).
5. Свитък от лекции по философия Ч. 3. – София: УИ „Стопанство“, 1996. – 148 с. (авт. колектив).

Кацаров, Стоян Георгиев (1948)
Роден е в с. Церово, област Пловдив. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“
(1975), специалност „Философия“. Постъпва на работа във ВИИ „Карл Маркс“
през 1976. Специализира в Киев (1981). Ползва руски и немски език.
Научни интереси:
история на философията; философия на историята.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1976); старши асистент (1982); главен асистент (1990).
Лекционни курсове:
история на западноевропейската философия; социална философия; история на европейската философия.
Основни публикации:
1. Антология по философия: За студентите от УНСС. – София: УИ „Стопанство“, 1999. – 245 с. (авт.
колектив).
2. Два подхода към източника на историческото развитие. // Философско-методологически проблеми на
икономическата теория и практика: Научнотеорет. конф. (София), 1996, с. 147 – 154.
3. Лекции по философия. Първи свитък. – София: УИ „Стопанство“, 1992. – 152 с. (авт. колектив).
4. Религия и наука. // Философски аспекти на интегрирането в европейското социално-културно и икономическо пространство, УНСС, 2004, с. 154 – 164.
5. Формиране на Марксовата концепция за субект-обектното отношение. // Научни трудове на ВИИ „К.
Маркс“, 1984, Т. 3, с. 375 – 395.

Колева, Бисера Николаева (1961)
Родена е в София. Завършва СПТУ по организационна техника, София (1979);
Държавен библиотекарски институт (1980); СУ „Св. Климент Охридски“
(1987), специалност „Философия“. Придобива научната степен „доктор“ (2012).
Постъпва на работа във ВИИ „Карл Маркс“ като преподавател през 1989.
Ползва френски и руски език. Има издадени 26 публикации.
Научни интереси:
философия; етика; антропология; история на философията; политическа философия.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1989); старши асистент (1992); главен асистент (1996).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Философия“ (2003 – 2009).
Лекционни курсове:
философия; етически учения.
Основни публикации:
1. Антология по философия: За студентите от УНСС (съставител). – София: УИ „Стопанство“, 1999. – 245 с.
(авт. колектив).
2. Лекции по философия. Първи свитък. – София: УИ „Стопанство“, 1992. – 152 с. (авт. колектив).
3. Проблемът за източниците и интерпретацията на Сократовата морална философия. // Философски
алтернативи, 2009, № 6, с. 46 – 60.
4. Три възгледа за щастието в античната философия: Сократ, Аристотел, Епикур. // Научни трудове на
УНСС, 2003, № 2, с. 327 – 352.
5. Три лекции по философия. – София: Рацио-90, 1998. – 92 с. (в съавторство).

Лалковски, Емил Костов (1939 – 2019)
Роден е в с. Борован, област Монтана. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“ (1966), специалност „Философия“.
Постъпва на работа във ВИИ „Карл Маркс“ като преподавател. Специализира в Москва (1977).
Научни интереси:
философия; проблеми на личността; развитие на общественото съзнание.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1976); главен асистент (1977).
Основни публикации:
1. Антология по философия: За студентите от УНСС. – София: УИ „Стопанство“, 1999. – 245 с. (авт.
колектив).
2. Лекции по философия: За студентите от УНСС. – София: УИ „Стопанство“, 1992. (авт. колектив).
3. Някои логико-философски аспекти на проблема за потребностите. // Научни трудове на ВИИ „Карл
Маркс“, ОИФ, 1982, с. 93 – 121.
4. Основни направления в буржоазната психология. – София: РИО, Висша специална школа – МВР, 1979. – 120 с.
5. Учебно-методично помагало по марксистко-ленинска философия: За студентите от ВИИ „Карл Маркс“. –
София: ВИИ „Карл Маркс“, 1987. – 267 с. (авт. колектив).

149

Матакова, Елена Димитрова (1954)
Родена е в с. Комарево, област Ловеч. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“ (1977), специалност
„Философия“. Постъпва на работа във ВИИ „Карл Маркс“ като преподавател по философия. Придобива
научната степен „доктор“ (1989). Специализира в Института по философия на Виенския университет
(1992; 1995).
Научни интереси:
актуални проблеми на философията.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1985); старши асистент (1986); главен асистент (1989).
Основни публикации:
1. Лекции по философия. Първи свитък. – София: УИ „Стопанство“, 1992. – 152 с. (авт. колектив).
2. Какво е човекът?: Филос.-антропол. Дискурси. // Философски алтернативи, 1995, № 6, с. 69 – 78.
3. Свитък от лекции по философия: Ч. 1. – София: УИ „Стопанство“, 1996. – 132 с. (авт. колектив).
4. Философия и икономика – някои пресечни точки. // Философско-методологични проблеми на икономическата теория и практика: Научнотеорет. конф. (София), 1996.
5. Философска антропология. // Научни трудове на УНСС, 1992, № 1, 59 с.

Минковски, Марин Георгиев (1937 – 1999)
Роден е в София. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Философия“. Придобива научната
степен „доктор“ (1973). Научен сътрудник I степен. Постъпва във ВИИ „Карл Маркс“ (1989). Главен асистент в катедра „Философия“.
Научни интереси:
философия; съвременна буржоазна философия; антикомунизъм; социология.
Основни публикации:
1. Критически изследвания върху съвременната буржоазна философия и социология: Т. 1 – София: БАН,
1983 – 1989. (авт. колектив).
2. Философски речник. – София: Партиздат, 1977. – 688 с. (авт. колектив).
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Катедра
Икономическа социология

Ръководител на катедра – доц. д-р Андрей Нончев
Научен секретар – гл. ас. д-р Тодорка Кинева

ПРОФЕСОРИ
Колев, Благой Тодоров (1946)
Роден е в Цариброд (Сърбия). Завършва механотехникум „Юрий Гагарин“; войник
в с. Звездец. Работи като шлосер шести разряд в завод „Стомана“ – Перник,
и „Кремиковци“ – София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1972), специалност
„Политикономия“ с профил „Икономическа социология“. Придобива научната
степен „доктор“ (1978). Специализира в Киев и Москва (1973 – 1974); курс по
английски език в ИЧС (1990 – 1991). Удостоен е с юбилеен медал „1300 години
България“. „Почетен професор на УНСС“ (2013). Ползва руски, сърбохърватски и
английски език. Има издадени над 130 публикации.
Научни интереси:
икономическа социология, икономическа култура; властта в икономическите организации; стратификация и маргинализация на обществото; маркетингови и социологически изследвания.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1972); старши асистент (1975); главен асистент (1978); доцент (1984); професор (2004).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на РС и АС на ВИИ „Карл Маркс“ (1971 – 1973); ръководител на младежката организация на ВИИ „Карл
Маркс“ (1971 – 1973); научен секретар на катедра „Икономическа социология“ (1976); член на ФС и НС на
ОИФ; ръководител на катедра „Икономическа социология“ (1994 – 2011); зам.-председател на ОС (1999 –
2003); председател на ОС (2003 – 2011); академичен омбудсман (2011 – 2019).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
социолог в Информационно-социологическия център на ЦК (1979 – 1985); съветник в Министерския съвет (1985 – 1989); член на Научно-експертната комисия по обществени и хуманитарни науки към фонд
„Научни изследвания“ към МОН (2007 – 2013); член на Икономическата комисия към Президиума на ВАК при
МС на Република България (2008 – 2013).
в национални и международни организации:
член на Съюза на икономистите в България; член на Българската социологическа асоциация.
ръководни длъжности и участие в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
член на ръководството на Търговско-промишлената палата в Хасково (1993 – 1995); председател на
Търговско-промишлената палата в Хасково (1995 – 1996); зам.-председател на Надзорния съвет на
Армейски холдинг (1996 – 1998); председател на Надзорния съвет на Армейски холдинг (1998 – 2001);
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зам.-председател на Надзорния съвет на „ЛЕВ корпорация“ (2001 – 2005); председател на Надзорния съвет
на „ЛЕВ корпорация“ (2005 – 2011); председател на КС на Съюза за стопанска инициатива (2004 – 2011).
Лекционни курсове:
политическа икономия; икономическа социология; икономическа култура; власт и икономически организации.
Основни публикации:
1. Дисциплината в труда и профсъюзите. – София: Профиздат, 1979.
2. Икономическа култура. – София: УИ „Стопанство“, 2002, 2017. – 283 с.
3. Икономическа социология. – София: Люрен, 1982 (в съавторство).
4. Икономическа социология. – София: УИ „Стопанство“, 1996. – 424 с. (в съавторство).
5. Социология на трудовия колектив. – София: Профиздат, 1989. – 187 с. (в съавторство).

Кюранов, Чавдар Йорданов (1921 – 2004)
Роден е в София. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“ (1947), специалност
Право. Специализира в Московския финансов институт (1953) и в Женева
(1965 – 1971). Придобива научните степени „доктор“ (1956) и „доктор на икономическите науки“ (1978). Владее английски, френски и руски език. Има множество публикации във Франция, Швеция, Канада, Гърция, САЩ.
Научни интереси:
национален доход; икономика; социални класи и социална стратификация; социология на труда; социални общности; демография; човешки капитал и икономическа социология.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
научен сътрудник в Икономическия институт на БАН (1956 – 1965); професор (1981); хоноруван професор
към катедра „Икономическа социология“ (1996).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
съветник в Съвета по възпроизводство на човешките ресурси в Държавния съвет (1971 – 1982); член
на Икономическата комисия за Европа на ООН в Женева (1965 – 1971); депутат в 7-то Велико народно
събрание, 36-то, 37-то и 38-то народно събрание (1990 – 1998).
в национални и международни организации:
председател на Международния съвет по социални науки към ЮНЕСКО; началник на отдел за културни връзки с чужбина към Комитета по наука, изкуство и култура; завеждащ на секция „Социология на труда“ към
БАН.
Лекционни курсове:
икономическа социология; социални общности, организации и сдружения.
Основни публикации:
1. За организационната интеграция на териториалната власт. – София, 1997.
2. Кръжоци по качество. – София, 1990.
3. Местна власт, правомощия, гражданско общество. – София, 1997.
4. Местното измерение. – София, 1996.
5. Пътеки в страни. // Дума, XI, 95, с. 12, 13.
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Минков, Минко Петков (1928 – 2006)
Роден е в с. Белиш, област Ловеч. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1953), специалност „Планиране“. Специализира във Франция, Белгия и Швейцария (1973; 1975)
в областта на демографията и трудовите ресурси на човешкия капитал.
Придобива научната степен „доктор“ (1966) и „доктор на икономическите науки“ (1977). Член на Научния съвет към ОИФ; почетен член на СУБ. Владее френски, немски и руски език. Има издадени над 250 публикации.
Научни интереси:
икономика; демография; човешки капитал; икономическа социология.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1966); доцент (1970); професор (1974).
ръководни и други длъжности в УНСС:
директор на Лаборатория за социални и маркетингови изследвания към УНСС (1998).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
директор на социалните статистики и ръководител на преброяването на населението – НОИ (1956);
директор на отдел „Проучване, прогнози и планове на труда и социалните грижи“ – МТСГ (1968 – 1972).
в национални и международни организации:
ръководител на преброяването на населението (1985) – интегрирана система на социално-демографските изследвания, финансирана от ООН; експерт към Икономическата комисия за Европа – Женева
(1974 – 1991); председател на България в Comitee europeen da la population (CEPO) an Consul de l Europe
a Strasbourg (1992 – 1995); координатор на демографските изследвания в страните от ЦИЕ – European
Association for Population Studies (1981 – 1989); зам.-директор на Института по социология при БАН; основател и директор на Института по демография; председател на Координационния съвет за демографски
изследвания към БАН (1984 – 1990).
ръководни длъжности и участие в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
президент на Асоциацията на ВСУ.
Лекционни курсове:
икономическа социология; демография; човешки капитал; трудови ресурси и работна сила.
Основни публикации:
1. Демография. – София: Албатрос, 1999. – 300 с.
2. Население и основни социални структури. – София: БАН, 1978. – 470 с.
3. Характерология на едрия собственик от първата половина на ХХ век. – София: АЛЯ, 1997. – 6 с.
4. Демографската ситуация: проблеми и тенденции (София), P R O О N, 1996. – 12 с.
5. Виждания върху стратегията за изграждане на демографска политика в България. // Годишник на ВСУ,
1996, год. 2, с. 14.
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Найденов, Георги Ненев (1950)
Роден е в с. Торос, област Ловеч. Завършва гимназия „Христо Кърпачев“, Ловеч
(1968); СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Философия“ със специализация
„Социология“ (1975). Придобива научните степени „доктор“ (1982) и „доктор на социологическите науки“ (2002). Специализира в МГУ „М. В. Ломоносов“ – „Социални
противоречия“ (1988). Владее руски език. Има издадени 168 публикации.
Научни интереси:
социология; политология; икономика; икономическа социология; социология на политиката; стопанска история.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент във ВА „Г. С. Раковски“ (1981); главен асистент във ВМЕИ „В. И. Ленин“ (1985); доцент (1991);
професор (2005).
Лекционни курсове:
социология; икономическа социология; трансформации на социалните и икономическите институции; теория и история на цивилизациите; цивилизации и регионално развитие; класически и модерни социологически теории; сравнителна публична администрация; публична власт и политика.
Основни публикации:
1. Дългите вълни на Кондратиев при „социализма“. – София: ИК – УНСС, 2014. – 286 с. (в съавторство).
2. Идеолози и власт: Приносът на университетските и академични идеолози за реконцентрация на икономическата власт на комунистическата номенклатура. – София: Авангард Прима, 2019. – 266 с.
3. Рискове и социални трансформации. – София: ИК – УНСС, 2019. – 284 с. (в съавторство).
4. 100-годишната парадигма: Фототипно издание. – София: ИК – УНСС, 2015. – 480 с.
5. Теория и история на цивилизациите. – София: ИК – УНСС, 2017. – 372 с.

Ников, Атанас Стефанов (1940 – 2006)
Роден е в с. Бистра, област Силистра. Завършва Педагогическо училище (1958)
и СУ „Св. Климент Охридски“ (1968), специалност „Педагогика“ със специализация „Психология“. Придобива научната степен „доктор“ (1980). Специализира
медицинска психология в Научния институт по неврология и психиатрия към
МА (1970). Владее руски и английски език. Има издадени 59 публикации.
Научни интереси:
психология на образователния процес; организация на учебната дейност; психология на иновационната дейност.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1984); професор (1996).
Изпълнявани академични длъжности:
декан; директор на департамент; ръководител на катедра.
Лекционни курсове:
психология на управлението; икономическа психология; психология на иновационната дейност; педагогическа психология.
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Основни публикации:
1. Иновационна дейност – психологични измерения в образованието. – София: УИ „Стопанство“, 1997. –
227 с.
2. Обучение и психично формиране на личността. – София: ИК „Лебед“ – ООД, 1994. – 255 с.
3. Психология на иновационната дейност. – София: ИК „Люрен“, 1992. – 111 с.
4. Психология на обучението. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1986. – 182 с.
5. Психология на образователния процес. – София: УИ „Стопанство“, 1998. – 254 с.

Пачев, Ташо Сивков (1931 – 2009)
Роден е в с. Петково, област Смолян. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1956), специалност „Политикономия“. Придобива научните степени „доктор“ (1967)
и „доктор на икономическите науки“ (1976). Специализира в Ленинград, СССР
(1968). Гост-професор в университети в СССР, Югославия, Чехословакия,
Полша, Румъния, Виетнам и Йордания. Член на Българската социологическа
асоциация. Владее руски, френски и турски език.

Научни интереси:
властта в икономическите организации; икономическа социология; бизнес култура; социологически изследвания; стратификация в обществото; управление на човешките ресурси във фирмата; нова икономическа
социология; политическа икономия; управление на персонала във фирмата; бизнес култура.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1961); доцент (1969); професор (1978).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Икономическа социология“; декан на ОИФ; член на АС; член на Факултетния и
Научния съвет към ОИФ; зам.-председател на ОС.
Лекционни курсове:
политическа икономия; икономическа социология; управление на персонала във фирмата; бизнес култура.
Основни публикации:
1. Икономика и икономическа наука. // Проблемите на икономическата теория (София), 2003.
2. Икономическа социология – друг поглед върху икономическата социология. // Алтернативи, 2002,
№ 1 – 2.
3. Социален капитал и влиянието му върху икономическото развитие. // Икономически алтернативи,
2007, № 1.
4. Управление на персонала: Социологични аспекти. – София: УИ „Стопанство“, 1999. – 220 с.
5. Управление на човешките ресурси във фирмата. – София: УИ „Стопанство“, 2005. – 295 с.
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Петков, Кръстьо Илиев (1943 – 2016)
Роден е в с. Димово, област Видин. Завършва ВИИ „Карл Маркс“, специалност
„Политическа икономия“(1967). Придобива научните степени „доктор“ (1973) и
„доктор на науките“ (1988). Специализира в Академията на науките – Новосибирск
(1970), Международния институт по труда – Женева (1974), Университета
по икономика и политически науки – Англия (1974 – 1975). Гост-професор в
Кентския университет, Кентърбъри, Англия (1983 – 1989) (избран за почетен
доцент на същия университет); Католическия университет, Тилбърг, Холандия
(1994); Свободния университет, Брюксел (1990) – участва с лекции, семинари
и проекти към катедра „Социология“; Университета в Билесфелд, Германия
(1996 – 2000). Удостоен е с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на СА „Д. А. Ценов“ Свищов. Има
издадени над 500 публикации.
Научни интереси:
икономическа социология; сравнителна икономика; трудови пазари; икономическо неравенство; управление на конфликти; икономика и социология на миграциите; политика на доходите.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1976); професор (1988); професор от УНСС (2000).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
ръководител на лаборатория „Социология и психофизиология на труда“ в Института по труда; ръководител на група „Социологически изследвания“ към ЦК на БКП.
в национални и международни организации:
директор на Профсъюзния институт; директор на Института по социология при БАН (1989 – 1990);
председател на Конфедерацията на независимите синдикати в България (1990 – 1997); председател на
Съюза на икономистите в България.
Лекционни курсове:
сравнителни икономически политики; европейска икономическа и социална политика; техника за разрешаване на конфликти; модели за изграждане на международни бизнес екипи; управление на иновациите и
промяната.
Основни публикации:
1. Български кризисни хроники. – 2012.
2. Държавата – това съм аз!: Социологически портрет на Бойко Борисов. – София: БЕСТ ТУ БИ, 2012. –
356 с.
3. Европейска социална политика: Сравнителни социологически анализи. – Пловдив: УИ „Паисий Хилен
дарски“, 2008. – 319 с. (съставител).
4. Завръщането на монарха. – София: ИК „Христо Ботев“, 2005. – 374 с.
5. Социология на труда. Изследване: Т. 1. – София: Профиздат, 1985. – 344 с.
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Ракаджийска, Теменуга Генова (1951)
Родена е в Бургас. Завършва II СОУ Варна (1968), СУ „Св. Климент Охридски“,
специалност „Философия“ с профил „Социология“. Придобива научните степени „доктор“ (1987) и „доктор на науките“ (2010). Специализира в СССР (1976),
Германия (1983; 1999; 2000; 2001), Полша (1983; 1985), Великобритания (1987;
1989), САЩ (1995 – 1996) – „Маргинализацията на източноевропейските общества като заплаха за световния мир“. Член на Балканския изследователски институт – Бостън, и на Международната социологическа асоциация.
Владее руски и английски език. Има издадени над 150 публикации.
Научни интереси:
икономическа социология; пазар на труда и социология на бизнеса; социален капитал; виртуални бизнес
мрежи; социални общности; антропология.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
научен сътрудник II степен (1983); научен сътрудник I степен (1987); старши научен сътрудник II степен
(1997); доцент (2004); професор (2011).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на ФС на ОИФ; директор на Лаборатория за социологически изследвания към катедра „Икономическа
социология“.
в национални и международни организации.
член на СНС по социология при ВАК; председател на Етичната комисия към БСА; зам.-председател на
секция „Икономика“ към СУБ.
ръководни длъжности и участие в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
член на Консултативния съвет на ССИ; член на Консултативния съвет на АЗ; член на Консултативния
съвет на МТСП.
Лекционни курсове:
икономическа социология; социален капитал; е-бизнес мрежи и виртуални общности; социология на социалните общности; социална (културна) антропология.
Основни публикации:
1. Идеологическа лексика и съвременна стратификация като политико-икономически проект: Или опит за
рефлексия върху производителния труд от перспективата на виртуалността. // Преструктуриране
на политическото и идеологическото пространство в България, Европа и света. Между умереното
и радикалното в политиката. Между полюсите на мултикултурализма и национализма. – София: ИК –
УНСС, 2015, с. 48 – 64.
2. Културални адаптации на българския бизнес в процеса на евроинтеграция. – София: УИ „Стопанство“,
2009. – 344 с. (авт. колектив).
3. Пазар на труда: Социално-икономическо поле между държавата и пазара. – София: УИ „Стопанство“,
2010. – 347 с.
4. Социалният капитал. – София: ИК – УНСС, 2017. – 282 с. (в съавторство).
5. Preexposing of social capital in the process of euro integration of Bulgarian society. // Balkan u procesu
evrointegracije: koncepcije razvoja I socijalne implikacije. – Nis: Filozofski facultet – Centar za socioloska
istrazivanja, 2008, 165 – 179.
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Стоянова, Мария Георгиева (1953)
Родена е в Средец, област Бургас. Завършва професионална търговска гимназия, Бургас. Получава висше образование във ВИИ „Карл Маркс“ – специалност
„Политическа икономия“, специализация „Социология“ (1979). Придобива научната степен „доктор“ (2003). Член на Българскатата социологическа асоциация;
СУБ, секция „Социологически науки“; Международната социологическа асоциация и Международната асоциация на конфликтолозите. Владее руски и английски език. Има издадени над 100 публикации.
Научни интереси:
социология, социология на конфликтите; икономическа социология; социология на несъстоятелността;
социална политика; сравнителна социална политика; фирмена култура; общество и кризи.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
научен сътрудник II степен в Научноизследователския сектор на УНСС (1986 – 1988); научен сътрудник II
степен в катедра „Икономическа социология“ (1989 – 1990); старши асистент (1990 – 1994), главен асистент (1994); доцент (2005); професор (2017).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Икономическа социология“ (1999 – 2011); председател на Алумни клуб
„Социология, икономика, психология в УНСС“(от 2015 г.); член на ФС на ОИФ (от 2003 г.); зам.-декан по
НИД на ОИФ (от 2011 г.); член на ПС (от 2011 г.); председател на Атестационната комисия при ОИФ
(от 2011 г.); член на Комисията по акредитация при УНСС (от 2014 г.); председател на факултетната
Комисия по насърчаване и оценяване на НИД (от 2017 г.); ръководител на обучение по доброволчество
в УНСС (от 2013 г.); оперативен координатор по рамков договор УНСС – КИЦ, Цариброд (от 2019 г.).
в национални и международни организации:
секретар на Научния съвет на Асоциация „Български синдик“ (от 2008 г.); член на УС на Асоциация
„Български синдик“ (от 2008 г.).
ръководни длъжности и участие в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
член на Съвета на директорите на „Агенция за подкрепа на индустриалната политика“ АД (2008 – 2011);
член на Съвета на директорите на „ПРИМИ“ АД (2008 – 2011); член на Научния съвет на Асоциация на
българските бизнес консултанти (от 2008 г.); член на УС и секретар на Научния съвет на Асоциацията
на българските бизнес консултанти (от 2008 г.); председател на КС на Българската асоциация за регионални изследвания (от 2016 г.).
Лекционни курсове:
социология на конфликтите; икономическа социология; социология на несъстоятелността; социална политика; фирмена култура (бизнес етика и бизнес етикет); сравнителна социална политика; общество и кризи.
Основни публикации:
1. Индустриализационните конфликти в българското общество в преход 1989 – 2002 г.: Социологически
аспекти. – София: УИ „Стопанство“. – 2003. – 282 с.
2. Конфликтите през призмата на социологията. – Второ прераб. и доп. изд. – София: ИК – УНСС,
2014. – 422 с.
3. Фалитът – старият нов демон. – Троян: АПП АЛЯ, 2011. – 318 с.
4. Commercial Insolvency in Bulgaria Through the Eyes of Generations at Work: Challenges and Possible Solutions. //
Economic Studies, 27, 2018, N 1, 173 – 194.
5. Man in the Economy – Sociological View Study. // SocioBrains, 2017, Issue 31, march, pp. 12 – 67.
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Тодорова, Елка Николаева (1956)
Родена е в София. Завършва 114. АЕГ (1975); висше образование в Московския
държавен университет (1980) – магистър-психолог, и Harvard University – KSG
(MPA, MPP 2001). Придобива научните степени „доктор“ (1985) и „доктор на
социологическите науки“ (2001). Специализира в UNESCO – Social Psychological
Research and Family Planning (1986 – 1987); Fulbright – Social Work Programs (1997).
Гост-професор в Tilburg University (1986); KU Leuven (1987); Mount Scopus, Israel –
Sociology of politics (1993); Salem State University – Establishing social work curricula
in Bulgaria (1998); Университета в Скопие – „Социална психология за социална работа“ (1999); City University – Sociology, Psychology, Effective Organization
(2008 – 2014). Член на Международния съвет за присъждане на докторски степени към Университета
Тилбург, Брабант, Нидерландия. Членува в БСА, Дружеството на психолозите, European Association of
Experimental Social Psychology. Владее руски и английски, ползва френски и немски език. Има издадени над
130 публикации.
Научни интереси:
икономическа социология; социална психология; организационно поведение; социология на семейството;
социална работа.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
научен сътрудник (1984); старши научен сътрудник II степен (1992); старши научен сътрудник I степен
(2003); професор (2009).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на ФС.
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
съветник на председателя на 41-то народно събрание (2007 – 2009).
в национални и международни организации:
член на НС на НСИ (2003 – 2007); член на УС на НАПОО (2005 – 2009); член на УС на ССИ; директор на ЦПО
към ССИ; експерт на Националната агенция за оценяване и акредитация (2010).
ръководни длъжности и участие в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
основател, декан и зам.-ректор на факултет „Социално дело“ към ВСУ (1993 – 1999); директор на магистърска програма „Европейска социална политика и социална работа“ към НБУ.
Лекционни курсове:
economic sociology; социология на управлението; бизнес психология; психологическа промяна; приложна психология.
Основни публикации:
1. Поглед към социология на модерното общество. – 2. прераб. и доп. изд. – София: ИК – УНСС, 2012. – 186 с.
2. Реалната помощ. Професионално институционализиране и практически аспекти на социалната работа. – София: Албатрос, 1999. – 316 с.
3. Социална психология. – 2. доп. изд. – Варна: АВСУ, 1995. – 361 с.
4. Социология на управлението, София: ИК – УНСС, 2016. – 120 с.
5. An introduction to modern sociology. – Sofia: UNWE Publishing Complex, 2013. – 200 p.
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ДОЦЕНТИ
Бунджулов, Андрей Викторов (1955)
Роден е в Москва. Завършва 7. ЕСПУ (1973), СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Философия“, специализация „Социология“ (1976). Придобива научните
степени „доктор“(1996) и „доктор на науките“ (2019). Член на Българската социологическа асоциация; член на Института за критически социални изследвания;
член на Институт за критически теории на свръхмодерността. Ползва английски, френски и руски език. Има издадени повече от 40 научни публикации.
Научни интереси:
социология на политиката; социология на публичността; социология на историята; икономическа социология.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1978); научен сътрудник I степен (1990); доцент (1999).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на ФС на ОИФ (2019).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
член на Държавния съвет на НРБ (1986 – 1989); народен представител в IX Народно събрание (1986 –
1990); първи зам.-министър на Министерството на образованието (1989); секретар на президента на
Република България (2005 – 2011).
в национални и международни организации:
първи секретар на ЦК на ДКМС (1986 – 1989); член на УС на Академията за лидерство; член на СНС по социология и науки за културата (2000 – 2002).
ръководни длъжности и участие в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
член на ФС на Филологическия и Философско-историческия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“
(1996 – 2006).
Лекционни курсове:
социология на политиката; социология на публичността; гражданска публичност и социални движения;
икономическа социология.
Основни публикации:
1. Власт и видимост. Историческа социология на политическите видимости.– София: Изток-Запад,
2020, 432 с.
2. Конверсията: мрежови ресурси на политическото делегиране. // Мрежите на прехода. Какво всъщност
се случи в България след 1989 г. – София: Изток-Запад, 2008, с. 201 – 267.
3. Политико-икономическите симбиози – за една политикономия на българския преход. // Научни трудове
на УНСС, 2015, том 2, № 3, с. 57 – 82.
4. Социалната стратификация в България (в съавторство) – София: ЛИК, 2000, 104 с.
5. Училището и социалните неравенства (в съавторство) – София: ЛИК, 2000, 151 с.
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Влайков, Стоян Господинов (1932)
Роден е във Варна. Завършва ВИНС, Варна. Придобива научната степен „доктор“ (1977). Владее руски и английски език.
Научни интереси:
икономическа социология и конфликтология.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции: доцент (1980).
Лекционни курсове:
икономическа социология; социология на конфликтите; конфликтология; социология на гражданското общество; теория за социалните сдружения и организации.
Основни публикации:
1. Трудовият колектив и дисциплината: Изследване. – София: Партиздат, 1985. – 144 с. (в съавторство).
2. Управление на социалното развитие на трудовите колективи: Монография. – София: Партиздат,
1980. – 143 с.
3. Социалният конфликт: развитие, управление, разрешаване. – София: УИ „Стопанство“, 2004. – 171 с.

Зарков, Петър Иванов (1938 – 1997)
Роден е в с. Бързия, област Монтана. Завършва ВМЕИ „Ленин“ (1966). Работи като научен сътрудник в
Института по ВК и санитарна техника в секция „Климатични инсталации“ (1967). Постъпва във ВИИ
„Карл Маркс“ (1972). Придобива научната степен „доктор“ (1983). Специализира устойчивост на производството при допълнителни ограничителни условия.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1988).
Лекционни курсове:
учебно-информационни технологии и предметни методики на обучение.
Основни публикации:
1. Методи и модели за ефективно използване на материалните ресурси. – София, 1982.
2. Организация и финансирование оборотных мероприятий в социалистическом государстве. На примере
электротехн. промышленности: Дис. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1980. – 223 с.
3. Приложение на учебно-технически средства в учебния процес. – София, 1982 (в съавторство).

161

Лазаров, Дочо Николов (1946 – 2009)
Роден е в с. Орешак, област Ловеч. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“,
специалност „Философия“ (1973). Придобива научната степен „доктор“
(1984). Специализира икономическа социология, мениджмънт. Хоноруван преподавател по социология. Владее немски и руски език.
Научни интереси:
социологически проблеми на организацията на труда; управление; музеи и
народно приложно изкуство; социална пазарна икономика; трудови колективи.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1986); извънреден доцент (2002).
в национални и международни организации:
ръководител на постоянна работна група „Музеите и техниката“ в Международната организация на
музеите към ЮНЕСКО (1986).
Лекционни курсове:
икономическа социология; основи на социологията; макро- и микросоциологически теории; етносоциология.
Основни публикации:
1. Глобален характер на демократичните преходи. // Икономически алтернативи, 2005, № 4, с. 122 – 131.
2. Глобализация, неравенство и благосъстояние. // Алтернативи, 2002, № 5 – 7, с. 98 – 102.
3. Икономическа социология. – София: УИ „Стопанство“, 1996. – 424 с. (авт. колектив).
4. Интеграция и глобална проблематика. // Социология и икономика: Науч. конф. (София), 2005, с. 39 – 46.
5. Социални измерения на прехода към пазарна икономика. – София: УИ „Стопанство“, 2002. – 180 с.

Маринов, Георги Костадинов (1938)
Роден е в с. Момчиловци, област Смолян. Завършва висше образование, специалност „Икономика на промишлеността“ (1971). Придобива научната степен
„доктор“ (1977). Специализира в Полша (1985), Берлин – Института по управление (1988), СССР – Института по икономика – Москва (1989). Владее руски език.
Научни интереси:
икономика и управление на индустриалното производство; интензификация,
ефективност и конкурентоспособност на предприятието; маркетинг.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1976); главен асистент (1978); доцент (1982).
Лекционни курсове:
приложна икономика; ефективност и конкурентоспособност на фирмата; маркетинг; индустриален маркетинг; основи на предприемачеството.
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Основни публикации:
1. Икономика на предприемаческата дейност. – София: Сиела, 2001.
2. Икономика на предприемаческата дейност: Теоретични и приложни аспекти. – София: БЦ Информа интелект, 2001. – 652 с.
3. Икономика, организация и планиране на промишленото производство: Учебно пособие. – София, 1980.
4. Икономическият подход и стимулирането на творческата активност в труда. – София: Профиздат,
1981.
5. Качество на продукцията и конкурентоспособност на предприятието. – Габрово: Алма Матер, 1998
(в съавторство).

Михайлова, Катя Живкова (1975)
Родена е в София. Завършва 33. ЕГ „Св. София“ (1994); СУ „Св. Климент Охридски“,
специалност „Журналистика“ (2000). Придобива научната степен „доктор“
(2006). Стипендиант е на Rayochi Sasakawa Young Leadеrs Fellowship Fund, Токио.
Специализира в Лондон – Оpen University (2003), и Goldsmiths University (2010).
Владее английски език. Има издадени 40 научни публикации.
Научни интереси:
социология на медиите и комуникациите; теория и история на цивилизациите;
култура, религия, митология; методология на науката.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (2016).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на ФС на ОИФ (от 2019 г.).
Лекционни курсове:
социология на комуникациите; социология на потреблението; теория и история на цивилизациите; икономическа социология.
Основни публикации:
1. Интелектуалните елити в три исторически бунта. // Мобилност на елитите на прехода (1989 – 2017):
Бюлетин 12 на ИИРЛИС. – София: За буквите – О писменехь, 2018. – с. 236 – 256.
2. Консюмеризъм. // Потребителско поведение. – София: ИК – УНСС, 2018, с. 437 – 460.
3. Меди@ Избори. Медиен мониторинг в предизборна кампания. – С., Изд. „М-8-М“:, 2019, 260 с.
4. Меди@ Общество. Социология на медиите и масовата комуникация. – София: ИК УНСС, 2016, 428 с.
5. СМИ в предвыборной кампании: ожидания и реальности. // Коммуникология, 2016, № 4, с. 200 – 216.
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Никова-Циуциу, Донка Атанасова (1967)
Родена е в Силистра. Завършва 7. ЕСПУ, София (1985), СУ „Св. Климент
Охридски“ през 1991 г., специалност „Психология“ (1991). Придобива научната
степен „доктор“. Специализира в ИСК към УНСС (1998). Владее гръцки, руски и
английски език. Има издадени 46 публикации.
Научни интереси:
психология на иновационната дейност; социална психология; психология на
управлението; икономическа и бизнес психология.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2003); старши асистент (2004); главен асистент (2005); доцент (2013).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар.
Лекционни курсове:
социална психология; икономическа психология; психологическо бизнес консултиране; подбор на персонал и
личностна селекция; социално взаимодействие; социометрия; икономическа социология.
Основни публикации:
1. Иновационната активност на студентите (мотивация и личностни измерения). – София: Авангард
Прима, 2011. – 130 с.
2. Иновации и иновационна дейност: Някои личностни измерения. – София: УИ „Стопанство“, 2007. – 148 с.
3. Проблеми на психологията на управлението. – София: УИ „Стопанство“, 2007. – 155 с.
4. Проблеми на социалната психология: Кратък лекционен курс. – София: УИ „Стопанство“, 2010. – 102 с.
5. Социално общуване. Социално взаимодействие. Социометрия. – София: ИК – УНСС, 2012. – 132 с.

Нончев, Андрей Иванов (1959)
Роден е в София. Завършва Софийската математическа гимназия (1977); ВИИ
„Карл Маркс“, специалност „Политическа икономия“ със специализация „Иконо
мическа социология“. Придобива научната степен „доктор“ (2005). Специализира
в Новосибирския държавен университет (1988), САЩ – Burke Institute (1997),
ПРООН – София (1999). Член на Международната социологическа асоциация;
ESOMAR. Владее английски и руски език. Има издадени 48 публикации.
Научни интереси:
оценка и мониторинг на политики, програми и проекти; миграционни и интеграционни изследвания и политики; корупция и скрита икономика; качествени методи и изследвания.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1990); доцент (2009).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на АС (1990 – 1993; 2007 – 2020); член на ФС на ОИФ (2007 – 2020) научен секретар на катедра
„Социология и педагогика“, департамент „Социология и политически науки“, катедра „Икономическа социология“ (1992 – 1998), ръководител на катедра „Икономическа социология“ (2011 – 2020).
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в национални и международни организации:
член на УС на Българската социологическа асоциация (2009 – 2012); член на КС на Българската социологическа асоциация (2012 – 2015).
Лекционни курсове:
въведение в социологията; качествени методи в емпиричните изследвания; социална оценка на политики, програми и проекти; управление на европейски проекти; анатомия на корупцията; социални иновации
и форсайт методи; социология на миграциите.
Основни публикации:
1. Икономическа социология. – София: ИК – УНСС, 2017. – 377 с. (авт. колектив).
2. Мониторинг и оценка на публични политики и програми. – София: Център за изследване на демокрацията, 2009. – 110 с.
3. Оценка на социалното въздействие: Учебно-методическо ръководство. – София: ИК – УНСС, 2014. –
142 с. (в съавторство).
4. Публично-частни квазипазари. – София: УИ „Стопанство“, 2009. – 264 с.
5. Segmentation of Returning Migrants. // Economic Studies, 2018, Vol. 27, № 2, pp. 3 – 24 (в съавторство).

Петрунов, Георги Светлозаров (1980)
Роден е в София. Получава бакалавърска степен по социология (2003) и магистърска степен (2005) от СУ „Св. Климент Охридски“. Придобива научната
степен „доктор“ (2007). Владее английски, руски и френски език. Има издадени
повече от 70 публикации.
Научни интереси:
социология на девиациите и престъпността.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
научен сътрудник (2007); главен асистент (2010); доцент (2016).
в национални и международни организации:
председател на КС на Българската социологическа асоциация.
Лекционни курсове:
социология на девиациите и престъпността; противодействие на прането на пари; отнемане на незаконно придобито имущество; методи и индикатори за измерване на корупцията; превенция и противодействие на изпирането на пари; бизнес и престъпност; противодействие на трафика на хора.
Основни публикации:
1. Изпиране на пари: мащаб, ефекти, публични политики. – София: ИК – УНСС, 2016. – 202 с.
2. Противодействие на изпирането на пари. – София: ИК – УНСС, 2013. – 228 с.
3. Elite Prostitution in Bulgaria: Experiences and Practices of Brokers. // Sexuality Research and Social Policy, 2019,
Vol. 653, 1, pp. 162 – 182.
4. Human Trafficking in Eastern Europe: The Case of Bulgaria. // The ANNALS of the American Academy of Political
and Social Science, 2014, Vol. 653, 1, pp. 162 – 182.
5. Managing Money Acquired from Human Trafficking: Case Study of Sex Trafficking from Bulgaria to Western Europe. //
Trends in Organized Crime, 2011, Vol.14, 2 – 3, pp. 165 – 183.

165

Рамчев, Кольо Радев (1936)
Роден е в Угърчин. Завършва специалност „Философия“ в СУ „Св. Климент
Охридски“ (1967). Придобива научната степен „доктор“ (1977). Специализира
в СССР (1973 – 1977), Полша (1975; 1978; 1979), Чехословакия (1978 – 1979),
ГДР (1974; 1980; 1981). Член на Съюза на психолозите, на Дружеството на
социолозите в Русия и на СУБ. Ръководител на катедра и декан в Русенския
университет (1990 – 1998). Владее руски език.
Научни интереси:
икономическо поведение; икономическа социология; икономическа психология; психология на управлението; социология на управлението; комуникации в бизнеса; социология и психология на личността; социална
психология; пъблик рилейшънс.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
научен сътрудник по стопанска психология в ОПКК при ВИИ „Карл Маркс“ (1971); главен асистент (1980);
доцент (1985).
ръководни и други длъжности в УНСС:
директор на лаборатория и на бизнес школа (1987 – 1990); ръководител на катедра „Икономическа социология“ (1990); директор на департамент „Социални и политически науки“ (1991 – 1992).
Лекционни курсове:
социална психология; икономическа психология; психология на управлението; социология на управлението;
социология и психология на личността.
Основни публикации:
1. Икономическа психология. – 2. доп. изд. – София: УИ „Стопанство“, 1997. – 244 с.
2. Личност, свобода, пряка демокрация. – Ловеч: ИК „Сафо“, 2015. – 120 с.
3. Психология на управлението: Печелившият мениджмънт. – Варна: ВСУ „Ч. Храбър“, 2003. – 522 с.
4. Социология на личността. – София: ИК – УНСС, 2015. – 206 с.
5. Стремеж към власт. Бягство от властта. // Икономическа социология 4.0: Сборник доклади от юб.
науч. конф., посветена на 40-ата годишнина от създаването на катедра „Икономическа социология“
(София), с. 255 – 259.

Стоилова, Вяра Борисова (1958)
Родена е в с. Радилово, област Пловдив. Завършва гимназия с преподаване на
немски език „Б. Брехт“ – Пазарджик (1977), ВИИ „Карл Маркс“, специалност
„Политическа икономия“ с профил „Икономическа социология“ (1982). Придобива
научната степен „доктор“ (1998). Експерт към Икономическата комисия на
38-то и 39-то народно събрание. Владее немски, английски и руски език. Има
издадени 52 публикации.
Научни интереси:
икономическа социология; социология на пазара; социология на глобализацията.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1988); старши асистент (1989), главен асистент (1994); доцент (2003).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на първа степен на университетско образование; член на АС; научен секретар на катедра
„Икономическа социология“; член на ФС към ОИФ.
в национални и международни организации:
главен секретар на Сметната палата.
Лекционни курсове:
икономическа социология; социология на пазара; организационно поведение; социология на глобализацията.
Основни публикации:
1. Играта на пазарна размяна. – София: ИК – УНСС, 2012. – 226 с. (авт. колектив).
2. Икономическа социология (цикъл избрани лекции). – София: ИК – УНСС, 2016. – 186 с. (авт. колектив).
3. Икономическа социология. – София: УИ „Стопанство“, 1996. – 424 с. (авт. колектив).
4. Икономическа социология. – София: ИК – УНСС, 2017. – 377 с. (авт. колектив).
5. Пазарният ред. – София: УИ „Стопанство“ 2002. – 178 с.

Стоянов, Александър Стоянов (1957)
Роден е в София. Завършва 114. английска езикова гимназия, София (1976), ВИИ
„Карл Маркс“, специалност „Политическа икономия“, профил „Социология“ (1982).
Придобива научната степен „доктор“ (2014). Специализира в Университета в
Кьолн (1993). Гост-професор в Loyola University of Chicago, Рим – Методология на
социалните изследвания при оценка на политики. Владее английски, шведски и
френски език. Има издадени 45 публикации.
Научни интереси:
социални неравенства; корупция; социални трансформации; анализ на данни.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1982); старши асистент (1989); главен асистент (1991); доцент (2016).
ръководни длъжности и участие в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
зам.-директор на Центъра за изследване на демокрацията; директор на „Витоша рисърч“.
Лекционни курсове:
социална стратификация и мобилност; обработка и анализ на данни със SPSS; икономическа социология;
социални изследвания и анализи; социални и медийни изследвания.
Основни публикации:
1. Икономическа социология. – София: ИК – УНСС, 2017. – 378 с. (авт. колектив).
2. Социална диференциация, стратификация и статусни йерархии. – София: ИК – УНСС, 2016. – 224 с.
3. Corruption, state capture and anti-corruption initiatives in post-communist countries. // State Capture in Africa. Old
Threats, New Packaging. – Johannesburg: EISA, 2018, pp. 167 – 182.
4. Private Sector Corruption in Bulgaria. – Sofia: Center for the Study of Democracy, 2018.
5. State capture assessment diagnostics. – Sofia: Center for the Study of Democracy, 2019. – 174 с. (в съавторство).
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Тодорова, Саша Владимирова (1940)
Родена е в с. Мокреш, област Монтана. Завършва висше образование във ВИИ
„Карл Маркс“, специалност „Политическа икономия“ (1962). Придобива научната
степен „доктор“ (1977). Специализира в университета „Мартин Лутер“ – Хале
(1970); Института за комплексни социални изследвания към Петербургския
университет (1971); Института по философия и социология – Варшава (1986);
Института по социология – Москва (1987). Владее руски и английски език. Има
издадени 68 публикации.

Научни интереси:
социология на труда; пазар на труда; черен пазар на труда; рискови групи; социална политика; регламентирана и нерегламентирана икономика; стратегии за икономическа активност; бюджет на работното
и свободното време.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши научен сътрудник II степен (1987); доцент (2002).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
директор на център „Конкурентната система за обучение и управление на висшето образование“ към
МОН (2002 – 2004).
в национални и международни организации:
научен секретар на Института по социология (1990 – 1995); завеждащ на секция в Института по социология (1993 – 2002); завеждащ на катедра „Обществени науки“ във факултет „Социално дело“ към ВСУ
„Черноризец Храбър“ (1997 – 2000); председател на секция „Социологически науки“ към СУБ (от 2007 г.).
Лекционни курсове:
социология на труда; социология на предприемачеството; социология на третия сектор; социална политика; социална икономика.
Основни публикации:
1. Жизнена среда и качество на живот. //Възрастните хора като ресурс в развитието. – Варна: Славена,
2016, с. 228 – 238.
2. Здравни неравенства и трудова среда. //Разходи за здраве от джоба и неравенства в здравето. –
София: ИК – УНСС, 2017, с. 261 – 275.
3. Неравенства и различия в здравето сред ромите. // Разходи за здраве от джоба и неравенства в здравето. – София: ИК – УНСС, 2017, с. 350 – 382.
4. Образователен статус на населението и образователни институции. // Населението на България в
началото на ХХІ век. Състояние и тенденции. – София: АИ „Марин Дринов“, 2011, с. 276 – 310.
5. Труд, заетост, безработица. // Населението на България в началото на ХХІ век. Състояние и тенденции. – София: АИ „Марин Дринов“, 2011, с. 206 – 240.
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АСИСТЕНТИ
Кинева, Тодорка Димова (1984)
Родена е в Перник. Завършва СОУ „П. Р. Славейков“, Кърджали (2003). Получава
бакалавърска (2007) и магистърска степен (2009) по специалност „Социология“
от УНСС. Придобива научната степен „доктор“ (2014). Владее английски език.
Има издадени 20 публикации.
Научни интереси:
конфликти; семейство; личност; икономическа социология; фирмена култура.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2014); главен асистент (2017).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на УС на Алумни клуб „Социология, икономика, психология в УНСС“ (от 2015 г.); научен секретар на катедра „Икономическа социология“ (от 2017 г.); член на Факултетната комисия за оценяване и насърчаване на
НИД на ОИФ при УНСС (ФКОННИД) (от 2017 г.); член на Факултетната комисия за оценяване и одобряване на
програмите за обучение (ФКООПО), ОИФ (от 2017 г.); член на ФС на ОИФ (от 2019 г.).
Лекционни курсове:
социология на личността; социология на семейството; икономическа социология; социология на конфликтите; социална политика; фирмена култура.
Основни публикации:
1. Кризата в българския бизнес – през погледа на работодателите. // Икономическа социология 4.0:
Сборник доклади от юб. науч. конф., посветена на 40-ата годишнина от създаването на катедра
„Икономическа социология“ (София), 2016, с. 196 – 204.
2. Професионална реализация на възпитаниците на катедра „Икономическа социология“. // Науч. трудове
на УНСС, т.1, 2018, 139 – 152.
3. Родителството – конфликтна зона в българското общество. // Проблеми на постмодерността: онлайн списание, 2017, т. 7, № 2, с. 161 – 171.
4. Съвременната българка и колизията „семейство – работа“. // Науч. трудове на УНСС, Т. 2 – 3, 2015,
№ 2 – 3, 213 – 249.
5. The Bulgarian woman – hundred years role repertoire. // SocioBrains, 2017, № 30, February, pp. 54 – 66.

Мирчева, Зефира Димитрова (1946)
Родена е във Варна. Завършва ЕМА Universitat Greisfswald Deutschland (1969). Придобива научната степен
„доктор“ (1979). Специализира в Хумболт, Германия. Владее немски, руски и испански език.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1980); главен асистент.
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Лекционни курсове:
въведение в икономическата педагогика; педагогическа етика.
Основни публикации:
1. Педагогическа етика: Записки. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1982. – 143 с.
2. Ръководство по педагогическа практика. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1984. – 50 с.
3. Entwicklung der kommunikativen Kompetenz und des kommunikatiwen Verhaltens von Jugentichen in der
kaufmaennischen Erstausbildung Bulgariens. // Entwickung der WP in den Osteuropa. – Berlin: HumboldtUniversitaet, 1996.
4. Kaufmaennische Berufsausbildung in Bulgarien – Situation, Probleme, Perspektiven. // Vocational training and
education in international perspective. – Berlin: Humboldt-Universitaet, 1995.
5. Kommunikatiwen Kultur der kaufmannischen beruflichen Erstausbildung. – Berlin: Humboldt-Universitaet.

Мишева, Михаела Михайлова (1977)
Родена е в София. Завършва средно образование в Национално средно училище,
„София“, профил „Българска езикова и комуникативна култура“ (1996); висше
образование в Ягелонския университет, Краков, специалност „Социология“
(2004). Придобива научната степен „доктор“ (2014). Владее английски, полски,
руски и испански език. Има издадени 13 публикации.
Научни интереси:
социология на миграциите; икономическа социология.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2011).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Икономическа социология“ (2014 – 2019).
Лекционни курсове:
международни миграции; миграционни изследвания; етносоциология; социология на икономическия живот;
икономическа социология.
Основни публикации:
1. Етническият конфликт в България, 1989 година – съвременни проекции. // Социологически проблеми,
2017, № 3 – 4, с. 20 – 25.
2. Икономическа култура. // Икономическа социология. – София: ИК – УНСС, 2017, с. 220 – 253.
3. Мрежовият подход за анализ на миграционните процеси. // Научни трудове на УНСС, 2015, с. 363 – 394.
4. Социални мрежи на имигрантските общности в България и оценка на политиките за интеграция. – София:
ИК – УНСС, 2016. – 170 с. (в съавторство).
5. Explanations of Economic Rationality Challenged: Contemporary Return Migration. // Economic Studies, 2018, Vol.
27, N 2, pp. 80 – 101 (в съавторство).
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Стоичкова, Анелия Кирилова (1954 – 2012)
Родена е в София. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“ специалност „Педа
гогика“ (1981). Владее руски, немски и сърбохърватски език.
Научни интереси:
теория на възпитанието; методика на обучението по икономика; педагогическа
социология; управление на образованието и психология на управлението.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1997).
Лекционни курсове:
теория на възпитанието; доцимология; педагогическа социология.
Основни публикации:
1. Изискванията към подготовката на икономическите кадри с оглед на конкурентоспособността им. //
Образователни иновации и конкурентоспособност на икономическите кадри: Трета науч. конф., 2004,
с. 135 – 139.
2. Иновации в образователния процес по икономическите дисциплини. // Сборник доклади (София), 1999,
с. 21 – 27.
3. Някои иновационни модели на обучението и формирането на бъдещите специалисти по икономика. //
Иновации в подготовката на икономическите кадри: Сборник с доклади от науч. конф. (София), 2001.
4. Относно успеваемостта на студентите – педагози в процеса на практическата им подготовка. //
Посоки, 2003, № 3.
5. Пазарните условия и подготовката на учителски кадри по икономическите дисциплини. // Сборник
(София), с. 70 – 76.

Тодоров, Валентин Вълов (1949)
Роден е в с. Петърница, област Плевен. Завършва СА „Г. Димитров“, специалност
„Аграрикономика“ (1975). Придобива научната степен „доктор“ (1980). Специализира
в ЛФИИ „Н. А. Вознесенски“ (1984) в Ленинград, СССР. Членува в Европейското общество по аграрна социология (ESRS). Владее руски и френски език.
Научни интереси:
икономика, земеделие и селото с техните социологически аспекти, емпирични
изследвания с техните теоретико-методологични, методически и организационно-финансови особености.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши асистент (1981); главен асистент (1984).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Икономическа социология“ (1989 – 1991).

171

Лекционни курсове:
икономическа социология; маркетингови изследвания; организация и финансиране на емпирични изследвания; методология и организация на емпирични изследвания.
Основни публикации:
1. Българското семейство на съвременния етап – някои проблеми на теорията и практиката. //
Евроинтеграцията – предизвикателства пред социолозите от балканските страни (София), 2007.
2. Емпирично социологическо изследване. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1990. – 54 с.
3. Икономическа социология. – София: УИ „Стопанство“, 2005, 2007. – 424 с. (авт. колектив).
4. The Transition in Bulgaria – Specific Features and Results, Problems and Perspectives. // Fasta Universitatis, Series:
Economics and Organization, 2003, Vol. 2, № 1, pp. 15 – 21.
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Научни интереси:
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
професор (1990).
ръководни длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Агробизнес“ (1995 – 1998).
Лекционни курсове:
управленски информационни системи в агробизнеса; бизнес кореспонденция.
Основни публикации:
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Аначков, Васил Александров (1923 – 2008)
Роден е в с. Злогош, област Кюстендил. Завършва гимназия в Кюстендил
(1945). Дипломира се във ВСИ „Г. Димитров“, София (1952). Придобива научната степен „доктор“ (1961). Награден е с високо държавни отличие: орден
„Народна република България“ II степен (1983). Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
икономическа ефективност на селскостопанското производство и фактори за
нейното повишаване; перспективно планиране на селскостопанските предприятия; усъвършенстване на стопанската и вътрешностопанската сметка в АПК; организация и ефективност на селскостопанското производство в интегрираните аграрно-промишлени организации.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1952); доцент (1963); професор (1973).
Основни публикации:
1. Ефективност на селскостопанското производство: Монография. – София: Земиздат, 1969. – 194 с.
2. Икономика, организация и планиране на селското стопанство. Учебник за селскостоп. техникуми по вс.
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3. Икономически и организационни въпроси на продуктивното животновъдство. – София: Земиздат,
1963. – 128 с.
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Роден е в с. Евренезово, област Бургас. Завършва Търговската академия в
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съхраняването на стоките; автолитичното разграждане на въглехидратната система в стоките.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1964); професор (1976).
Лекционни курсове:
стокознание; стокознание на хранителните стоки; стандартизация и управление на качеството на стоките и квалитология.
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2. Стандартизация и управление на качеството на стоките: Учебник за студентите от ВИИ „Карл
Маркс“ – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1990. – 267 с. (в съавторство).
3. Стокознание. – София: Наука и изкуство, 1991. – 232 с. (в съавторство).
4. Стокознание на хранителните продукти. – София: Земиздат, 2004. – 613 с. (в съавторство).
5. Стокознание на хранително-вкусовите стоки. – Варна: УИ на ИУ – Варна, 2000. – 618 с. (в съавторство).
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Роден е в с. Горни Богров, област София. Завършва Селскостопанската академия (1954), специалност „Агрономия“. Придобива научните степени „доктор“
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Научни интереси:
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академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
професор (1984).
ръководни длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Агробизнес“ (1986 – 1991).
Лекционни курсове:
аграрна икономика; кооперативно дело; икономика на труда; международен маркетинг.
Основни публикации:
1. Аграрна икономика: Учебник. – София: УИ „Стопанство“, 1994. – 292 с. (в съавторство).
2. Икономика на селското стопанство: Учебник. – София: СА, 1973. – 200 с.
3. Проблеми на перспективното развитие на системата на селското стопанство в Габровски окръг. – София:
Земиздат, 1973. – 543 с.
4. Трудът и работното време в НАПС. – София: Земиздат, 1979. – 180 с.
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Роден е в с. Комщица, област София. Завършва ВСИ, София, специалност „Зооинженерство“ (1957).
Придобива научната степен „доктор на селскостопанските науки“ (1972). Специализира в Италия (1971).
Владее английски и руски език. Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
аграрна екология; хигиена и технология на животновъдството; екология и икономика на околната среда;
устойчиво развитие и екология.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1974); професор (1983).
в национални и международни организации:
директор на Центъра за научно-техническа и икономическа информация при СА (1983 – 1985).
Лекционни курсове:
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Бозукова, Лиляна Кирилова (1931)
Родена е в с. Мургаш, област София. Завършва ВСИ „Г. Димитров“, София (1955),
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1964); доцент (1986); професор (1990).
Лекционни курсове:
икономика и планиране на селското стопанство; икономика и управление на агроиндустрията; планиране
в агроиндустриалната фирма.
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Василева, Елка Славчева (1962)
Родена е в Радомир. Завършва Националната математическа гимназия
„Академик Любомир Чакалов“, София (1980). Дипломира се във Висшия химикотехнологичен и металургичен университет (1985). Придобива научната степен „доктор“ (1990). Специализира във Франция, Университета
Париж VI – Орсе (1996); Белгия, Жамблу, Центъра за агрономически изследвания (1998 – 1999); Португалия, Университета на Евора (2007); Испания,
Университета на Барселона (2006); Университета на Гранада (2008); Франция,
Университета Париж III, (2008); Университета в Орадея, Румъния (2014);
Франция, Университета Версай, Сент Куентен – Ивлин. Гост-професор и изследовател във: Université de Reims-Champagne-Ardenne, France (2000); Университета в Барселона, Испания
(2006); Университета в Орадея, Румъния (2007); Университета в Гранада, Испания (2008); Universite de
Versailles, Institut Supérieur de Management, France (2016).
Член на: International Society of Commodity Science (IGWT) – (от 1997 г.); International Society of Organic
Agriculture Research (ISOFAR) – (от 2003 г.).
Номинация на учебната програма по стандартизация за наградата в областта на обучението по стандартизация от Международната организация по стандартизация (ISO), Женева за 2009 г. Ползва френски,
английски и руски език. Има издадени над 80 публикации.
Научни интереси:
устойчиво производство и потребление; управление на качеството и околната среда; екологични продукти; екомаркировки.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1996); главен асистент (1996); доцент (2003); професор (2018).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на Съвета по социална отговорност, Националната мрежа на Глобалния договор на ООН (от 2019 г.);
член на Съвета по качество (от 2004 г.); координатор на Съвета по качество, Система за управление
на качеството ISO 9001; член на Експертния учебен съвет към ИСК (от 2006 г.); директор на Центъра за
професионално обучение, ИСК, отделение при УНСС (2006 – 2016).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
член на работна група към Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за екомаркировка
(от 2005 г.); член на работна група към МОСВ за „зелени“ обществени поръчки (от 2013 г.); член на
Националния съвет за защита на потребителите към министъра на икономиката на Република България
(от 2015 г.); член на Постоянната комисия по обществени науки, Фонд „Научни изследвания (от 2019 г.).
в национални и международни организации:
член на КС на БАКСОС (Българска асоциация на специалистите по корпоративна социална отговорност) (от 2018 г.); член на Генералната асамблея на „Гласът на потребителите в европейската стандартизация“ – Брюксел, ANEC (European consumer voice in standardisation – General Assembly) – първи
мандат (2013 – 2014), втори мандат (2015 – 2018), трети мандат (2019 – 2023); член на УС на сдружение
„Клуб 9000“ – първи мандат (2010 – 2015), втори мандат (2016 – 2021); член на УС на Българска национална
асоциация „Активни потребители“ (2006 – 2013).
Лекционни курсове:
управление на качеството; системи за управление по околна среда; продуктов мениджмънт; стокознание; стандартизация и сертификация.
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Ганчев, Костадин (Костадин Ганчев Димитров) (1932 – 2007)
Роден е в Твърдица, област Сливен. Завършва ВСИ, специалност „Аграрна икономика“ (1955). Придобива научната степен „доктор“ (1971). Специализира в
Париж (1968); Москва – Тимирязевската селскостопанска академия (1976; 1984);
Атина (1993; 1994). Удостоен е със званието „Заслужил деятел на науката“.
Ползва френски и руски език. Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
мениджмънт в земеделските стопанства; организационно-стопански форми;
планиране, заплащане и организация на труда.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1970); професор (1989).
ръководни длъжности в УНСС:
зам.-ректор (1971 – 1974); декан на Промишлено-аграрния факултет (1978 – 1982); декан на Отраслово
икономическия факултет (1996 – 1999).
в национални и международни организации:
председател на Икономическата комисия към ВАК.
Лекционни курсове:
организация на селскостопанските предприятия; аграрен мениджмънт.
Основни публикации:
1. Аграрната реформа в НР България. – INA, 1972 (в съавторство).
2. Акордът в селското стопанство: Опит и проблеми: Сборник – София: Земиздат, 1987. – 120 с.
3. Организация на вътрешната стопанска сметка в АПК. – София: Земиздат, 1981. – 219 с.
4. Организация производства в аграрно-промышленных объединениях. – Москва: Колос, 1982.
5. Организация на селскостопанското производство. – София: 1985 (в съавторство).
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Георгиев, Георги Иванов (1933 – 2017)
Роден е в с. Якимово, област Монтана. Завършва ВСИ, София (1956), специалност „Аграрна икономика“. Придобива научната степен „доктор“ (1972).
Специализира във: СССР, Москва – Тимирязевска селскостапанска академия;
Австрия, Виена – МИПСА (1983); Гърция, Атина (1993). Владее е руски език. Има
издадени множество публикации.
Научни интереси:
приложение на математически методи и модели в аграрната икономика.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1974); професор (1995).
ръководни длъжности в УНСС:
зам.-декан на Отрасловоикономическия факултет (1980 – 1984); ръководител на катедра „Агробизнес“
(1988 – 1991).
Лекционни курсове:
икономико-математически методи и модели в АИ.
Основни публикации:
1. Икономико-математическо моделиране на производството в земеделските стопанства и екологичният фактор: Хабилитационен труд за професор. – София: Г. Георгиев, 1993. – 253 с.
2. Определяне оптималната специализация и съчетаване на отраслите в селскостопанските предприятия. – София: Земиздат, 1969, с. 117 – 169.
3. Ръководство за упражнения по икономико-математическо моделиране на селскостопанското производство. – София: Земиздат, 1987. – 119 с.
4. Системен подход и математическо моделиране в селското стопанство. – София: Земиздат, 1974. –
171 с.
5. Sustainable Development in Agriculture. – Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1988 (в съавторство).

Георгиев, Трифон Иванов (1923 – 2009)
Роден е в с. Костичовци, област Видин. Завършва Агрономическия факултет, София
(1949). Придобива научната степен „доктор на икономическите науки“ (1978).
Специализира в Ленинград, СССР. Гост-професор в Агрономическия факултет
на Хаванския университет, Куба. Ползва руски език. Има издадени множество
публикации.
Научни интереси:
организация, управление и моделиране на селскостопанското и аграрно-промишленото производство.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доктор (1955); доцент (1960); професор (1969).
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ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Организация, управление и моделиране на аграрно-промишленото производство“ във ВИИ „Карл Маркс“; зам.-ректор на ВИИ „Карл Маркс“.
в национални и международни организации:
зам.-ректор на ВСИ „Г. Димитров“, София; директор на научно-учебно обединение на СА.
Основни публикации:
1. Актуални проблеми на организацията и развитието на земеделските стопанства и земеделските
сдружения: Дис. за научна степен „доктор“ – София: УНСС, 1993. – 158 с.
2. Икономико-математическо моделиране на аграрно-промишленото производство. – София: ВИИ „Карл
Маркс“, 1978. – 202 с. (в съавторство).
3. Оптимизиране на производството в хранителната промишленост. – София: Земиздат, 1982. –
168 с. (в съавторство).
4. Оптимизиране на размера, структурата на производството и стопанско-сметните отношения в
животновъдно-фуражните производствени единици на АПК: методологични и приложни проблеми. –
София: Земиздат, 1988. – 116 с. (в съавторство).
5. Приложение на линейното програмиране в икономиката и управлението на аграрно-промишленото производство. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1983. – 201 с. (в съавторство).

Грозев, Иван (Иван Грозев Иванов) (1930 – 1997)
Роден е в с. Черково, област Бургас. Завършва аграрна икономика във ВСИ, София.
Придобива научната степен „доктор“ (1969). Специализира в бившия Съветски
съюз и по програма ТЕМПУС в Гърция (1993 – 1995). Ползва руски език. Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
управление и организация на земеделските стопанства.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
професор (1977).
ръководни длъжности в УНСС:
зам.-ректор (1989 – 1990); ръководител на катедра „Агробизнес“ (1991 – 1995).
Основни публикации:
1. Акордните системи на заплащане на труда в селското стопанство: Ръководство. – София: Земиздат,
1985. – 160 с. (в съавторство).
2. Бригадната стопанска сметка в селското стопанство. – София: Земиздат, 1985. – 155 с. (в съавторство).
3. Организация на вътрешната стопанска сметка в АПК. – София: Земиздат, 1981. – 219 с. (в съавторство).
4. Основи на съвременната аграрна политика на България. // Аграрната политика на Република България:
Научнопракт. конф. с международно участие (София), 1992, с. 3 – 8.
5. Усъвършенстване на организацията на работната заплата в селското стопанство: Изследване. – София:
Земиздат, 1982. – 160 с. (авт. колектив).
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Дойчинова, Юлия Маркова (1960)
Родена е в София. Завършва Софийската математическа гимназия (1977).
Дипломира се във ВИИ „Карл Маркс“ (1983), специалност „Управление и икономика на аграрно-промишленото производство“. Придобива научните степени
„доктор“ (1989) и „доктор на икономическите науки“ (2009). Специализира в
Атинския селскостопански университет, Гърция (1994). Член на Европейската
асоциация на аграрикономистите. Ползва английски, руски и немски език. Има
издадени над 200 публикации.
Научни интереси:
икономика и управление на фамилното земеделско стопанство; мултифункционално земеделие; развитие на земеделските кооперации; развитие на селските райони.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1990); главен асистент (1994); доцент (1998); професор (2010).
ръководни длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Икономика на природните ресурси“ (от 2020 г.); научен секретар на катедра
(2004 – 2007); ръководител на катедра „Агробизнес“ – Врачански стопански факултет (2006 – 2007).
Лекционни курсове:
аграрен мениджмънт; малък и семеен агробизнес; агробизнес мениджмънт; ресурсен мениджмънт;
управление на природоползването.
Основни публикации:
1. Възможности на подхода „Лидер“ за развитие на жизненоспособни селски райони и опазване на природните ресурси. – София: УИ „Стопанство“, 2012. – 259. (авт. колектив).
2. Икономика и управление на фамилното земеделско стопанство. – София: Валди, 2003. – 208 с.
3. Предпоставки и условия за преход към мултифункционален модел на земеделие. – София: УИ
„Стопанство“, 2008. – 234 с. (авт. колектив).
4. Усъвършенстване на управленските аспекти на екоикономическата подготовка на студентите в
УНСС. – София: УИ „Стопанство“, 2010. – 251 с. (авт. колектив).
5. Фермерски стилове в семейния агробизнес. – София: УИ „Стопанство“, 2010. – 215 с.

Иванова, Даниела Николова (1962)
Родена е във Враца. Завършва 95. езикова гимназия с преподаване на руски език,
София (1980). Дипломира се във ВХТИ, София (1985), специалност „Технология
на полимерите“; Центъра за външноикономическа подготовка към
Министерството на икономиката (1994), специалност „Външноикономическа
дейност“. Придобива научната степен „доктор“ (1991). Специализира във:
Института по опаковки, Лайпциг, Германия (2001 – 2002); Университета на
Копенхаген, Дания (2000 – 2001); Университета на Евора, Португалия (2007);
Университета Париж III, Франция (2008); Университета на Гранада, Испания
(2008). Член на International Society of Commodity Science and Technology (IGWT);
сдружение „Клуб – 9000“, Федерация на научно-техническите съюзи, София; ОС на Българския институт
по стандартизация ТК34 „Управление на качеството и оценяване на съответствието“. Владее английски и руски език. Има издадени 89 публикации.
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Научни интереси:
устойчиво производство и потребление; управление на въздействието върху околната среда; качество,
осигуряване и управление на качеството.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1993); старши асистент (1994); главен асистент (1995); доцент (2002); професор (2018).
ръководни длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Стокознание“ (1993 – 2003); ръководител на катедра „Стокознание“/секция
„Стокознание“ (2003 – 2008); зам.-декан по учебната работа на факултет „Икономика на инфраструктурата“ (2003 – 2008); зам.-директор на ВСФ (2005 – 2007); зам.-председател на Съвета по качество в
УНСС (от 2004 г.); ръководител на Центъра за управление на качеството и международни проекти към
ИСК при УНСС (2007 – 2019); член на КС на УНСС (2011 – 2016); председател на Комисията за осигуряване
и оценяване на качеството на УНСС (от 2017 г.); главен секретар по учебните процеси и документация
(от 2020 г.).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
член на работните групи към Министерството на околната среда и водите за екомаркировка и за „зелени“ обществени поръчки (от 2011 г.).
в национални и международни организации:
член на Борда на Международното дружество по стокознание и технологии (International Society of
Commodity Science and Technology – IGWT), Виена, Австрия (от 1997 г.); член от България на Европейската
консултативна потребителска група към ЕК, Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (European
Consumer Consultative Group, European Commission, Directorate-general for justice and consumers) (от 2013 г.).
ръководни длъжности и участие в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
председател на Българската национална асоциация АКТИВНИ ПОТРЕБИТЕЛИ (2008 – 2013); член на
Националния съвет за защита на потребителите към министъра на икономиката (от 2015 г.).
Лекционни курсове:
управление на качеството; системи за управление на качеството; продуктов мениджмънт, стандартизация и сертификация; интегрирани системи за управление; стокознание; системи за управление на
околната среда.
Основни публикации:
1. Consumer Behaviour and Food Consumption patterns in South East Europe. // Handbook of Doing Business in
South East Europe. – London: Palgrave Macmillan, 2012, pp. 271 – 293 (в съавторство).
2. Decreasing the environmental risks through inclusion of the private companies in the process of household waste
management. // The Future of Risk management, 2019, pp. 27 – 54 (в съавторство).
3. Eco-innovations in Bulgarian companies with pro-environmental policy. // Quality – Access to Success Journal,
2019, № 168 (20), pp. 107 – 113 (в съавторство).
4. Evaluation, Choice, and Purchase. // Advanced in Dairy Products. – Hoboken New Jersey: Wiley-Blackwell, 2018,
pp. 452 – 460.
5. Towards a sustainable consumer model: the case study of Bulgarian recyclers. // International Journal of Consumer
Studie, 2014, № 38 (5), pp. 475 – 484 (в съавторство).
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Иванова, Недка Момчева (1953)
Родена е в Стара Загора. Завършва Първа смесена гимназия, Стара Загора (1971).
Дипломира се в СУ „Климент Охридски“, специалност „Математика“ (1977).
Придобива научната степен „доктор“ (1989). Специализира във: САЩ – Държавния
университет, Аризона (1993); Великобритания – „Уай Колидж“ (1993), Нюкасъл
ския университет (1994; 1997 – 1998).
Член е на Европейската асоциация на аграрикономистите и на Съюза на аграрикономистите в България. Експерт към Форума по аграрна политика на страните, нечленуващи в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Ползва английски и руски език. Има издадени 150 публикации.
Научни интереси:
аграрна политика; анализ и моделиране на влиянието на аграрната политика; моделиране на развитието
на земеделието, структурите и пазарите на земеделските продукти; ефект от развитието на земеделието върху икономиката на страната.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1989); старши научен сътрудник II степен (1996); доцент (2006); професор (2010).
ръководни длъжности в УНСС:
зам.-декан на БФ (2008 – 2011); зам.-директор на Института по аграрна икономика (София).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
директор на дирекция „Наука“ към Министерството на земеделието и горите (2006 – 2007).
Лекционни курсове:
аграрна политика; анализ на аграрната политика; количествени методи в аграрната икономика; количествени методи в екоикономиката; международна търговия със земеделски продукти.
Основни публикации:
1. Bulgarian Agriculture and EU Accession. // Post-Communist Economies, 2007, 19, № 3, pp. 263 – 280. (авт.
колектив).
2. Climate Changes and Its Impact on Agriculture – The Case Study of Bulgaria. // Human and Social Dimensions of
Climate Change. – London: IntechOpen, 2012. – pp. 181 – 206 (в съавторство).
3. Impact of Changes in Agricultural Policy on the Agro-food Chain in Bulgaria. // European Review of Agricultural
Economics, 1995, № 22, pp. 354 – 371. (авт. колектив).
4. The impact of EU pre-accession and accession measures on the economy of the Bulgarian rural regions. // Rural
Balkans and EU integration An input-output approach. – Milano: Franco Angeli, 2006. – pp. 133 – 161. (авт.
колектив).
5. Macroeconomic impact on Bulgarian agriculture during transition. // Applied economics, 2003, № 7, pp. 817 – 823
(в съавторство).
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Кожухаров, Христо Николов (1932)
Роден е в Елена. Завършва ВИНС, Варна (1958), специалност „Стокознание“.
Придобива научната степен „доктор“ (1975). Притежава 12 авторски свидетелства за изобретения, внедрени в практиката. Членува в International
Society of Commodity Science and Technology (IGWT). Член е на научни съвети и на
Научната комисия по икономически науки към ВАК. Владее руски и френски език.
Има над 170 научни труда, голяма част от които са публикувани в чужбина или
е участвал с тях на международни научни конгреси, симпозиуми, конференции,
колоквиуми. Самостоятелно или в съавторство издава 16 учебника и учебни
помагала по стокознание.
Научни интереси:
изследване и прогнозиране на промените и на сроковете за съхраняване и експлоатация на суровини,
материали и готови изделия; формиране на потребителните свойства и подобряване на качеството
на готовата продукция чрез оптимизиране на количествения и на качествения състав; създаване на
еластомерни, вкл. нискотемпературни състави и вулканизати, с подобрени физико-химични, механични,
експлоатационни и други характеристики; стокознанието като учебна дисциплина, специалност и наука.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1968); главен асистент (1973); доцент (1978); професор (1991).
ръководни и други длъжности в УНСС:
декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ (1991 – 1995); ръководител на катедра
„Стокознание“ (1994 – 2003); зам.-ректор по НИД на УНСС (1995 – 2000).
Лекционни курсове:
стоковедски дисциплини.
Основни публикации:
1. Българският биологичен продукт – елемент от интеграционния процес към ЕС. – София: УИ
„Стопанство“, 2004. – 111 с.
2. Зависимост между разтворимостта, вискозитета и съдържанието на неразтворима фракция
при продължително съхраняване на бутадиеннитрилов каучук. // Трудове на ВИИ „Карл Маркс“, 1987,
т. 1, с. 7 – 12.
3. Проблеми пред българското висше образование. // Научни трудове на УНСС, 2006, т. 2, с. 283 – 300.
4. Стокознание. – 3. прераб. и доп. изд. – София: УИ „Стопанство“, 2006. – 720 с.
5. Anwendung von tieftemperaturvulkdnisierenden elastomerschutzschunger in der industrie. // Plaste und Kautchuk,
1989, № 6, pp 210 – 212.

186

Копева, Диана Илиева (1963)
Родена е в София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1987), специалност „Икономика,
организация и управление на селското стопанство“. Придобива научната степен „доктор“ (1995). Специализира във: „Уай Колидж“, Великобритания (1992);
Университета Екзитър, Великобритания (1994); Държавния университет
Аризона, САЩ (1994); ФАО, ООН (2003). Членува в Международната асоциация
на аграрикономистите и в Европейската асоциация на аграрикономистите.
Ползва английски, френски и руски език. Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
преструктуриране на аграрния сектор; поземлена реформа; пазар на земята; ефективност на земеделските стопанства; конкурентност на земеделските стопанства; аграрна политика на ЕС; предприемачество; икономика на природните ресурси; развитие на селските райони; финансиране на бизнеса; оценка
на риска; кръгова икономика; регенеративна икономика.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1995); главен асистент (1995); доцент (2005); професор (2012).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-ректор по НИД (от 2020 г.); член на АС (от 2020 г.); зам.-декан по международно сътрудничество
(2006 – 2008).
Лекционни курсове:
управление на проекти; оценка на природните ресурси; стратегическо управление на агробизнеса; предприемачество в агробизнеса; управление на иновациите; инвестиции и инвестиционни проекти, финансиране
на бизнеса.
Основни публикации:
1. Индустриална динамика в условия на европейска интеграция. – София: ИК – УНСС, 2013. – 61 с.
2. Поземлените отношения в България в началото на XXІ век. – София: Ракурс, 2012. – 158 с.
3. Corporate Social Responsibility in Bulgaria: Perspectives and Possibilities. // New Approaches to CSR, Sustainability
and Accountability. – Vol. 1. – Singapure: Springer Publishing House, 2019, pp. 141 – 158 (в съавторство).
4. Sustainable economic development through Regenerative Economy. // Sustainability, Restorative to Regenerative:
An exploration in progressing a paradigm shift in built environment thinking, from sustainability to restorative
sustainability and on to regenerative sustainability. – EURAC, Italy, 2018, pp. 87 – 98 (editor, co-author). (авт.
колектив).
5. Women’s Enterpreneurship – Source For Livelihood Opportunities in Rural Areas of Kosovo and in Bulgaria. //
Women, Sustainable Entrepreneurship, and the Economy: A Global Perspective. – London: Routledge Publishing
House, 2019. (авт. колектив).
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Краева-Митева, Албена Тодорова (1964)
Родена е в София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1987), специалност „Аграрна
икономика“. Придобива научната степен „доктор“ (1999). Ползва английски, испански и руски език. Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
трудова мотивация; устойчиво развитие в селските райони; управление на земеделските стопанства; управление на конфликти.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2002); доцент (2007); професор (2018).
Лекционни курсове:
управление на човешките ресурси; управление на екологични конфликти; екобизнес; устойчиво развитие;
организационно поведение; икономика на околната среда и природните ресурси.
Основни публикации:
1. Аграрен мениджмънт: Методични задачи, казуси и тестове: Ръководство. – София: УИ „Стопанство,
2005. – 157 с.
2. Интегрирано развитие на селските райони на Хасковска област: Научно изследване. – София: УИ
„Стопанство“, 2006. – 216 с.
3. Малък и семеен агробизнес. – София: УИ „Стопанство“, 2008. – 247 с. (авт. колектив).
4. Организационно поведение: Учебник. – София: Рекламна къща „Пони“, 2007. – 253 с.
5. Предпоставки и условия за преход към мултифункционален модел на земеделие. – София: УИ
„Стопанство“, 2008. – 234 с. (авт. колектив).

Кънчев, Иван Стойков (1942)
Роден е в с. Пчелище, област Велико Търново. Завършва ВСИ – София, специалност „Икономика и управление на селското стопанство“ (1967). Придобива
научните степени „доктор“ (1977) и „доктор на икономическите науки“
(1997). Специализира в Москва – Тимирязевската селскостопанска академия
(1977; 1988); Атина, Гърция (1993 – 1995). Член на Европейската асоциация
на аграрикономистите. Ползва руски и английски език. Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
мениджмънт на земеделските стопанства; организационни форми, материално стимулиране и заплащане на труда на заетите в селското стопанство.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1980); професор (1999).
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ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-ръководител на катедра и департамент „Агробизнес“ (1993 – 1999); ръководител на катедрата
(2000 – 2007); директор на Стопанския колеж.
Лекционни курсове:
аграрен мениджмънт и мениджмънт на земеделските кооперации; агробизнес мениджмънт.
Основни публикации:
1. Аграрен мениджмънт. – София: УИ „Стопанство“, 2005. – 226 с. (в съавторство).
2. Методически основи на мениджмънта на земеделските стопанства – организационно развитие и
преструктуриране. – София: Ню Принт Къмпани, 2019. – 184 с.
3. Предпоставки и условия за преход към мултифункционален модел на земеделие. – София: УИ
„Стопанство“, 2008. – 234 с. (авт. колектив).
4. Развитие на системата на трудовопроизводителните кооперации в България при условията на социално пазарно стопанство на „Европа 2020“. – София: ИК – УНСС, 2014. – 170 с. (авт. колектив).
5. Structural Changes in Bulgarian Agriculture: Nature, Evolution and Efficiency of Farm Structures in CEEC and
FSU: 58 EAAE Seminar. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 1999, № 2, pp. 247 – 253.

Михайлов, Цоло (Цоло Михайлов Иванов) (1931)
Роден е в с. Калугерово, област София. Завършва ВСИ, София, специалност
„Полевъдство“ (1955). Придобива научната степен „доктор“ (1973). Специализира в Югославия (1967); СССР, Москва (1973). Владее руски и английски
език. Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
овощарство; зеленчукопроизводство; лозарство.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1975); професор (1986).
Лекционни курсове:
овощарство; технология на специалните отрасли.
Основни публикации:
1. Малка овощна градина. – София: Либра, 1991. – 80 с.
2. Овощарство и бизнес. – София: Агропрес, 1998. – 200 с.
3. Овощарство за всички. – София: Земиздат, 1998. – 231 с.
4. Практическо овощарство. – София: ИК „Булхерба“, 2010. – 168 с.
5. Технологии в земеделието. – София: УИ „Стопанство“, 2005. – 326 с. (авт. колектив).

189

Михнев, Георги (Георги Михнев Митев) (1942 – 2015)
Роден е в Кермен, област Сливен. Завършва Селскостопанската академия, София,
специалност „Аграрна икономика“ (1968). Придобива научните степени „доктор“
(1976) и „доктор на икономическите науки“ (1996). Специализира в Московската
селскостопанска академия (1976); Лондонския университет – „Уай Колидж“ (1991);
Атинския селскостопански университет (1992 – 1993); Университета на Източен
Лондон (1998 – 1999); СВОТ – Чикаго (1997). Членува в Световната организация на
тържищата и Европейската асоциация на аграрикономистите. Ползва руски и
английски език. Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
моделиране управлението на стопански системи; предприемачество; борсова търговия; географски информационни системи.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1983); професор (2001).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра (1976 – 1978).
в национални и международни организации:
председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.
Лекционни курсове:
икономически анализ на селскостопанското производство; стратегическо управление в земеделските
стопанства; предприемачество в агробизнеса; борсова търговия.
Основни публикаци
1. Борсова търговия. – София: Тракия-М, 2007. – 274 с.
2. Организация на пазарите на производители. // Земеделие плюс, 2007, № 5, с. 39 – 40; № 6 – 7, с. 43 – 44.
3. Предприемачество в агробизнеса. – София: УИ „Стопанство“, 1998. – 240 с. (в съавторство).
4. Приложение на персоналните компютри в управлението на селското стопанство. – София: УНСС,
1990. – 194 с.
5. Стратегическо управление на земеделските стопанства. – София: УИ „Стопанство“, 1999. – 240 с.

Мишев, Пламен Димитров (1953)
Роден е в Пазарджик. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1980), специалност
„Аграрна икономика“. Придобива научните степени „доктор“ (1985) и „доктор на икономическите науки“ (2003). Специализира във: Германия – Кил
(1982); СССР, Москва – Тимирязевската селскостопанска академия (1990);
САЩ – Университета в щата Айова (1991); Великобритания – Нюкасълския
университет (1991), Уай колидж към Лондонския университет (1993);
Гърция – Атина (1992); Япония (1994). Членува в Световната асоциация на аграрикономистите; Европейската асоциация на аграрикономистите. Ползва английски и руски език. Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
аграрна икономика; аграрна политика; аграрен маркетинг; икономика на околната среда и природните
ресурси.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1992); професор (2004).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Агробизнес“ (1991 – 1992); зам.-ръководител на катедра (1997 – 1999); ръководител на катедра (2007 – 2019); зам.-декан на ОИФ (1999 – 2003); зам.-ректор (2006 – 2011).; директор
на отделение „Факултативно обучение“ (2004 – 2008); декан на БФ (2015 – 2019).
в национални и международни организации:
член на СНС по отраслова икономика (от 2003 г.); член на Икономическата комисия при ВАК (2003 – 2009).
Лекционни курсове:
аграрен маркетинг; аграрна икономика; маркетинг; маркетингови изследвания.
Основни публикации:
1. Агромаркетинг. – София: ГорексПрес, 1996. – 200 с.
2. Климатичните промени и българското земеделие: икономическо въздействие и уязвимост. – София:
ИК – УНСС, 2014. – 154 с. (авт. колектив).
3. Book summary and ULYSSES project’s conclusions. // Agricultural Markets Instability: Revisiting the recent food
crises. – London; New York, 2016, pp. 193 – 213 (авт. колектив).
4. High Nature Value Farming for sustainable local food production and consumption. // Transition Pathways towards
Sustainability in Agriculture: Case Studies from Europe. – Oxfordshire, 2015. – pp. 97 – 112. (авт.колектив)
5. The New Product Development Process. // Advances in Dairy Products. – Hoboken, NJ, 2017, pp. 382 – 393 (в
съавторство).

Николов, Николай Иванов (1934)
Роден е в с. Кесарево, област Велико Търново. Завършва ВСИ – София, специалност „Аграрна икономика“. Придобива научните степени „доктор“ (1969) и „доктор на икономическите науки“ (1990). Специализира във Франция, Париж (1969);
СССР, Москва – Тимирязевска селскостопанска академия (1975); Гърция, Атина
(1992 – 1993). Владее руски и френски език. Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
икономико-математическо моделиране на аграрното производство.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
професор (1991).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Аграрна икономика“ във Врачанския стопански факултет (1990 – 1999);
зам.-ректор (1993 – 1995; 2001 – 2003); ръководител на катедра „Агробизес“ (1999).
Лекционни курсове:
икономико-математически методи и модели в аграрната икономика; проектиране на производствената структура на земеделските стопанства.
Основни публикации:
1. Икономико-математическо моделиране на селскостопанското производство. – София: Земиздат,
1994. – 291 с. (в съавторство).
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2. Информационна система за кадастър и имотен регистър в Република България: Структура на базата
данни и алгоритми за обработка на информация. – Пловдив: Европейски общности, 2002. – 402 с.
3. Основни проблеми на българското земеделие. // Алтернативи, 2000, № 4 – 6, с. 3 – 5.
4. Отчитане случайния характер на метеорологичните условия при определяне структурата на селскостопанското производство. // Научни трудове на ВИИ, 1988, № 5, с. 36.
5. Проектиране на производствената структура на земеделското стопанство. Ч. 1. – София:
УИ „Стопанство“, 1997. – 124 с.

Стойчев, Здравко (Здравко Стойчев Иванов) (1932 – 2001)
Роден е в с. Бабус, област Силистра. Завършва Селскостопанската академия
(1956), специалност „Зооинженерство“. Придобива научната степен „доктор“
(1972). Специализира в Чехословакия и СССР. Владее руски и английски език. Има
издадени множество публикации.
Научни интереси:
млечна и месна продуктивност на говедата; породообразуване и селекция.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1974); професор (1989).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на Отрасловоикономическия факултет (1989 – 1992).
Лекционни курсове:
животновъдство.
Основни публикации:
1. Организация на възпроизводствения процес, производство на бици и преценката им по потомство. –
София: ЦНТИИ, 1973. – 124 с.
2. Основи на производството на продукция от животновъдството. – София: УИ „Стопанство“, 2000 (в
съавторство).
3. Повышение генетического потенциала и эффективности селекции в молочном скотоводстве. – София:
МС Агро-информ, 1988. – 109 с. (в съавторство).
4. Селекция в говедовъдството. – София: Земиздат, 1984. – 168 с. (в съавторство).
5. Съвременни методи за оценяване на разплодниците при говедата и при свинете по качеството на
потомството. – София: ЦНТИИ, 1985. – 92 с.
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Танов, Атанас Димитров (1927 – 1987)
Роден е в с. Климент, област Пловдив. Завършва ВСИ „Г. Димитров“, София
(1952), специалност „Икономика и организация на селското стопанство“.
Придобива научната степен „доктор“. Удостоен е със званието „Заслужил деятел на културата“ (1987). Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
икономическа ефективност на селскостопанското производство; интензификация на селското стопанство и аграрната политика.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент и старши асистент към катедра „Икономика на селското стопанство“ (1956 – 1965); доцент
(1965); професор (1974).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-ректор (1980 – 1984); декан на Промишлено-аграрния факултет (1987).
Основни публикации:
1. Актуални проблеми на икономиката на селското стопанство. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1985. – 123 с.
(в съавторство).
2. Ефективност на селскостопанското производство: Монография. – София, 1969. – 194 с. (в съавторство).
3. За по-ефективно използване ресурсите на Странджа-Сакар. – Варна: „Г. Бакалов“, 1984. – 135 с.
(в съавторство).
4. Икономика, организация и планиране на селското стопанство. – София, 1981.
5. Факторен анализ на икономическата ефективност в селското стопанство. – София, 1977. – 252 с.
(в съавторство).

Трънков, Иван Генчев (1934 – 2019)
Роден е в с. Върбица, област Плевен. Завършва ВСИ, София, специалност
„Агрономство“ (1957). Придобива научната степен „доктор“ (1970). Специали
зира в Белгия (1973). Членува в Европейската организация за борба с плевелите
(EWRS). Ползва френски, руски и английски език. Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
зонални и алтернативни системи на земеделие; хербология и интегрирани системи за борба с плевелите; технологични аспекти на биологичното и устойчивото земеделие.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
професор (1990).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на ДЧСА (1979 – 1986); ръководител на катедра „Технология на аграрно-промишленото производство“ (1990 – 1991).
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Лекционни курсове
основи на земеделието; технологии в полевъдството; окачествяване и стандартизация на селскостопанската продукция.
Основни публикации:
1. Основи на земеделието. – София: УИ „Стопанство“, 2004. – 274 с. (в съавторство).
2. Отглеждане на земеделски култури. – Б.м.: Дионис, 2006. – 400 с. (авт. колектив).
3. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения. – София: УИ „Стопанство“, 2003. – 180 с. (в съавторство).
4. Ръководство за упражнения по земеделие с почвознание и торене. – София: Земиздат, 1975. – 134 с.
5. Технологии в земеделието. – София: УИ „Стопанство“, 2005. – 326 с. (авт. колектив).

Христова, Светлинка Борисова (1949)
Родена е в с. Медковец, област Монтана. Завършва Селскостопанската академия, София, специалност „Аграрна икономика“ (1972). Придобива научната степен „доктор“ (1982). Специализира в СССР, Москва – Тимирязевската селскостопанска академия (1986); Гърция, Атина (1993; 1994). Член е на Европейската
асоциация на аграрикономистите. Ползва руски и английски език. Има издадени
над 100 публикации.
Научни интереси:
социалноосигурителни отношения; икономика на предприятия.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1986); професор (2012).
Лекционни курсове
труд и трудови отношения; социална политика; управление на човешките ресурси.
Основни публикации:
1. Основи на публичната администрация. – София: УИ „Стопанство“, 2007. – 258 с. (авт. колектив).
2. Социална политика и администрация. – София: УИ „Стопанство“, 2008. – 206 с. (в съавторство).
3. Труд и трудови отношения в агробизнеса. – София: УИ „Стопанство“, 2007. – 222 с.
4. Управление на публичния сектор: 2. прераб. и доп. изд. – София: УИ „Стопанство“, 2008. – 204 с. (в съавторство).
5. Управление на човешките ресурси: Учебник за дистанционно обучение. – София: УИ „Стопанство“,
2007. – 202 с.
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ДОЦЕНТИ
Ангелова, Весела Иванова (1940)
Родена е в с. Караманово, област Русе. Завършва Селскостопанската академия, София (1964). Придобива научната степен „доктор“ (1981). Специализира в
Тимирязевска селскостопанска академия – Москва, СССР (1983) и Атина, Гърция
(1993; 1994; 1995). Владее руски и английски език. Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
аграрна реформа; приватизация в селското стопанство; инвестиции.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1978); доцент (1982).
Лекционни курсове:
аграрна икономика; теория и анализ на инвестициите в агробизнеса; оценка на ресурсите в земеделието.
Основни публикации:
1. Аграрна икономика. – София: УИ „Стопанство“, 1999. – 198 с.
2. Организация на основните отрасли в земеделските стопанства. – София: УИ „Стопанство“,
1992. – 90 с. (авт. колектив).
3. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения. – София: УИ „Стопанство“, 2003. – 180 с. (в съавторство).
4. Проблеми на финансиране инвестиционните разходи за създаване на винени лозя. // Научен семинар
(Юндола), 2001.
5. Теоретични и методически основи на преподаването по аграрна икономика и политика. // Алтернативи,
2001, № 1 – 2, с. 11 – 12.

Георгиева, Мария Колева (1926 – 2000)
Родена е в Бургас. Завършва ВХТИ, София, специалност „Индустриална химия“ (1951). Работи в Текстилния
научен институт, София (1954 – 1960). Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
текстилна химия; облагородителните процеси на пластмасовите проводници и други изделия с оглед повишаване на физико-механичната им устойчивост.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1960); старши асистент (1965); главен асистент (1967); доцент (1976).
Лекционни курсове:
стокознание на промишлените стоки.
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Основни публикации:
1. Изследване върху електрохимични отлагания от чернохромови слоеве. – София, 1987.
2. Изследване върху електрохимични сребърни сплавни покрития. – София, 1987.
3. Ръководство за лабораторни упражнения по стокознание на промишлените стоки. – София, 1964. –
204 с. (в съавторство).
4. Стокознание на промишлените стоки. – София: Наука и изкуство, 1983. – 388 с. (в съавторство).

Кръстева, Маргарита Василева (1949)
Родена е в Долна Оряховица. Завършва Селскостопанската академия (1975),
специалност „Зоотехника“. Придобива научната степен „доктор“ (1982). Ползва
руски, немски и английски език. Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
технологии в земеделието; окачествяване и преработка на земеделски продукти; екология.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1986); доцент (2004).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра (1999 – 2003).
в национални и международни организации:
зам.-председател на Синдикалната организация на Националния браншов съюз към висшето образование
и науката – КНСБ; председател на клуб „Жени в науката“.
Лекционни курсове:
животновъдство; окачествяване и съхраняване на земеделските продукти; технологии в земеделието;
екология.
Основни публикации:
1. Производство на продукция от животновъдството. – София: УИ „Стопанство“, 2001. – 264 с. (в съавторство).
2. Ръководство за упражнения по хранене и контрол на продуктивните качества на селскостопанските
животни и птици. – София: УИ „Стопанство“, 2003. – 204 с.
3. Challenges Before Dairy Sector in the Light of EU Accession: Bulgaria Case. // Adopting Quality Requirements in the
Meat and Dairy Sectors in Accession: IAMO (Halle/Saale), 2002 (в съавторство).
4. Effect of Gramma Ratiation of Full Fat Soybeans in Broiler Chickens. // Bulgarian Journal of Agricultural Science,
2006, № 12, с. 811 – 821 (авт. колектив).
5. Influence of Protein Level in Whole Ration Mixture of Male and Female Labs on Some Productive Indexes. //
Question Marks in Our Present-day Food Economy: Conference 32nd Day of Science in Ovar, University of West
Hungary, Faculty of Agricultural and Food Sciences (Mosonmagyaróvár), 2008 (в съавторство).
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Маджарова, Светла Иванова (1946)
Родена е в Плевен. Завършва Селскостопанската академия, специалност „Аграрна
икономика“ (1970). Придобива научната степен „доктор“ (1976). Специализира
в СССР, Одеса (1980); Москва – Тимирязевската академия (1983); Гърция, Атина
(1991 – 1994). Владее руски и английски език. Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
изследване възможността за устойчиво развитие на селските райони – диверсификация на селската икономиката; селски туризъм; екология и устойчиво развитие; оценка на природните ресурси.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1986); доцент (2001).
Лекционни курсове:
развитие на селските райони; оценка на земеделски земи и други активи в земеделието; селски туризъм;
екология и устойчиво развитие; оценка на природните ресурси.
Основни публикации:
1. Аграрен туризъм. – София: УИ „Стопанство“, 2005. – 343 с.
2. Възможности и алтернативи за устойчиво развитие на земеделското производство в територии с
особен режим (природни паркове, защитени територии, резерват). – София: УНСС, 2006. – 194 с. (авт.
колектив).
3. Икономически, социални, екологични и институционални въпроси на устойчивото развитие на земеделието. – София: НЦАН – Институт за аграрна икономика, 2003.
4. Развитие на селските райони. – София: УИ „Стопанство“, 2000. – 250 с.
5. Селските райони в България: Същност и класификация. – София: УИ „Стопанство“, 2000. – 94 с.

Мъжкодански, Руен Видинов (1923)
Роден е в с. Кремонок, област София. Завършва Университета в Ленинград, СССР, специалност „Химия“
(1952). Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
промишлено стокознание; стокознание на експортно-импортните стоки; стокознание и технология.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1952); доцент (1975).
Лекционни курсове:
стокознание; стокознание на експортно-импортните стоки.
Основни публикации:
1. Приносът на Г. С. Раковски и д-р Иван Богоров за развитието на стоковедната мисъл в България. –
София: ВИИ „Карл Маркс“, 1971. – 54 с. (в съавторство).
2. Ръководство за лабораторни упражнения по стокознание на промишлените стоки. – София, 1964. –
204 с. (в съавторство).
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3. Стокознание на промишлените стоки. – 3. изд. – София: Наука и изкуство, 1977. – 484 с. (в съавторство).
4. Стокознание на суровините и материалите. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1977, т. 1. – 432 с.
5. Технология на основните промишлени отрасли: Записки. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1986. – 527 с.

Найденов, Найден Величков (1950)
Роден е в Костинброд. Завършва ВИИ „Карл Маркс,“ специалност „Икономика и
управление на промишлеността“ (1976). Придобива научната степен „доктор“
(1981). Специализира в Австрия (1994 – 1995). Членува в Европейската екологична асоциация на икономистите. Владее английски и руски език. Има издадени
множество публикации.
Научни интереси:
устойчиво развитие; икономика на околната среда и природните ресурси; икономика на природоползването; екологична политика; агроекология.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1991).
Лекционни курсове:
екология и устойчиво развитие; икономика на природоползването; екология и икономика на околната среда; агроекология и екологична политика; устойчиво развитие на земеделието и агроиндустрията.
Основни публикации:
1. Възможности и алтернативи за устойчиво развитие на земеделското производство в територии с
особен режим (природни паркове, защитени територии, резерват). – София: УНСС, 2006. – 194 с. (авт.
колектив).
2. Екоикономика и устойчиво развитие: Англо-български терминологичен речник. – София: Крисан-С,
2007. – 161 с.
3. Някои еколого-икономически проблеми в селското стопанство. – София: ВИИ, 1990. – 130 с.
4. Приложна екология и икономика на околната среда. – София: УИ „Стопанство“, 1993. – 236 с. (в
съавторство).
5. Privatization of Agriculture in New Market Economies: Lessons From Bulgaria. – Berkeley, University of California
(USA): Kluwer Academic Publishers, 1994. – p. 439 (авт. колектив).
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Пенева, Мария Маринова (1979)
Родена е в Панагюрище. Завършва Техникума по икономика, Пазарджик (1997).
Дипломира се в УНСС (2001), специалности „Аграрна икономика“ и „Финанси“
(2013). Придобива научната степен „доктор“ (2007). Специализира във:
Университета по селско стопанство в Нитра, Словакия, катедра „Статистика
и изследване на операциите“ (2005); Университета в Любляна, катедра „Аграрна
икономика, политика и право“ (2008); Университета в Южна Бохемия, Аграрния
факултет, Чешка Будьовица (2008).
Гост-професор във: Икономическия университет в Познан, Полша (subject: Place
based innovation for food system transformation); Варшавския университет за природни науки, Полша; Университета по природни ресурси и науки, Виена, Австрия (subject: EU policies for
food, agriculture and territorial development).
Участва като изследовател в проекти на катедрата, финансирани от МОН, в Шеста и Седма рамкова
програма, програма „Леонардо да Винчи“. Владее английски, руски и немски, ползва италиански език. Има
издадени 25 публикации.
Научни интереси:
аграрна икономика; анализ и оценка на политиките за развитие на селското стопанство и селските райони; устойчиво развитие.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2007); старши асистент (2008); главен асистент (2009); доцент (2012).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Икономика на природните ресурси“, БФ на УНСС; зам.-директор на Центъра
за изследователски и образователни проекти към УНСС.
Лекционни курсове:
аграрна икономика; природоползване и регионално развитие; развитие и управление на територията;
Governance of the territory and development; управление на защитени територии; агромаркетинг; количествени методи в аграрната икономика; Quantitative techniques in Ecoeconomics.
Основни публикации:
1. Селскостопанското производство в област Пловдив: териториални динамики и ефекти за развитие
на селските райони. // Научни трудове на Аграрен университет – Пловдив, 2018, том LXI, кн. 2, с. 7 – 16.
2. Ecosystem Services from Agriculture as Key Factor of Territorial Competitiveness. // Trakia Journal of Sciences,
2017, Vol. 15, Suppl. 1, pp. 18 – 24.
3. Countryside Consumption and Eco-innovations in Farming – Case Study from Bulgaria. // Innovation Management:
Research Aspects. – Poznan: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2016. – pp. 29 – 36.
4. High nature value farming: environmental practices for rural sustainability. // Transition pathways towards sustainability
in agriculture: case studies from Europe. – Б.м.: CABI publisher, 2014. – pp. 97 – 112. (авт. колектив).
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Стефанов, Лачо Петков (1940)
Роден е в с. Вълчи трън, област Плевен. Завършва ВСИ (1965), специалност
„Агрономство“. Придобива научната степен „доктор“ (1976). Специализира в
СССР, Москва – Тимирязевската селскостопанска академия (1978) и Латвия
(1981); Чехословакия (1984). Владее руски език. Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
оптимално използване на ресурсите в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост; усъвършенстване на интеграционните връзки между
земеделието и агроиндустрията.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1980).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на ОИФ (1983 – 1987; 2003 – 2004); зам.-ректор (1987 – 1990); декан на Деканата за чуждестранни студенти (1991 – 2000).
Лекционни курсове:
математически методи и модели в АИ; икономика и управление на индустрията; икономика и управление
на агроиндустриалните отрасли.
Основни публикации:
1. Икономико-математическо моделиране на селскостопанското производство: Учебник. – София:
Земиздат, 1994. – 290 с. (авт. колектив).
2. Оптимизиране на производството в хранителната промишленост: Монография. – София: Земиздат,
1983. – 168 с.
3. Приложение на линейното програмиране в икономиката и управлението на АПП. – София: ВИИ, 1983. –
201 с. (авт. колектив).
4. Разработване на информация за съставяне на ИМЗ за оптимално планиране на АПП. – София: Земиздат,
1983. (в съавторство).
5. A model for Optimizing Agroindustrial Production Structures. – Boston, 1988. (авт. колектив).

Стефанов, Стилиян Светославов (1972)
Роден е в Ябланица. Завършва СОУ „Васил Левски“, Ябланица (1990). Дипломира
се в Химикотехнологичния и металургичен университет – София, специалност
„Химични технологии“ (1996). Придобива научната степен „доктор“ (2006).
Специализира в Химикотехнологичния и металургичен университет, катедра „Полимерно инженерство“ (1998 – 1999). Членува в International Society of
Commodity Science and Technology (IGWT) – Международно дружество по стокознание и технологии, Виена, Австрия. Ползва руски и английски език. Има издадени 45 публикации.
Научни интереси:
устойчиво развитие; устойчиво производство и потребление; осигуряване, контрол и управление на качеството на стоки и услуги; системи за управление на качеството; тотално управление на качеството.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2003); главен асистент (2007); доцент (2017).
в национални и международни организации:
член на УС на асоциацията „Активни потребители“.
Лекционни курсове:
екология и устойчиво развитие; устойчиво потребление и производство; стокознание; управление на качеството; системи за управление на околната среда.
Основни публикации:
1. Биологичните продукти в България: ръководство за производителите. – София: ИК – УНСС, 2012. –
60 с. (авт. колектив).
2. Еко дизайн – същност, инструменти и стратегии. – София: Академик Пъбликейшънс, 2017. – 142 с.
3. Управление на качеството: Примери, казуси и задачи. – София: ИК – УНСС, 2017. – 206 с.
4. Устойчиво потребление в България. – София: ИК – УНСС, 2012. – 68 с. (авт. колектив).
5. Quality of organic foods – a model for comparative analysis. // Organic Agriculture, 2018. (авт. колектив).

Стоянова, Зорница Димова (1977)
Родена е в Търговище. Завършва ЕГ „Гео Милев“, Добрич (1996). Получава
бакалавърска (2000) и магистърска степен по специалност „Аграрна икономика“ от УНСС, София (2001). Придобива научната степен „доктор“ (2006).
Гост-професор в Университета Вагенинген, Холандия, лекционен курс за
докторанти. Ползва английски, немски и руски език. Има издадени над 100
публикации.

Научни интереси:
икономика на околната среда и природните ресурси; аграрен мениджмънт; устойчиво развитие; проектно управление; управление на риска в аграрната сфера; екологичен риск; екологична оценка; управление на
земеделското стопанство.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2007); старши асистент (2008); главен асистент (2009); доцент (2012).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра (2019 – 2020); зам.-ръководител на катедра (от 2020 г.); зам.-председател на
ОС на БФ (2016 – 2019); председател на ОС на БФ (от 2019 г.).
Лекционни курсове:
икономика на околната среда и природните ресурси; интегрирана екологична оценка; методи за управление
на риска; екология и устойчиво развитие; производствени практики в агробизнеса.
Основни публикации:
1. Местните инициативни групи в България – проблеми, възможности, перспективи. – София: ИК АТЛ-50,
2011. – 192 с.
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2. Проектното управление на устойчивото развитие на водния сектор. – София: УИ „Стопанство“,
2019. – 222 с. (авт. колектив).
3. Iimpact of agriculture on air pollution. // CBU International Conference Proceedings. (Prague), 2018, Vol. 6,
pp.1071 – 1076 (в съавторство).
4. Risk management strategies in water projects in Bulgaria. // Economic Alternatives Journal, 2018, Vol. 12, Issue 2,
pp. 228 – 238 (в съавторство).
5. Structural changes and agri-environmental assessment of agriculture in Bulgaria. // Risk in the food economy –
theory and practice. – Warszaw: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Žywnościowej –Państwowy Instytut
Badawczy, 2016. – pp. 231 – 243 (в съавторство).

Терзиев, Димитър Методиев (1960)
Роден е в София. Завършва 21. гимназия, София (1978). Дипломира се във
ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Управление и икономика на аграрно-промишленото производство“ (1985). Придобива научната степен „доктор“
(1996). Специализира във Великобритания – Canterbury Business School UK:
Modernization of University Education (1993); Royal Agricultural College, UK:
Farms’ Financing under Asymmetric Information (1997); Birkbeck College, London
University (1997); Япония – National Agricultural Research Center, Japan: Rural
Institutions (1999). Гост-професор в Central European University, Hungary,
course: Agrarian Institutions Analysis. Членува в Съюза на аграрикономистите
в България, European Association of Agricultural Economists. Владее английски и руски език. Има издадени
66 публикации.
Научни интереси:
институционални анализи; пространствен бизнес анализ.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (2005).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра; зам.-ръководител на катедра „Икономика на природните ресурси“; зам.-декан; директор на Научно-изследователския център за агробизнес и природоползване.
Лекционни курсове:
аграрни институционални анализи; институционални анализи в природоползването; стартиращи компании (StartUp); пространствен бизнес анализ; компютърни технологии в бизнеса.
Основни публикации:
1. A Study on Institutional, Market and Natural Environment Impact on Agrarian Sustainability in Bulgaria. // Journal of
Environmental Management and Tourism, 2018, Vol. IX, № 3(27), pp. 452 – 478 (в съавторство).
2. Food Safety: Technologies and Governance. // Yearbook of UNWE. – Sofia: UNWE, 2018. – pp. 121 – 140 (авт.
колектив).
3. A new look on agricultural sustainability and food safety: Economic viability. // Agrarian and Rural Revitalisation
Issues in China and Bulgaria. – Istambul: KSP Books, 2018. – pp. 231 – 242 (в съавторство).
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Типова, Нина Кръстева (1980)
Родена е в Гоце Делчев. Завършва СОУ „Никола Й. Вапцаров“, Хаджидимово (1997).
Дипломира се в Химикотехнологичния и металургичен университет (2002), специалност „Органични химични технологии“. Придобива научната степен „доктор“ (2007). Член е на International Society of Commodity Science and Technology
(IGWT). Ползва английски и френски език. Има издадени 45 публикации.
Научни интереси:
екологични иновации; устойчиво производство и потребление; системи за управление на качеството и околната среда; органично земеделие; екологични маркировки.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2004); главен асистент (2007); доцент (2018).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на Център по финанси и счетоводство към ИСК (2019 – 2020); научен секретар на катедра
„Икономика на природните ресурси“ (от 2020 г.).
Лекционни курсове:
екология и устойчиво развитие; екология; политики на ЕС за бизнеса; управление на качеството; стокознание.
Основни публикации:
1. Биологичните продукти в България – ръководство за производителите. – София: ИК – УНСС, 2012. –
60 с. (авт. колектив).
2. Екология и устойчиво развитие: учебно помагало. – София: ИК – УНСС, 2018. – 145 с.
3. Зелените иновации – същност и управление. – София: Академик Пъбликейшънс, 2018. – 150 с.
4. Устойчиво потребление в България. – София: ИК – УНСС, 2012. – 68 с. (авт. колектив).
5. Quality of organic foods – a model for comparative analysis. // Organic Agriculture, 2018 (авт. колектив).

Харизанова-Бартос, Христина Стефанова (1981)
Родена е в София. Завършва 137. СОУ „Ангел Кънчев“, София (1999). Получава
бакалавърска (2003) и магистърска (2008) степен по специалност „Аграрна икономика“ от УНСС. Придобива научната степен „доктор“ (2010). Гост-професор
в Словашкия аграрен университет – „Иновационен мениджмънт на аграрната
икономика“: летен курс за докторанти. Владее английски, словашки, немски и
руски език. Има издадени над 100 публикации.

Научни интереси:
аграрна икономика; мениджмънт управленско консултиране; управление на риска; икономика на околната
среда.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2010); главен асистент (2013); доцент (2016).
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ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар; зам.-декан по НИД на БФ; председател на Атестационната комисия на БФ.
Лекционни курсове:
аграрен риск; управленско консултиране; планиране и контрол на екологичните ресурси; ресурсен мениджмънт; икономика на околната среда; методи за управление на риска.
Основни публикации:
1. Състояние и перспективи за развитие на аграрните структури в сектор зърнопроизводство. – София:
ИК АТЛ-50, 2015. – 186 с.
2. ARDL Models Concerning Cattle Number and Cow Milk Production in Bulgaria. // Economic Alternatives, 2019,
№ 1, pp. 63 – 76 (в съавторство).
3. Impact of Agriculture on Soil Pollution in Bulgaria. // Economics of Agriculture, 2019, Vol. 66, ISSUE 2,
pp. 375 – 387 (в съавторство).
4. Implementation of ISO 14001 in Bulgaria. // Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in
Agriculture and Rural Development, 2015, Vol. 15, ISSUE 1, pp. 193 – 199.
5. Study of the Social Audit and Standards for Social and Environmental Responsibility-Case Study of Bulgaria. //
Economic Alternatives, 2017, № 3, pp. 449 – 474 (в съавторство).

Христова-Тимчева, Деспина Борисова (1948)
Родена e в София. Завършва Селскостопанската академия, София, специалност
„Агрономство“ (1971). Придобива научната степен „доктор“ (1974). Специализира в Кишинев, Молдова (1971 – 1974). Член е на ISTRO – Международна организация по обработка на почвата. Ползва руски и английски език. Има издадени
множество публикации.
Научни интереси:
почвознание; земеделие; екология.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1987).
Лекционни курсове
земеделие; почвознание.
Основни публикации:
1. 12 технологии за отглеждане на зърнени житни и фуражни култури. – Пловдив: Зеница, 2002. – 46 с.
2. Растениевъдство: За студентите от УНСС, специалност „Аграрна икономика“ и от ЛТУ, специалност
„Агрономство“. – София: Дионис, 1999. – 203 с. (в съавторство).
3. Ръководство за упражнения по растениевъдство. – София, 2000.
4. Технологии в земеделието. – София: УИ „Стопанство“, 2005. – 326 с. (авт. колектив).
5. Технологии в полевъдството: Ръководство за упражнения. – УИ „Стопанство“, 2003. – 152 с. (в съавторство).
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Цонева, Мария Йорданова (1940)
Родена е в с. Поликраище, област Велико Търново. Завършва ВСИ, специалност „Икономика и управление на селското стопанство“ (1963). Придобива
научната степен „доктор“ (1970). Специализира във: СССР, Москва –
Тимирязевската селскостопанска академия; ГДР, Хале – Martin Luther
Universität; Wittenberg (1987; 1988); Унгария, Будапеща – University of Economics
(1989); Гърция, Атина (1991; 1992; 1993); Великобритания, Лондон – Wye College
of London University (1993). Член е на Европейската асоциация на аграрикономистите. Ползва английски, немски и руски език. Има издадени множество
публикации.
Научни интереси:
аграрна политика; цени; издръжки и ефективност на аграрното производство.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1979).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-ръководител на катедра „Агробизнес“.
Лекционни курсове
аграрна политика; икономика на селското стопанство; търговия със земеделски продукти; международна
търговия със селскостопански продукти.
Основни публикации:
1. Агробизнес – икономика, политика, мениджмънт. – София: Век-22, 1992. – 200 с. (авт. колектив).
2. Аграрна политика. – София: Тракия-М, 2001. – 240 с.
3. Издръжка на селскостопанското производство. – София: Земиздат, 1985. – 161 с. (авт. колектив).
4. Икономика и мениджмънт на земеделските стопанства. – София: МОНК, 1992.
5. Икономическа ефективност на промишлените технологии в селското стопанство. – София: Земиздат,
1979. – 148 с. (авт. колектив).

Шунанов, Георги Тенев (1932)
Роден е в Стара Загора. Завършва ВИНС „Д. Благоев“, Варна, специалност „Стокознание“ (1962). Придобива
научната степен „доктор“ (1975). Владее руски и немски език. Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
стокознание; дълбочинна преработка на растителни масла и протеини.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1979).
Лекционни курсове:
стокознание; стокознание и управление на качеството.
Основни публикации:
1. Основи на съхраняването на хранителните стоки. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1988. – 87 с. (в съавторство).
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2. Ръководство за лабораторни упражнения по стокознание на продоволствените стоки. – 2 изд. – София:
Наука и изкуство, 1986. – 240 с. (в съавторство).
3. Ръководство за упражнения по стокознание на продоволствените стоки. – София: Наука и изкуство,
1981. – 211 с. (в съавторство).
4. Стокознание. – София: УИ „Стопанство“, 1995. – 227 с.
5. Управление на качеството на стоките за износ и от внос. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1989. – 257 с.
(в съавторство).

АСИСТЕНТИ
Анев, Румен Георгиев (1961)
Роден е в София. Завършва Висшия минно-геоложки институт (1986), специалност „Автоматизация на производството“. Специализира в Германия (1990) и
САЩ (2002). Член е на International Society of Commodity Science and Technology
(IGWT). Владее английски и руски език. Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
качество и бизнес среда; системи за контрол и управление на качеството;
устойчиво производство и пазари; развитие на бизнеса в условията на ограничена ресурсна обезпеченост.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1990); старши асистент (1992); главен асистент (1994).
Лекционни курсове:
индустриални технологии; стокознание; стандартизация и сертификация; управление на качеството и др.
Основни публикации:
1. Жизнен цикъл и формиране качеството на продукцията. // Качество на стоките (Варна), ИУ, 1999.
2. Информационното общество и телекомуникациите – основа за устойчиво развитие. // Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие: Науч. конф. (София), УНСС, 1998.
3. Моделът на качеството в новото време. // Алтернативи, 1998, № 10 – 11, с. 36 – 38.
4. Надеждност на компютризираните системи за управление. // Надеждност на продукцията, теория и
практика: Национ. науч.-технич. конф. с междун. участие (Русе), 1993.
5. Сравнително-аналитичен метод за прогнозиране цената на продуктите и изделията на база комплексната им оценка за качество. // Годишник на Минно-геоложкия университет, 1994, т. 40,
No 3, с. 67 – 68.
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Казакова-Матева, Янка Костадинова (1975)
Родена е в Пловдив. Завършва АЕГ, Пловдив (1994). Дипломира се в УНСС, София,
специалност „Аграрна икономика“ (1999). Придобива научната степен „доктор“
(2007). Специализира в Гърция „Управление на околната среда“ (2000 – 2001).
Владее английски език. Има издадени над 30 публикации.
Научни интереси:
публични политики – екологична политика, агро-екологична политика, ОСП;
природа и икономика – биоразнообразие и бизнес, (плащания за) екосистемни
услуги; устойчиво териториално развитие – управление на защитени територии, участие на местните общности.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2014); главен асистент (2016).
в национални и международни организации:
ръководител на Програма „Природа и просперитет“ в WWF ДКП, Австрия (2006 – 2009); член на Борда на директорите на Европейския форум за опазване на природата и пасторализма, Великобритания (2012 – 2017).
Лекционни курсове:
екологична политика/Environmental policy; зелен маркетинг; управление на защитени територии; пространствен бизнес анализ.
Основни публикации:
1. Екологичните директни плащания в контекста на европейските приоритети. // Икономически и социални алтернативи, 2018, № 3, с. 98 – 109.
2. Пространствен анализ на природосъобразно земеделие в България. – София: ИК – УНСС, 2019. – 185 с.
(в съавторство).
3. Социално-икономически ползи от географските означения в Европа. // Научни трудове на Аграрния университет – Пловдив, 2018, том 61, № 2, с. 115 – 124.
4. HNV farming in Bulgaria. // High Nature Value Farming in Europe: 35 European Countries – experiences and
perspectives. – Ubstadt-Weiher: Verlag Regionalkultur, 2012, pp. 146 – 156 (в съавторство).
5. National governance approach for agriculture land in Natura 2000 areas: Evidence from Plovdiv district, Bulgaria. //
Bulletin UASVM Horticulture, 2018, vol.75, № 1, pp. 31 – 39.

Карамалакова, Мария Стефанова (1937)
Родена е в Пловдив. Завършва Висшия институт по хранително-вкусова промишленост, Пловдив (1958).
Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
стокознание на продоволствените стоки.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1963); старши асистент (1968); главен асистент (1972).
Лекционни курсове:
стокознание на продоволствените стоки.
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Основни публикации:
1. Ръководство за лабораторни упражнения по стокознание на продоволствените стоки. – София: ВИИ
„Карл Маркс“, 1975. – 310 с. (в съавторство).
2. Ръководство за лабораторни упражнения по стокознание на продоволствените стоки. – 2. прераб. и
доп. изд. – София: Наука и изкуство, 1986. – 240 с. (в съавторство).
3. Ръководство за упражнения по стокознание на продоволствените стоки. – София: Наука и изкуство,
1981. – 211 с.
4. Стокознание и управление на качеството: Ръководство за лабораторни упражнения. – 2 прераб. и допълн. изд. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1985. – 176 с.

Макариев, Петър Борисов (1955)
Роден е в с. Земен, област София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“, специалност
„Аграрна икономика“. Специализира в Кипър и Гърция. Ползва гръцки, английски
и руски език.
Научни интереси:
хранително-вкусова промишленост и продоволствен маркетинг.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1993).
Лекционни курсове:
аграрен маркетинг.
Основни публикации:
1. Агробизнесът – икономика, политика, мениджмънт. – София: Век – 22, 1993. (авт. колектив).
2. Ръководство за семинарни упражнения по икономика и управление на агроиндустрията. – София: УИ
„Стопанство“, 1999. (авт. колектив).

Мишева-Паскалева, Здравка Пламенова (1979 – 2010)
Родена е в Самоков (1979). Завършва УНСС, специалност „Маркетинг“ (2004).
Специализира във: Университета в Дебрецен, Унгария (2006); Университета в
Будапеща (2007); Университета БОКУ, Австрия (2008). Членува в АИЕСЕК.
Научни интереси:
екологична политика и икономика на природните ресурси; агроекологична политика; маркетинг и мениджмънт.

208

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент; докторант.
Лекционни курсове:
екология и устойчиво развитие.
Основни публикации
1. Земеделско стопанство – управление и маркетинг: Учебно помагало. – София, 2008 (в съавторство).
2. Приложение на общата селскостопанска политика на ЕС и устойчиво развитие на селските райони
в България. Проблемът за аграрната заетост. // Промените в общата селскостопанска политика и
позицията на България: Научнопрактическа конференция (София), 2008, с. 205 – 241. (авт. колектив).

Цанов, Тихомир Николаев (1964)
Роден е в с. Баховица, област Ловеч. Завършва ВХТИ, София (1989), специалност „Технология на полимерите, текстила и кожите“. Придобива научната степен „доктор“ (1995). Специализира в State University
of New York, CESF – Syracuse (1995). Владее английски и руски език. Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
синтез на междуфазовите катализатори, имобилизирани върху полимерни носители, намиращи приложение в химико-фармацевтичната промишленост; качествени промени в електропроводимите композиционни материали, респeктивно в изделия от тях, по време на тяхното съхранение и експлоатация;
синтез и свойства на двукомпонентно активни флокуланти (полиелектролити и звездовидни полимери);
пречистване на замърсени с багрила отпадни води; европейски и световни норми в стандартизацията
и сертификацията на продукцията; значението за структурната реформа в страната; показатели за
качество на хранително-вкусови и промишлени стоки.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1999).
Основни публикации:
1. Crosslinked Poly (ethylene oxide) as a Phase Transfer Catalyst. // Journal of Polymer Science, 1993, № 34, pp.
616 – 620.
2. Dispersion and Flocculation Processes Taking Place in Polyaniline-Poly (ethylene-co-vinyl acetate) Composite
Films During their Storage. // Journal of Polymer Materials, 1998, № 15, pp. 349 – 354.
3. Electrically Conductive Elastomer Composites Containing Polyaniline. // Polymers & Polymer Composites, 2000,
№ 8, pp. 1 – 7.
4. New Evidence Supporting the Interfacial Model of Electrically Conductive Polymer Composites. // Polymers &
Polymer Composites, 1997, № 5, pp. 483 – 492.
5. Structure and Structural Changes of Polyaniline Prepared in Presence of Dodecylbenzenesulphonic Acid. //
Simposium of Polymer Materials: Aghia Pelagia: Book of Abstracts (Crete): European Polymer federation, 1996.
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Катедра
Индустриален бизнес

Ръководител на катедра – проф. д-р Николай Щерев
Зам.-ръководител – доц. д-р Радко Радев
Научен секретар – гл. ас. д-р Ивайло Иванов

ПРОФЕСОРИ
Георгиев, Иван Стоилов (1945)
Роден е в с. Хераково, област София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ специалност
„Икономика на промишлеността“ (1973). Придобива научните степени „доктор“ (1983) и „доктор на икономическите науки“ (2001).
Специализира във: Висшето бизнес училище в Орхус, Дания (1978) –
„Количествени методи в икономиката“; Отделението за следдипломна квалификация, ВИИ „Карл Маркс“ – „Изследване на операциите“ (1979 – 1981) и
„Приложна информатика в научните изследвания“ (1989); Висшето бизнес
училище, Хелзинки, Финландия – „Предприемачество, инвестиции и дребен бизнес“, Центъра за дребен бизнес, Микели, Финландия, (1986 – 1987); Делхийския
университет и Университета „Дж. Неру“, Индия (1990) – „Иновации, инвестиции и предприемачество“,
Харвардския университет, САЩ (1992, 1993) – „Общ и стратегически мениджмънт“; Университета в
Делфт, Холандия (1999) и Университета на Дъръм, Англия (1999) – „Капиталови пазари“; Техническия
университет в Орхус, Дания (1997, 1998) – „Вътрешнофирмено обучение“.
Член и председател на Научната комисия по икономически науки при ВАК. Член е на Асоциацията на завършилите Харвардското бизнес училище (HBSAA). Заслужил професор на УНСС. Ползва английски и руски
език. Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
мениджмънт на иновациите и инвестициите; икономика на предприятието; разработване и управление
на проекти; диверсификация на индустриалния бизнес; управление на риска.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1988); професор (2002).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на Промишлено-аграрния факултет; ръководител на катедра „Икономика на индустрията“ – Врачански стопански факултет (1991 – 1999), ръководител на катедра „Икономика и управление“ – Хасково (2000 – 2010); член на АС; член на Съвета на старейшините на УНСС.
в национални и международни организации:
главен редактор на сп. „Икономически и социални алтернативи“ (2005 – 2016) и на сп. Economic Alternatives
(2007 – 2016).
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Лекционни курсове:
икономика на предприятието; иновации; управление на инвестициите; диверсификация на индустриалния
бизнес; управление на риска.
Основни публикации:
1. Икономика на предприятието. – София: УИ „Стопанство“, 2008. – 394 с. (авт. колектив).
2. Икономическа енциклопедия. – София: Наука и изкуство, 2005. – 928 с. (авт. колектив).
3. Иновации – политика и практика. – София: Фондация ПИК, 2004. – 561 с. (в съавторство).
4. Иновациите: Европейски, национални и регионални политики. – София: Фондация „Приложни изследвания
и комуникации“, 2008. – 718 с. (авт. колектив).
5. Растежът на фирмата. София: УИ „Стопанство“, 2001. – 220 с.

Дочев, Иван (Иван Дочев Иванов) (1931 – 2015)
Роден е в с. Балканец, област Ловеч. Завършва гимназия в Троян (1948).
Дипломира се в СА „Д. А. Ценов“, Свищов (1954), специалност „Статистика“.
Придобива научните степени „доктор“ (1960) и „доктор на икономическите
науки“ (1974). Специализира в Плехановския икономически институт, Москва
(1961), и в Берлин. Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
конкурентоспособност; ефективност; предприемачество в индустриалния
бизнес.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1963); професор (1974).
ръководни и други длъжности в УНСС:
декан; ръководител на катедра.
Лекционни курсове:
икономика на индустрията; икономика на индустриалната фирма; структурна реформа и приватизация;
ефективност; предприемачество и конкурентоспособност.
Основни публикации:
1. Възпроизводство и използване на основните фондове в промишлеността. – Варна: Държ. изд.,
1962. – 200 с.
2. Икономика и организация на основните отрасли: В 2 ч. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1980 (авт. колектив). Ч. 1. – 268 с.
3. Икономика, организация и планиране на промишленото производство. Учебник за студ. от ВИИ „Карл
Маркс“ – София. София: ВИИ „Карл Маркс“, 1985. – 368 с. (авт. колектив).
4. Икономика и организация на промишленото производство. Учебник за студ. от ВИНС „Д. Благоев“ –
Варна. – Варна: „Г. Бакалов“, 1974. – 264 с.
5. Регионално планиране и прогнозиране: Структурна политика и регионална икономика в съвременните
условия. – София: Тракия-М, 2001. – 319 с. (авт. колектив).
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Златанов, Здравко Йорданов (1926 – 2001)
Роден е в Сливен. Завършва Гимназия „Добри Чинтулов“, Сливен (1945).
Дипломира се във ВИНС, Варна (1950). Придобива научните степени „доктор“
(1956) и „доктор на икономическите науки“ (1972). Има издадени множество
публикации.
Научни интереси:
икономика на текстилната и машиностроителната промишленост; ергономия; специализация и коопериране на производството.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1952); професор (1973).
Основни публикации:
1. Избиране на оптимален технологичен вариант в промишленото производство. – София: Техника, 1981. –
159 с.
2. Икономически и социални основи на роботизацията на промишленото производство. Монография. –
София: ВИИ „Карл Маркс“, 1990. – 136 с.
3. Конструиране – ергономично съобразяване и икономически ефект: Изследване. – София: Техника,
1977. – 160 с.
4. Организация на производството и труда в текстилното предприятие. Учебник за студ. от ВИИ „Карл
Маркс“. – София: Наука и изкуство, 1976. – 503 с.
5. Организация на производството и труда в текстилното предприятие. Учебник за студ. от ВИИ „Карл
Маркс“: В 2 ч. – 2. прер. и доп. изд. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1986. Ч. 1. – 383 с. Ч. 2. – 442 с.

Илиев, Йосиф Илиев (1947)
Роден е в Сопот. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1973), специалност „Икономика
на промишлеността“. Придобива научните степени „доктор“ (1982) и „доктор
на икономическите науки“ (1999). Специализира във: ИСК към ВИИ „Карл Маркс“
(1975 – 1976) – „Изследване на операциите“; Кьолнския университет (1977 –
1978) – „Теория и практика на организацията на предприятието“; Щутгартския
университет (1993) – „Управление и мотивация на персонала“; Мюнхенския университет (1994) – „Преструктуриране на икономиките в преход“. Ползва немски и руски език. Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
изграждане на съвременна организация на процесите в предприятията; оптимизиране на числеността
и структурата на човешките ресурси; проектиране на системи за управление на човешките ресурси на
фирмите; мотивационни анализи; следприватизационно управление на фирмите.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1973); доцент (1986); професор (2000).
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ръководни и други длъжности в УНСС:
член на АС (от 1999 г.); зам.-ректор (2001 – 2003); ръководител на катедра „Индустриален бизнес“
(1999 – 2016).
в национални и международни организации:
депутат във Великото народно събрание; изпълнителен директор на Центъра за масова приватизация; председател на СНС по отраслова и фирмена икономика при ВАК; зам.-председател на НАОА
(2004 – 2008).
Лекционни курсове:
организация на индустриалната фирма; управление на човешките ресурси; мотивация и мотивационни
практики.
Основни публикации:
1. Актуални въпроси на смяната на икономическата система в страната. – София: УНСС, 1991. – 44 с.
2. Мотивация на персонала: Учебник. – София: Люрен, 1993. – 104 с.
3. Организация на индустриалната фирма: Учебно помагало. – София: УИ „Стопанство“, 2002. – 292 с.
(авт. колектив).
4. Умението да мотивираме. – София: Нова звезда, 2001. – 264 с.
5. Управление на човешките ресурси. – В. Търново: Абагар, 2005. – 480 с.

Калигоров, Христо Савчев (1919 – 2006)
Роден е в с. Гачевци, област Габрово. Завършва Немското търговско училище в
Русе (1939). Дипломира се в Хумболтовия университет в Берлин (1943).
Придобива научната степен „доктор“ във Висшето училище за световна търговия във Виена (1944). Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
организация, управление и планиране на промишленото предприятие.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
преподавател във ВИИ „Карл Маркс“ (1947); доцент (1952); професор (1964).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Икономика и управление на промишлеността“ (1972 – 1984); декан на Отрасловоикономическия факултет.
Основни публикации:
1. Въпроси на управлението на промишлени системи. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1972. – 108 с.
2. Икономика, организация и управление на промишленото производство. – София: Наука и изкуство,
1983. – 191 с. (в съавторство).
3. Икономическата наука и развитието на промишленото производство. – София: ВИИ „Карл Маркс“,
1984. – 452 с.
4. Организация на машиностроителното предприятие. – София: Наука и изкуство, 1969. – 584 с.
5. Пазарна икономика. Реинженеринг – съвременна стратегия за конкурентоспособна фирма. – София:
Иком Интелект, 1995. – 149 с.
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Ковачева, Здравка Атанасова (1925 – 2004)
Родена е в Пловдив. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1951). Придобива научната степен „доктор на икономическите науки“ (1976). Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
оперативно управление и планиране на промишлеността в България.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
преподавател (1960); доцент (1967); професор (1978).
ръководни и други длъжности в УНСС:
директор на Висшата следдипломна школа при ИСК.
Основни публикации:
1. Агрегатни системи за оперативно управление на производството в машиностроенето. – София:
Техника, 1979. – 160 с.
2. Оперативно-производствено планиране в машиностроителните предприятия: Записки. – София: ВИИ
„Карл Маркс“, 1966. – 234 с.
3. Приложение на електронни изчислителни машини за оперативно управление на промишленото производство. – София: Наука и изкуство, 1971. – 81 с.
4. Прогнозиране в промишлените фирми: Учебник за специализанти от ВИИ „Карл Маркс“ – София. – София:
ВИИ „Карл Маркс“, 1989. – 243 с. (в съавторство).
5. Ускоряване на научно-техническия прогрес в промишлеността: Ръководство. – София: Техника,
1983. – 296 с.

Николов, Никола Петров (1936 – 1999)
Роден е в Габрово. Завършва икономически техникум (1954). Дипломира се
във ВИИ „Карл Маркс“ (1963), специалност „Икономика на промишлеността“.
Придобива научната степен „доктор“ (1967). Специализира в СССР (1969) и
Германия (1985). Ползва руски и немсик език. Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
икономика на машиностроителната промишленост в България; финанси на
фирмата.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент към катедра „Икономика на промишлеността“ (1966); доцент (1975); професор (1996).
ръководни и други длъжности в УНСС:
директор на департамент „Индустриален бизнес и предприемачество“ (1995); зам.-ректор (1996 – 1999).
Основни публикации:
1. Икономика. – Варна: Princeps, 1996. – 752 с. (в съавторство).
2. Икономика: Учебник. – София: „Тилия“ ООД, 1998. – 312 с. (в съавторство).
3. Организация на машиностроителното предприятие: Ръков. за семин. упражнения и сб. от задачи: В
2 ч. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1969. Ч. 1. – 224 с. Ч. 2. – 188 с.
4. Финанси на фирмата. – София: [Изд. авт.], 1992. – 236 с. (в съавторство).
5. Финансов анализ. – Варна: Princeps, 1995. – 224 с.
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Поляков, Тодор Панайотов (1896 – 1960)
Роден е в Брацигово. Завършва гимназия в Пазарджик, а по-късно ЮФ на СУ.
Научни интереси:
проблеми на индустриалното развитие в България.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
хоноруван доцент по политическа икономия в Селскостопанския институт в Пловдив (1947 – 1948); хоноруван преподавател към Стопанския факултет на СУ (1948 – 1949); доцент (1950); професор (1958).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Икономика на промишлеността“ (1950 – 1957); многократно е избиран за
зам.-ректор (1948 – 1952; 1952 – 1957).
в национални и международни организации:
сътрудник в Икономическия институт на БАН (от 1957 г.), завеждащ секция „Промишленост и транспорт“; член на Научния съвет.
Основни публикации:
1. Водещият отрасъл. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1988. – 307 с.
2. Икономика и планиране на социалистическата промишленост. Записки: В 2 ч. – София: Наука и изкуство, 1955 (в съавторство). Ч. 1. – 420 с. Ч. 2. – 226 с.
3. Икономика на промишлеността в НРБ. – София: Наука и изкуство, 1957. – 478 с. (в съавторство).
4. Планиране на народното стопанство в Народна република България. – София: Наука и изкуство,
1949. – 196 с.
5. Пътища и резерви за повишаване производителността на труда в социалистическите промишлени
предприятия. – София: Изд. на БКП, 1956. – 107 с.

Първулов, Борис Ангелов (1928 – 2015)
Роден е в с. Върбово, област Видин. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1952). Придобива научната степен „доктор на икономическите науки“ (1982). Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
управление на икономиката; организация на материално-техническото снабдяване; производствени връзки в промишлеността.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1956); доцент към катедра „Икономика на промишлеността“ (1961); професор (1984).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
заема отговорни постове в системата на държавното управление: към Държавния комитет за планиране, Министерския съвет, Министерството на снабдяването и държавните резерви, Държавния съвет; зам.-министър на снабдяването; зам.-министър на енергийно-суровинните ресурси.
Основни публикации:
1. Въпроси на материално-техническото снабдяване на промишлеността на България. – София: Наука и
изкуство, 1957. – 165 с.
2. Икономика и организация на промишленото производство. – 2. прер. изд. – София: Наука и изкуство,
1975. – 475 с.
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3. Икономика и организация на промишленото производство: В 2 ч. – София, 1964. Ч. 1. – 204 с. Ч. 2. – 357 с.
4. Производствено-стопански връзки. Система, организация, управление: Изследване. – София: Наука и
изкуство, 1984. – 271 с.
5. Теория на управлението на народното стопанство. Учебник за студ. от ВИИ „Карл Маркс“ – София. –
София: ВИИ „Карл Маркс“, 1985. – 447 с. (авт. колектив).

Савов, Сава Василев (1935 – 2010)
Роден е в Карнобат. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1958), специалност „Икономика
на промишлеността“. Придобива научната степен „доктор“ (1967). Специализира
в Университета „С. Орджоникидзе“, СССР (1965), и в Икономическия университет в Ленинград, СССР (1975). Ползва руски и френски език. Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
теория на икономическия анализ; финансов анализ на фирмата; функционално-стойностен анализ; управление на разходите, борси и борсови операции; планиране и анализ на фирмата.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1967); професор (1996).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан; декан; директор на департамент; зам.-ректор (1989 – 1990).
Лекционни курсове:
прогнозиране и планиране на дейността на индустриалната фирма; управление на разходите във фирмата;
стокови борси; финансово посредничество и др.
Основни публикации:
1. Анализ на състоянието и използването на материално-енергийните ресурси: В 2 ч. – София: ВИИ „Карл
Маркс“, 1977.
2. Икономика на индустриалната фирма. Теория и практика на икономическия анализ. – София: УИ „Стопан
ство“, 1996. – 274 с.
3. Икономически анализ на индустриалната фирма. Теория и практика. Монография. – София: УИ „Стопан
ство“, 1992. – 293 с.
4. Матричното моделиране на плана на промишленото предприятие. – София: Партиздат, 1971. – 187 с.
5. Планиране и анализ на дейността на промишленото предприятие. Учебник за студ. от ВИИ „Карл
Маркс“ – София. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1985. – 630 с.
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Стоянов, Димитър Великов (1935)
Роден е в с. Пепелина, област Русе. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1962), специалност „Икономика на промишлеността“. Придобива научната степен „доктор“
(1966). Специализира в МИУ „С. Орджоникидзе“, Москва (1969 – 1970; 1978). Член
на СНС по отраслова икономика при ВАК (от 1994 г.). Ползва руски и френски
език. Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
индустриални предприятия; индустрията като цяло и отделни нейни отрасли;
използване на суровинно-енергийните ресурси; стратегически анализ; продуктово преструктуриране.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1965); старши асистент (1968); главен асистент (1970); доцент (1973); професор (1994).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на Промишлено-аграрния факултет; член на АС (1992 – 1995; 1999 – 2003).
Лекционни курсове:
икономика на индустрията; технико-икономически проучвания в химическата и металургичната промишленост; маркетинг на индустриалната фирма и др.
Основни публикации:
1. Икономика на химическата и металургичната промишленост. – София: Наука и изкуство, 1978. – 471 с.
2. Индустриален маркетинг. – София: Дионис, 1997. – 212 с.
3. Конкуренция и стратегии: анализ и обзор. – София: УИ „Стопанство“, 1995. – 114 с.
4. Маркетинг в индустрията. – Враца: Алпико БГ Принт, 2001. – 630 с.
5. Стратегически маркетинг. – София: УИ „Стопанство“, 1999. – 426 с.

Щерев, Николай Христов (1976)
Роден е в София. Завършва МГ „Гео Милев“, Стара Загора (1995). Получава магистърска степен по специалност „Икономика и управление на индустрията“
от УНСС (2000). Придобива научната степен „доктор“ (2007). Ползва английски
и руски език. Има издадени 155 публикации.
Научни интереси:
управление на маркетинга; лидерство и растеж; конкурентоспособност.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2001); старши асистент (2004); главен асистент (2007); доцент (2010); професор (2018).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Индустриален бизнес“ (от 2016 г.); зам.-ръководител на катедра „Индустриален
бизнес“ (2014); научен секретар на катедра „Индустриален бизнес“ (2004); член на АC (2011).
в национални и международни организации:
председател на УС на Асоциацията на преподавателите по икономика и управление на индустрията
(АПИУИ) (2018).
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Лекционни курсове:
икономика на предприятието; управление на маркетинга; маркетингови изследвания; лидерство и растеж.
Основни публикации:
1. Икономика на предприятието. – София: ИК – УНСС, 2017. – 382 с. (в съавторство).
2. Икономика на предприятието. – София: Мартилен, 2019 (в съавторство).
3. Ключ към маркетинга. – 2. доп. и прераб. изд. – София: УИ „Стопанство“, 2011. – 459 с. (авт. колектив).
4. Маркетинг в индустриалния бизнес. – София: УИ „Стопанство“, 2007. – 199 с.
5. Маркетинг и реклама: Маркетингови изследвания. – София: Мартилен, 2010. – 160 с. (в съавторство).

ДОЦЕНТИ
Андреева, Донка Цолова (1947)
Родена е в с. Румянцево, област Ловеч. Завършва ВФСИ „Д. А. Ценов“, Свищов
(1971), специалност „Научна организация на труда и производството“.
Придобива научната степен „доктор“ (1988). Специализира технологични иновации и преструктуриране на производството при пазарни условия в Римския
университет, Италия (1993); преструктуриране на производството и приватизация в Атинския университет по икономика и бизнес, Гърция (1994). Има
издадени множество публикации.

Научни интереси:
икономика; иновации; финансиране на предприятието; механизми за финансови изчисления; управление на
разходите.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1995).
Лекционни курсове:
икономика на предприятието; финанси на фирмата; финансови изчисления и финансов анализ на предприятието.
Основни публикации:
1. Икономика на предприятието. – София: УИ „Стопанство“, 2008. – 394 с. (авт. колектив).
2. Насоки за подобряване използването на дълготрайните активи. Лизингът като възможност за придобиване на дълготрайните активи и обновяване на производството. Финансово-счетоводно отразяване на лизинга. – София: Изд. къща „Люрен“, 1995. – 16 с.
3. Новият продукт на пазара и застрахователната му защита. Рискът „Product liability“. – София: УНСС,
1995. – 103 с.
4. Основни положения за застраховането в бизнеса. – София: Изд. къща „Люрен“, 1995. – 15 с.
5. Финансови аспекти на стопанската дейност на фирмите – финансово-счетоводна практика. – Враца:
„БГ – Принт“ ООД, 2005. – 65 с.
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Благоев, Димитър Марчев (1976)
Роден е в Търговище. Завършва СОУ „Иван Вазов“, Търговище (1995). Получава
бакалавърска степен по специалност „Счетоводство и контрол“ (1999) и магистърска степен по специалност „Икономика на индустрията“ (2000) от
СА „Д. А. Ценов“, Свищов. Придобива научната степен „доктор“ (2003). Владее
английски и руски език. Има издадени 106 публикации.
Научни интереси:
иновации; инвестиции; индустриална динамика; фирмен растеж; компетентностен подход при УЧР.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2007); главен асистент (2010); доцент (2014).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на лаборатория „Приложна информатика в управлението на промишлеността“ (2012 –
2014); научен секретар на катедра „Индустриален бизнес“ (2014 – 2016); зам.-декан по НИД, БФ (2015 –
2016); зам.-декан по УР, БФ (2016 – 2019); декан на БФ (от 2019 г.); член на АС (2020).
в национални и международни организации:
член на УС на Съюза на икономистите в България.
Лекционни курсове:
иновации в бизнеса; фирмени инвестиции; инвестиционни проекти; антикризисно управление; основи на
бизнес анализа; икономика на предприятието; инвестиционен анализ.
Основни публикации:
1. Добри иновационни практики. – София: УНСС, 2013. – 178 с.
2. Иновации и иновативност на фирмата. – София: Авангард Прима, 2013. – 282 с.
3. Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции. – 2. прераб. и доп. изд. – София: УНСС, 2013. –
548 с. (в съавторство).
4. Company Innovative Leadership Model. // Economic Alternatives, 2015, № 2, p. 5 – 16 (в съавторство).
5. Motivation of staff and the heads of municipal administration. // Research Papers of Wroclaw University of
Economics, 2017, № 476, pр. 18 – 30.

Брестничка, Румяна Любомирова (1956)
Родена е в София. Завършва 23. СУ София (1974). Дипломира се във ВИИ „Карл
Маркс“ (1979), специалност „Икономика, организация и управление на промишленото производство“. Придобива научната степен „доктор“ (1995). Владее английски език. Има издадени 34 публикации.
Научни интереси:
управление на интелектуалната собственост.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1996); главен асистент (1996); доцент (2005).
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ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Интелектуална собственост“.
Лекционни курсове:
управление на търговските марки; нелоялна конкуренция; лицензионни сделки; бранд мениджмънт; трансфер на имидж.
Основни публикации:
1. Лицензионни сделки. – София: УНСС, 2017. – 190 с.
2. Нелоялна конкуренция. – София: УНСС, 2010. – 200 с.
3. Трансфер на имидж. – София: УНСС, 2010. – 180 с.
4. Търговска тайна. – София: УНСС, 2014. – 200 с.
5. Управление на търговските марки. – София: УНСС, 2004. – 240 с.

Гогов, Йордан Борисов (1939 – 2001)
Роден е в Пловдив. Завършва ВМЕИ, София (1965), специалност „Железопътна
техника“. Придобива научната степен „доктор“ (1982). Специализира във:
Московския инженерен институт по транспорт (1976); Техническия университет в гр. Кемнитц (Карлмарксщадт), Германия (1989); Университета на
Ълстър – Белфаст, Северна Ирландия (1997); Виена, Австрия (1996). Ползва
руски, немски и английски език. Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
транспортна и енергийна техника; енергопотребление и енергийна ефективност.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1989).
Лекционни курсове:
системи промишлени технологии; основи на съвременните технологии; транспортна техника; транспортно, енергийно и съобщително осигуряване и др.
Основни публикации:
1. Енергийна ефективност в транспорта. – София: УИ „Стопанство“, 1996. – 192 с.
2. Железопътният транспорт и националната програма за енергийна ефективност. // Железопътен
транспорт, 1999, № 3, с. 4 – 7.
3. Ръководство по енергетика. – София: Техника, 1985. – 230 с.
4. Системи промишлени технологии. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1982. – 345 с.
5. Технологични иновации и бизнес. – София: УИ „Стопанство“, 1992. – 110 с.
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Димитров, Кирил Валентинов (1976)
Роден е в София. Завършва Първа английска езикова гимназия, София (1995).
Получава магистърска степен по специалност „Икономика и управление на
индустрията“ от УНСС (2000). Придобива научната степен „доктор“ (2006).
Специализира в Интернешънъл Юнивърсити – Маями, САЩ – семинар по предприемачество, и в УНСС (2003). Гост-професор в Nottingham Trent University,
England, United Kingdom Great Britain and North Ireland, International business. Владее
английски, немски и руски език. Има издадени 70 публикации.

Научни интереси:
мениджмънт; бизнес мениджмънт; стратегически мениджмънт; управление на човешките ресурси; управление на таланта; организационна култура; управление чрез проекти.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2007); главен асистент (2008); доцент (2013).
Лекционни курсове:
бизнес мениджмънт (на английски и на български език); организационна култура (на английски и на български език); кроскултурални проблеми на европейското управление на човешките ресурси (на английски език);
управление на проекти; икономика на предприятието.
Основни публикации:
1. Културономика: Монография. – София: ИК – УНСС, 2012. – 278 с.
2. Прокламираната фирмена култура във виртуалното пространство – тенденции и предизвикателства. – София: ИК – УНСС, 2018. – 506 с.
3. Фирмена култура. – София: ИК – УНСС, 2012. – 228 с.
4. Edgar Schein’s model of organizational culture levels as a hologram. // Economic studies journal, Bulgarian
Academy of Sciences, 2013, № 4, pр. 3 – 36.
5. Geert Hofstede et al’s Set of National Cultural Dimensions – Popularity and Criticisms. // Economic Alternatives,
2014, № 2, pр. 30 – 60.

Златев, Васил Минчев (1944)
Роден е в Ямбол. Завършва Харковския институт по радиоелектроника (1969),
специалност „Автоматика и телемеханика“. Придобива научната степен „доктор“ (1978). Специализира във: ВИИ „Карл Маркс“(1970 – 1971) – „Проектиране на автоматизирани системи за управление“; Бизнес школата на Сити университета,
Лондон – „Системен анализ“ (1976 – 1977) и „Информационно обслужване“ (1985);
Харвардската бизнес школа, САЩ (1992) – „Общ мениджмънт“; бизнес школата
„Алфред Слоун“, Масачузетски технологичен институт (1993) – „Операционен
мениджмънт“. Член е на Асоциацията на завършилите Харвардската бизнес школа (HBSAA). Ползва руски и английски език. Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
управление на големите организации; организационно проектиране; управление на човешките ресурси;
функции и структура на мениджмънта; мотивация и фирмена култура.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
научен сътрудник (1983); доцент (1988).
ръководни и други длъжности в УНСС:
декан на Отрасловоикономическия факултет (1999 – 2009).
Лекционни курсове:
проектиране на автоматизирани системи за управление; информатика на предприятието; мениджмънт; фирмена култура; управление на проекти.
Основни публикации:
1. Информатика на предприятието. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1986. – 182 с.
2. Информационно обслужване и информационни системи. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1983. – 224 с.
3. Мениджмънт без граници. – София: УИ „Стопанство“, 1999. – 267 с.
4. Усъвършенстване методиката и технологията на обучение по икономика и управление на промишлеността: Материали от междувузовски колоквиум, 1986. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1986. – 108 с.
5. Функции на управлението. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1986. – 35 с.

Каменов, Яким Йолов (1942 – 2019)
Роден е в с. Подгоре, област Видин. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1968), специалност „Икономика на промишлеността“. Придобива научната степен „доктор“
(1990). Специализира в Германия (1980) и изследване на операциите в ИСК към
ВИИ „Карл Маркс“ (1975 – 1976). Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
икономика на предприятието; финанси на индустриалната фирма; ефективно
използване на материалните ресурси.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1973); доцент (1994).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Индустриален бизнес“ към факултета „Териториални системи и администрация“ – Хасково (1993 – 1995); директор на колежа „Мениджмънт и индустриален бизнес“ (1992 – 1996).
Лекционни курсове:
икономика на индустриалната фирма; икономика на ресурсите; финанси на индустриалната фирма.
Основни публикации:
1. Икономика и организация на отраслите и стопанските единици: Учебник за студентите от ВИИ. –
Варна: Г. Бакалов, 1986. – 555 с. (авт. колектив).
2. Икономика на промишленото производство: Учебник за студентите от ВИИ „Карл Маркс“ – София. –
Варна: Г. Бакалов, 1989. – 246 с. (авт. колектив).
3. Регионална икономика и бизнес планиране. – София: Тракия-М, 2004 (авт. колектив).
4. Сборник по безопасни и здравословни условия на труд. – София: ББК Феникс Ресурс, 2002.
5. Финанси на фирмите. – София: [Изд. авт.], 1992. – 236 с. (в съавторство).
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Маринова, Юлия Делчова (1949)
Родена е в Ихтиман. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1973), специалност „Икономика
на промишлеността“. Придобива научната степен „доктор“ (1986).
Специализира в Московския текстилен институт, Москва (1979). Ползва руски
и френски език. Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
индустриално предприятие; икономика на текстилната промишленост; организация на индустриалната фирма.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1995).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан (1995 – 1999; 2003 – 2015).
Лекционни курсове:
организация на индустриалната фирма; операционен мениджмънт.
Основни публикации:
1. Икономика и организация на фирмата. – София: ГорексПрес, 2006. – 215 с. (в съавторство).
2. Икономика на предприятието. – София: УИ „Стопанство“, 2008. – 394 с. (авт. колектив).
3. Организация в индустриалните предприятия – накъде?. – София: УИ „Стопанство“, 1993. – 93 с.
4. Организация на индустриалното предприятие: Избрани проблеми. – София: УИ „Стопанство“, 1992. –
232 с. (авт. колектив).
5. Сборник задачи по организация на производството и труда в текстилното предприятие. – София:
ВИИ „Карл Маркс“, 1976. – 56 с.

Ненова, Параскева Райкова (1942)
Родена е в с. Гложене, област Ловеч. Завършва Машиностроителния факултет
на Московския инженерно-икономически институт (МИЭИ) – „С. Орджоникидзе“
(1965). Придобива научната степен „доктор“ (1979). Специализира в Москва
(1979; 1981; 1986). Ползва руски език. Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
организация на индустриалната фирма; логистика; операционен мениджмънт;
управление на човешките ресурси; индустриални отношения.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1990).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-директор на Стопанския колеж (1997 – 2003).
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Лекционни курсове:
организация на индустриалното предприятие; оперативно планиране; логистични системи; индустриални отношения.
Основни публикации:
1. Оперативно управление на производството в машиностроителните предприятия. – София: ВИИ „Карл
Маркс“, 1977. – 133 с.
2. Организация на индустриалната фирма: Учебно помагало. – София: УИ „Стопанство“, 2002. – 292 с.
(авт. колектив).
3. Организация на контрола върху качеството на продукцията в промишленото предприятие. – София:
ВИИ „Карл Маркс“, 1988. – 38 с.
4. Организация на производството в механичните и монтажните цехове. – София: ВИИ „Карл Маркс“,
1988. – 32 с.
5. Ръководство за упражнения по организация на производството и труда в машиностроителното предприятие. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1979 (в съавторство).

Попов, Георги Владимиров (1945)
Роден е в с. Сапарево, област Кюстендил. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1970),
специалност „Икономика на промишлеността“. Придобива научната степен
„доктор“ (1976). Специализира във: Академия народного хозяйства – Москва
(1982); Академията на науките – Новосибирск (1989); Института за повишаване на квалификацията – Будапеща, Унгария (1985). Ползва руски език. Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
промишленост, иновации, ефективност и преструктуриране в промишлеността.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1984).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра (1980 – 1986; 2000 – 2004); член на СНС; член на АС (1987 – 1990).
в национални и международни организации:
зам.-председател на клуб „Икономист“ към Съюза на икономистите в България; лицензиран експерт за институционално и програмно оценяване и акредитиране на висши училища и университети (от 1997 г.).
Лекционни курсове:
икономика и управление на промишлеността; икономика на индустриалната фирма; структурна политика
и приватизация; териториални инвестиции.
Основни публикации:
1. Икономика и организация на фирмата. – София: ГорексПрес, 2006. – 215 с. (в съавторство).
2. Икономика на предприятието. – София: УИ „Стопанство“, 2008. – 394 с. (авт. колектив).
3. Комплексна икономическа игра по управление на промишлеността: Съставяне на производствена програма на промишлено предприятие: Уч. помагало за студенти и курсисти от АОНСУ. – София: АОНСУ
при ЦК на БКП, 1980. – 92 с.
4. Приложна икономика. Актуални въпроси и отговори. – София: Информа интелект, 1996. – 288 с. (авт.
колектив).
5. Ресурсите за новия качествен растеж на икономиката. – София: Профиздат, 1989. – 228 с. (авт. колектив).
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Попов, Христо Петров (1939 – 2003)
Роден е в Самоков. Завършва ВХТУ, специалност „Металургия на цветните метали“ (1964). Придобива научната степен „доктор“ (1982). Специализира в
Московския институт по стомана и сплави (1979); Лодз, ЛИУ (1985). Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
технологични и технико-икономически проблеми на металургичната промишленост.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
хоноруван преподавател във ВИИ „Карл Маркс“ (от 1968 г.); редовен преподавател (1971); доцент (1988).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра (1990 – 1991); научен секретар (1993 – 1999).
Лекционни курсове:
технология на металургичното производство; системи съвременни технологии; основи на индустриалните технологии; екология на индустриалното производство.
Основни публикации:
1. Добив на мед: Учебен видеофилм. – ВИИ „Карл Маркс“, 1984.
2. Промишлени технологии: В 2 ч. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1991 (авторски колектив). Ч. 1. – 370 с.
Ч. 2. – 316 с.
3. Технология на металургичното производство. – София: ВИИ „Карл Маркс,“ 1978. – 344 с.

Радев, Радко Асенов (1973)
Роден е в Девин. Завършва СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Пловдив (1991).
Получава магистърска степен по специалност „Прогнозиране и планиране на
икономически системи“ от УНСС (2000). Придобива научната степен „доктор“
(2010). Преподавател на годината през 2014 г. в категорията „Асистент“.
Гост-професор във: Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT, Италия,
Meaning and Role of Business Planning and Project management, Features of Bulgarian
Economy; Univerzita Mateja Bela, Словакия, Business Strategies in Territories, Trade
Relations between Bulgaria and Italy. Ползва английски и руски език. Има издадени
54 публикации.
Научни интереси:
бизнес стратегии; маркетингово планиране; анализ на бизнес средата.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2001); главен асистент (2009); доцент (2015).
ръководни и други длъжности в УНСС:
председател на ОС на БФ; зам. ръководител на катедра „Индустриален бизнес“; директор на Научноизсле
дователския център „Иновации и конкурентоспособност (U2B)“; ръководител на Лабораторията по приложна информатика; зам.-председател на ОС на БФ; член на АС на УНСС (2020).
226

Ръководни длъжности и участие в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
търговски директор на „Алианс принт“ ЕООД; маркетингов мениджър на „Михалково“.
Лекционни курсове:
бизнес планиране (на български и на английски език); стратегически мениджмънт; бизнес стратегии
(на български и на английски език); маркетингово планиране; икономика на предприятието; интернет
маркетинг.
Основни публикации:
1. Бизнес стратегии. – София: ИК – УНСС, 2014. – 273 с.
2. Подходи на интерпретиране и класификация на възможностите в мениджмънта. // Известия на
Икономическия университет – Варна, 2013, № 4, с. 71 – 85.
3. Продуктово-пазарни бизнес стратегии и маркетингови механизми. – София: Авангард Прима, 2014. –
277 с.
4. Analysis of Intensity of Competition in Milk and Milk Products Sector in Bulgaria. // Scientific Papers Series Management,
Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 2013, Vol. 13, Issue 3, pp. 237 – 246.
5. Business strategies of companies and local production systems in Bulgarian dairy industry. // Functioning of the
Local Production Systems in Central and Eastern European Countries and Siberia. – Łódź: Łódź University Press,
2015, pp. 91 – 115.

Христов, Димитър Цветков (1938)
Роден е в с. Бутан, област Враца. Завършва ВХТИ (1964). Придобива научната
степен „доктор“ (1982). Специализира в Дрезден, Германия (1972), и в Москва
(1985). Ползва руски и немски език. Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
проблеми на иновациите в технологиите.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1986).
Лекционни курсове:
основи на индустриалните технологии; технологично обновление и развитие.
Основни публикации:
1. Промишлени технологии. – София: УИ „Стопанство“, 1991. – 316 с. (авт. колектив).
2. Технологиите във фирмата. – София: Информа интелект, 1992. – 74 с.
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Хутова-Крушева, Виолета Христова (1945)
Родена е в с. Беляковец, област Велико Търново. Завършва ВИИ „Карл Маркс“
(1971), специалност „Икономика на промишлеността“. Придобива научната
степен „доктор“ (1987). Специализира в Москва (1983). Ползва руски и английски
език. Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
математическо моделиране; връзки с обществеността.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1974); старши асистент (1976); главен асистент (1986); доцент (1995).
Лекционни курсове:
моделиране на стопанските процеси; рекламен мениджмънт; връзки с обществеността; икономика на
индустрията; изследване на операциите.
Основни публикации:
1. Икономика на предприятието. – София: УИ „Стопанство“, 2008. – 394 с. (авт. колектив).
2. Модел за оптимизация на производствената програма на промишлените фирми и предприятия:
Лекции. – София: УНСС, 1991. – 50 с.
3. Оптимално разкрояване на материали в промишлеността: Помагало. – София: УНСС, 1990. – 50 с.
4. Оптимизационно моделиране на стопанските процеси: Теория, задачи, решения. – София: УИ
„Стопанство“, 2001. – 199 с.
5. Относно някои проблеми при решаването на оптимизационни задачи в практическата дейност на промишлените фирми. – София: УНСС, 1992. – 48 с.

АСИСТЕНТИ
Биолчева, Петя Иванова (1984)
Родена е в София. Завършва Професионалната гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване, София (2004). Получава бакалавърска степен по
специалност „Стопанска логистика“ (2008) и магистърска степен по специалност „Бизнес икономика“ (2009) от УНСС. Придобива научната степен „доктор“
(2014). Специализира „Корпоративна сигурност“ (2008) в УНСС. Владее английски език. Има издадени 30 публикации.
Научни интереси:
риск мениджмънт; иновации; бизнес сигурност.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2015); главен асистент (2017).
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Лекционни курсове:
управление на бизнес риска; анализ и управление на бизнес риска; икономика на предприятието.
Основни публикации:
1. Мястото на блокчейн технологиите в управлението на корпоративния риск. // Цифрова икономика и блокчейн технологии: Единадесета международна научноприложна конференция (Варна), 2018,
с. 134 – 140.
2. Особености при управлението на репутационния риск. // Управление и устойчиво развитие, 2019,
№ 68, с. 67 – 70.
3. Innovative approaches in the evaluation of the impact on personal data. // Globalization the State and the Individual,
2019, № 1 (21), pp. 40 – 53.
4. Status of the Risk Caused by Information Leaks from Commercial Banks in Bulgaria. // Economic Alternative
Journal, 2016, № 1, pp. 110 – 118.
5. Trends in modern education. // Economics and Management: Second International Scientific Conference – EMAN
(Ljubljana, Slovenia), 2018, pр. 838 – 842.

Гешков, Марин Веселинов (1972)
Роден е в София. Завършва ОТЕА „С. М. Киров“, София (1991). Получава магистърска степен по: специалност „Топлоенергетика“ от ТУ, София (1996); специалност „Икономика и управление на индустрията“ от УНСС (2001) и специалност „Икономика“ от USF, Tampa, Florida, USA (2010). Придобива научната степен „доктор“ в Университета на Тампа, Флорида, САЩ (2010). Владее английски
и руски език. Има издадени 25 публикации.
Научни интереси:
маркетинг; реклама; индустриална икономика; електронен бизнес; електронна
търговия.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2015).
Лекционни курсове:
рекламен мениджмънт; дигитален бизнес; икономика на предприятието; маркетингови проучвания; PR и
реклама; маркетингови стратегии.
Основни публикации:
1. Предизвикателства пред населението и бизнеса, породени от прекомерното разрастване на големите
български градове в социален, икономически и глобален аспект. // Мениджмънт и инженеринг: сборник с
доклади на XVI международна научна конференция (София), 2018, с. 440 – 447.
2. Application of Contemporary Technologies in Enterprise Resource Management System. // Communication and
Digital Marketing Management: 2nd International Scientific Conference on Innovative Marketing-ISCOIM (Durres,
Albania), 2018, p. 92 – 96.
3. The Effect of Growth Controls on Urban Sprawl. – Saarbrücken: LAP LAMBERT academic Publishing, 2011. –
144 p.
4. The Effect of Urban Sprawl on Business Environment. //Trakia Journal of Sciences, 2013, vol. 11, № 1,
pр. 123 – 130.
5. The Effect of the World Economic Crisis on the Countries of the Balkan Region. Empirical Analysis. // Economic
Alternatives Journal, UNWE, 2014, № 1, pр. 108 – 125.
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Иванов, Ивайло Бориславов (1982)
Роден е в София. Завършва Средното сержантско железопътно училище, Горна
Оряховица (1999). Получава бакалавърска степен по специалност „Икономика
на отбраната и сигурността“ (2004) и магистърска степен по специалност
„Икономика на сигурността и отбраната“ (2005) от УНСС. Придобива научната степен „доктор“ (2010). Владее английски и руски език. Има издадени 37
публикации.
Научни интереси:
конфликтология и управление на конфликтите в бизнес организациите; сигурност на индустриалните предприятия и управление на рисковете; кризисно управление на индустриалните предприятия и сигурност на доставките; индустриално сътрудничество.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2012); главен асистент (2015).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Индустриален бизнес“ (2016); ръководител на лаборатория „Приложна информатика в управлението на промишлеността“ (2014 – 2016).
в национални и международни организации:
председател на Института за изследване на конфликти.
Лекционни курсове:
индустриална икономика; конфликтология; управление на конфликти; бизнес преговори и медиация; икономика на предприятието.
Основни публикации:
1. Реструктуризация оборонной индустрии в Болгарии в конце XX и начале XXI века (Конфликтологический
хозяйственого-исторический очерк). // Международная научная студенческая конференция по экономике, политике и менеджменту (София), 2015, с. 74 – 79.
2. Стратегическа адаптация на системата за сигурност на доставките за отбрана. // Докторантски
етюди: сборник. – София, 2010.
3. Съвременната концепция за защитата на критичната инфраструктура: генезис, цели, методология,
проблемни зони. Защита на критичната инфраструктура в ЕС и България – икономически и организационни аспекти. – София: УИ „Стопанство“, 2010 (в съавторство).
4. Comparison of clusters in Bulgaria and Slovakia. – Banská Bystrica: Belianum, 2018. – p. 16 (в съавторство).
5. Public-private Partnership for Critical Industrial Infrastructure Protection: Basic Issues and the Case of Bulgaria. //
Economic Alternatives, 2014, № 3, рp. 71 – 82.
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Йорданова, Зорница Борисова (1984)
Родена е в София. Завършва 164. испанска езикова гимназия „Мигел де Сервантес“,
София (2003). Получава бакалавърска степен по специалност „Финанси“ от
УНСС (2007), магистърска степен по специалност „Финанси“ от УНСС (2008).
Придобива научната степен „доктор“ (2015). Владее английски, испански и немски език. Има издадени 40 публикации.
Гост-професор във: Автономния университет на Лисабон, Португалия –
„Управление на иновациите в бизнеса“, „Информационни системи за управление на
бизнеса“; Икономическия университет на Братислава, Словакия – „Образователни
иновации, бизнес управленски информационни системи“; Новосибирския държавен университет, Русия – „Управление на иновациите в бизнеса“, „Информационни системи за управление на бизнеса“; Международния университет на Рим, Италия – „Управление на иновациите в бизнеса“, „Управление на проекти“; Университета на Никозия, Кипър – „Управление на иновациите в бизнеса“,
„Управление на проекти“; Университета на Аликанте, Испания – „Управление на иновациите в бизнеса“,
„Управление на проекти“.
Научни интереси:
иновации в бизнеса; управление на иновации; управление на проекти; бизнес информационни системи;
дигитализация и технологии в бизнеса; индустрия 4.0.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2015); главен асистент (2017).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
мениджър „Продажби“ – Райфайзенбанк (2008 – 2011); старши мениджър „Рипортинг и контролинг“ –
Райфайзенбанк (2011 – 2013); ръководител на проект CRM – Райфайзенбанк (2013 – 2015); ръководител на
проекти – „Парафлоу Комюникейшънс“ (2015 – 2019).
Лекционни курсове:
иновационни и инвестиционни проекти в бизнеса (на английски език); иновационни практики; управленски
информационни системи; фирмени инвестиции (на английски език); икономика на предприятието; управленски информационни продукти; управление на иновационни проекти; създаване и развитие на иновативни фирми (Start-up).
Основни публикации:
1. Gamification for handing educational innovation challenges. // Advances in Intelligent Systems and Computing:
Conference on Digital Transformation of the Economy: Challenges, Trends and New Opportunities (Samara; Russian
Federation, 2018), vol. 908, 2020, pp. 529 – 541.
2. Innovation project tool for outlining innovation projects. // International Journal of Business Innovation and Research,
2018, vol. 16, Issue 1, pp. 63 – 78.
3. Lean Startup method hampers breakthrough innovations and company’s innovativeness. // International Journal of
Innovation and Technology Management, 2018, vol. 15, № 2.
4. The Long Way from Science to Innovation – A Research Approach for Creating an Innovation Project
Methodology. // Lecture Notes in Business Information Processing: 22nd International Conference on Business
Information Systems (Seville; Spain), 2019, vol. 353, pp. 371 – 380 (авт. колектив).
5. Why say no to innovation? Evidence from industrial SMEs in European Union. // Journal of Technology
Management & Innovation, 2018, vol. 13, Issue 2, pp. 43 – 56 (в съавторство).
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Колева, Станка Николаева (1982)
Родена е в Стара Загора. Завършва ПМГ „Гео Милев“, Стара Загора (2001).
Получава бакалавърска степен по специалност „Икономика на индустрията“
от УНСС (2005), магистърска степен по специалност „Икономика на индустрията“ от УНСС (2007) и магистърска степен по специалност „Начална училищна
педагогика“ от ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград (2019). Придобива научната
степен „доктор“ (2011). Владее английски език. Има издадени 32 публикации.
Научни интереси:
управление на човешките ресурси; системи за управление на човешките ресурси; мотивация на човешките ресурси; конкурентни предимства на индустриалните фирми чрез човешките ресурси.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2009); главен асистент (2012 – 2018).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Индустриален бизнес“ (2014 – 2016).
Лекционни курсове:
управление на човешките ресурси; мотивационни техники и практики; системи за управление на човешките ресурси; управление чрез мотивация; бизнес икономика; икономика на предприятието.
Основни публикации:
1. Бизнесът и развитието на регионите: сборник. – Ст. Загора: РИК Искра-М-И, 2013. – 194 с. (авт.
колектив).
2. Управление персоналом – фактор для повышения эффективности местной администрации в процессе
административной реформы. // Административная реформа в России и Болгарии: Сходства и различия: Международная научно-практическая конференция (Калуга, Россия), 2009, с. 116 – 124.
3. Управление на човешките ресурси: Учебно помагало. – София: ИК – УНСС, 2012. – 242 с.
4. Човешкият капитал – фактор за устойчиво развитие на бизнес организацията. // Управление и устойчиво развитие, 2012, № 1, с. 95 – 99.
5. Establishing Human Resources Management Systems in Large-scale Business Organizations in Bulgaria. //
Economic Alternatives, 2014, № 1, с. 52 – 62.

Милушева, Вяра Георгиева (1982)
Родена е в Пловдив. Завършва Гимназията с хуманитарен профил „Св. св. Кирил
и Методий“, Пловдив (2001). Получава бакалавърска степен по специалност
„Икономика на индустрията“ от УНСС (2005), магистърска степен по специалност „Икономика на индустрията“ от УНСС (2007) и магистърска степен
по специалност „Приложна психология“ от ПУ „Паисий Хилендарски“ (2018).
Придобива научната степен „доктор“ (2013). Владее английски език. Има издадени 33 публикации.
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Научни интереси:
конкурентоспособност на бизнес организациите; възможности за повишаване на фирмената конкурентоспособност; психология на управлението; фирмена организация; икономика на предприятието.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2009); главен асистент (2015).
Лекционни курсове:
икономика на предприятието; фирмена организация; конкурентоспособност на бизнес организацията;
анализ на конкурентоспособността; психология на управлението.
Основни публикации:
1. Аспекти на процеса на обучение по дисциплината „Фирмена организация“. // Научни трудове на УНСС,
2018, т.1, № 1, с. 54 – 67.
2. Методи за оценка и анализ на конкурентоспособността на индустриалната фирма. // Икономически и
социални алтернативи, 2012, № 4, с. 102 – 117.
3. Подход при оценяване на възможностите за повишаване на конкурентоспособността и определяне на
управленски приоритети (на примера на големи фирми от цветната металургия). // Икономически и
социални алтернативи, 2013, № 4, с. 61 – 81.

Молхова-Владова, Миглена Аврамова (1979)
Родена е в София. Завършва 32. СОУ „Св. Климент Охридски“, София (1997).
Получава магистърска степен по специалност „Икономика на интелектуалната собственост“ от УНСС (2002). Придобива научната степен „доктор“ (2008).
Владее английски и руски език. Има издадени 30 публикации.
Научни интереси:
електронен бизнес; интелектуална собственост; патенти; лицензии; мениджмънт на софтуерните технологии; оценка на качеството на софтуера; информационна асиметрия.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2008).
Лекционни курсове:
лицензионни сделки; патентно-иновационни проучвания; член на екип: дигитален бизнес; икономика на
предприятието.
Основни публикации:
1. Електронен бизнес. – София: УИ „Стопанство“, 2009. – 196 с.
2. Information Asymmetry on the Technology Markets: the Role of Patents. // Economic Alternatives, 2014, № 3,
p. 103 – 116.
3. Intellectual property protection and reverse engineering of computer programs in the European Community and
Bulgaria. // ZNUJ, 2016, № 2, p. 134 – 142.
4. International encyclopedia of laws: Intellectual property Bulgaria. – Wolters Klewer, 2019. – 202 р. (в съавторство).
5. Model method in teaching intellectual property issues in the digital economy. // Annual conference of the European
Intellectual Property Teachers (Riga), 2015.
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Трифонова-Гъргарова, Антония Тодорова (1941)
Родена е в София. Завършва ВМЕИ, София (1965), специалност „Технология на
металите и машиностроенето“. Специализира в Техническия университет –
Виена (1976). Ползва немски, френски и руски език. Има издадени множество
публикации.
Научни интереси:
качество и конкурентоспособност на продукцията; технологични експертизи
и индустриални технологии.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1968); главен асистент (1974).
Лекционни курсове:
технологични основи и управление на качеството на продукцията; технологични експертизи; основи на
индустриалните технологии; технология в машиностроенето и електрониката.
Основни публикации:
1. Експертизи в индустриалната фирма. – София: УИ „Стопанство“, 1997. – 86 с.
2. Промишлени технологии. – София: УИ „Стопанство“, 1991. – 316 с. (авт. колектив).
3. Разчитане на техническа документация. Ръководство за упражнения. – София: ВИИ „Карл Маркс“,
1985. – 117 с.
4. Технологични основи и управление на качеството на продукцията на индустриалната фирма. – София:
УИ „Стопанство“, 1996. – 143 с.
5. Технология на металите и машиностроенето. Ръководство за упражнения. – София: ВИИ „Карл Маркс“,
1980. – 170 с.

Янков, Иван Евгениев (1939 – 1991)
Роден е в София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1963). Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
икономика на текстилната промишленост.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1965); старши асистент (1967); главен асистент (1978).
Основни публикации:
1. Икономика на текстилната промишленост: Записки. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1973. – 191 с.
2. Икономика на текстилната промишленост: Учебник за студ. от ВИИ „Карл Маркс“ – София. – София:
ВИИ „Карл Маркс“, 1981. – 263 с.
3. Ръководство за семинарни и практически занимания по организация на текстилното предприятие. –
София: ВИИ „Карл Маркс“, 1968. – 136 с.
4. Ръководство за семинарни и практически занимания по организация на текстилното предприятие. –
2. изд. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1973. – 129 с.
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Катедра
Недвижима собственост

Ръководител на катедра – доц. д-р Георги Забунов
Научен секретар – доц. д-р Драгомир Стефанов

ПРОФЕСОРИ
Александров, Крум Стефанов (1932)
Роден е в с. Черни връх, област Монтана. Завършва строителния техникум
„Г. С. Раковски“, Враца (1950). Дипломира се във ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Икономика и управление на вътрешната търговия“ (1957). Придобива
научните степени „доктор“ (1969) и „доктор на икономическите науки“ (1976).
Специализира във: Москва – „Икономико-математически методи в търговията“ (1964); Лайпциг, Берлин – „Съвременни управленски методи в търговията“
(1978); Лондон – „Управление на висши учебни заведения“ (1986). Ползва английски и руски език. Има издадени над 150 публикации.
Научни интереси:
кооперативно дело; маркетинг; мениджмънт на организации; приложение на математически методи в
икономиката; управление на реалните инвестиции.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1970); професор (1978).
ръководни и други длъжности в УНСС:
декан на Отрасловоикономическия факултет (1970 – 1972); зам.-ректор (1972 – 1974); декан на
Търговския факултет (1974 – 1978); ръководител на катедра „Икономика на вътрешната търговия“
(1975 – 1990); зам.-ректор (1980 – 1988); директор на департамент „Кооперативно дело“ (1990 – 1994);
ръководител на катедра „Кооперативен мениджмънт и бизнес“ (1990 – 1999).
Лекционни курсове:
икономико-математически методи и модели в търговията; планиране и анализ на вътрешната търговия; прогнозиране и моделиране на вътрешната търговия; мениджмънт на организациите; маркетинг;
реклама и стимулиране на продажбите; маркетингово изучаване на пазара.
Основни публикации:
1. Икономико-математически методи и модели в търговията. – Варна: „Г. Бакалов“, 1989. – 256 с.
2. Маркетинг. – София: ЛИА, 1995. – 160 с.
3. Прогнозиране, моделиране и оптимизиране на вътрешната търговия. – София: НИ, 1975. – 286 с.
4. Стратегическо управление на организации и фирми. – София: Тракия-М, 2002. – 154 с.
5. Управление на реалните инвестиции. – 2. изд. – София: Тракия-М, 2002. – 251 с. (в съавторство).
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Йовкова, Йорданка Христова (1950)
Родена е в Харманли. Завършва Първа гимназия, Хасково (1968). Дипломира се
във ВИИ „Карл Маркс“ (1972), специалност „Икономика на търговията“.
Придобива научната степен „доктор“ (1984). Специализира във Висшето търговско училище (Лайпциг) – „Оптимизационни методи и модели в икономиката“
(1977 – 1978); Виенския университет – „Икономика на прехода от план към пазар“
(април – юни 1991); Висше училище по икономика, Нюртинген – „Сравнителен
анализ на данъчното облагане на кооперациите в България и Германия“ и
„Финансово-икономически проблеми в сектора на недвижимата собственост“
(1991 – 1992 и септември 1998 – февруари 1999); Икономическия университет,
Виена – „Финансов мениджмънт на МСП, кооперации и фамилен бизнес“ (май – юни 1992). Гост-професор
във Висшето училище по икономика (Нюртинген), Германия – „Финансово-икономическа характеристика на българските кооперации“; Висшето училище по икономика и околна среда (Гайслинген), Германия –
„Преходът от планово към пазарно стопанство в източноевропейските страни“. Ползва немски, руски
и английски език. Има издадени 103 публикации.
Научни интереси:
финансиране и инвестиции в недвижими имоти; управление на портфейли от имоти; финансиране на бизнеса; финансов мениджмънт; приложение на математически и статистически методи в икономиката.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1991); професор (2011).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Кооперативен мениджмънт и бизнес“ (1995 – 1999); ръководител на катедра (от 1999 г.); зам.-декан по учебната работа (2003 – 2007); декан (от 2007 г.).
Лекционни курсове:
икономика на предприятието; финансиране на бизнеса; финансиране и инвестиции в недвижими имоти;
управлении на портфейли от имоти; финансов мениджмънт; икономика на недвижимата собственост;
управление на активи.
Основни публикации:
1. Банково-финансов мениджмънт. – 2. изд. – София: Призма, 2002. – 230 с.
2. Инвестиции в недвижими имоти и аспекти на финансирането им. – София: ИК – УНСС, 2014. – 194 с.
3. Недвижимости: оценка, инвестиране, финансиране. – Габрово: Габрово Принт, 2006. – 99 с. (в съавторство).
4. Управление на портфейли от недвижими имоти. – София: Крисан – С, 2011. – 159 с.
5. Финансова математика. – София: Нова звезда, 2001. – 224 с. (в съавторство).

Тренева, Марийка Петрова (1936 – 2001)
Родена е в София. Завършва МПИ на народното стопанство, Москва, специалност „Икономика и управление на общественото хранене“. Придобива научните степени „доктор“ (1965) и „доктор на икономическите науки“ (1984). Специализира в Москва. Ползва руски и френски език. Има издадени множество
публикации.
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Научни интереси:
история и теория на кооперациите.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1973); професор (1985).
Лекционни курсове:
история и теория на кооперациите.
Основни публикации:
1. История и теория на кооперацията. – 2. прераб. изд. – София: УИ „Стопанство“, 1996. – 229 с.
2. Кооперацията – алтернатива за икономически и социален растеж в прехода към пазарно стопанство. – София: УИ „Стопанство“, 2001. – 175 с. (авт. колектив).
3. Кооперацията и развитието на икономиката. – София: УИ „Стопанство“, 1994. – 409 с.
4. Пазарната икономика и кооперативната търговия: Сборник. – София: УИ „Стопанство“, 1991 (авт.
колектив).
5. Теория и история на кооперацията. Учебник за икономическите техникуми. – София: МОН, 1993. – 277 с.

ДОЦЕНТИ
Александрова, Роза Игнатова (1939 – 1991)
Родена е в с. Горна Ковачевица, област Монтана. Завършва ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Икономика и
организация на вътрешната търговия“. През 1963 г. постъпва като редовна аспирантка в същия институт. Придобива научната степен „доктор“ (1968). Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
анализ на вътрешната търговия и приложение на математическите методи във вътрешната търговия;
прогнозиране и моделиране на вътрешната търговия.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1974); доцент (1977).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на ТТФ (1980 – 1983).
Основни публикации:
1. Икономически анализ на вътрешнотърговската дейност: Учебник за студентите от ВИИ „Карл
Маркс“ – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1986. – 292 с. (в съавторство).
2. Проблеми на ефективността от използването на материално-техническата база в търговията на
дребно. – София, 1975.
3. Проблеми на нормативното определяне размера на търговските отстъпки. – София, 1973.
4. Проблеми на формиране и разпределение на дохода във вътрешната търговия (на примера на стопанската организация): Научна разработка. – София, 1986.
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Белев, Димитър Георгиев (1936 – 2014)
Роден е в София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Икономика и управление на вътрешната търговия“ (1962). Придобива научната степен „доктор“
(1981). Специализира в Московския университет „Г. Плеханов“, Русия (1997).
Ползва руски и френски език. Има издадени над 75 публикации.
Научни интереси:
проблеми на ефективността, на финансовото състояние и на икономическия и
маркетинговия анализ; въпроси, свързани с туризма; въпроси, свързани с конкурентоспособността и предприемачеството.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1986).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Икономика на вътрешната търговия“ и по-късно на катедра „Икономика на кооперациите“; зам.-директор на департамент „Икономика и управление на кооперациите“ (1990 – 1993); зам.-директор на Стопанския колеж при УНСС; член на АС (1994 – 1996); член на НС по икономика и управление на
отраслите към ВАК (1994 – 1996); член на ФС на ОФ (1997 – 2000).
Лекционни курсове:
икономика на кооперациите; икономика на недвижимата собственост; конкурентоспособност и ефективност на кооперативните предприятия; въведение в икономиката на недвижимите имоти; конкурентоспособност и ефективност на агенциите за недвижими имоти.
Основни публикации:
1. Анализ и планиране на дейността на агенциите за недвижими имоти. – София: УИ „Стопанство“,
2010. – 275 с.
2. Анализ, прогнозиране и планиране: сборник задачи и казуси. – София: Форком, 2000. – 384 с.
3. Въведение в икономиката на недвижимата собственост. – София: УИ „Стопанство“, 2009. – 257 с.
4. Икономически анализ. – София: ЛИА ФСО ООД, 1996. – 227 с.
5. Конкурентоспособност и ефективност на агенциите за недвижими имоти. – София: УИ „Стопанство“, 2010. – 271 с.

Бояджиев, Драгомир Филипов (1950)
Роден е в София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Машинна обработка на икономическата информация“ (1972). Придобива научната степен „доктор“ (1984). Специализира в Ленинградския финансово-икономически институт, Русия (1976) и във Виенския университет (1991, 1992). Членува в Ротари
клуб. Владее френски, немски и руски език. Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
управление на човешките ресурси.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1988).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра (1979 – 1983).
Лекционни курсове:
управление на човешкия капитал; организационна култура; стратегическо управление на човешките ресурси.
Основни публикации:
1. За индустриалния маркетинг. – София: Аскони, 1995. – 90 с. (в съавторство).
2. Силата на вашата обява: Как да разработим ефективна обява за свободно работно място. – София:
РА „Неда“, 2002. – 92 с.
3. Стратегии на успеха. Как да подберем своя персонал. – София: Труд, 2000. – 180 с. (в съавторство).
4. Тренинг по управление на човешките ресурси. – София: РА „Неда“, 2003. – 233 с.
5. Управление на човешките ресурси: Перспективата на мениджмънта. – 2. изд. – София, 2002, 2004. –
288 с. (в съавторство).

Гълъбов, Марин Иванов (1964)
Роден е в София. Завършва 14. гимназия в София (1982). Дипломира се във ВИИ
„Карл Маркс“ (1989), специалност „Икономика и управление на промишлеността“. Придобива научната степен „доктор“ (2001). Владее английски и руски език.
Има издадени 200 публикации.
Научни интереси:
фирмени финанси; финанси на компаниите за недвижими имоти; икономика на
компаниите за недвижими имоти.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1997); старши асистент (2000); главен асистент (2001); доцент (2006).
Лекционни курсове:
финансов мениджмънт на компании за недвижими имоти; финансов и бизнес анализ; застраховане на
недвижими имоти; управление на компании за недвижими имоти.
Основни публикации:
1. Аспекти на икономиката на промишлеността. – София: УИ „Стопанство“, 2009. – 252 с.
2. Финансов анализ на агенциите за недвижими имоти. – София: ИК – УНСС, 2013. – 210 с.
3. Финансови аспекти на стопанската дейност на фирмата. – София: Сиела, 2004. – 184 с.
4. Финансовият анализ в контролинга на фасилити и пропърти фирмите: Избрани теми. – София: УИ
„Стопанство“, 2010. – 132 с.
5. Финансово-счетоводни аспекти на дейността на фирмите за недвижими имоти. – София: ИК – УНСС,
2016. – 136 с.
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Забунов, Георги Шинков (1966)
Роден е в Хасково. Завършва Математическата гимназия „Т. Велев“, Хасково
(1984). Дипломира се във ВИИ „Карл Маркс“ (1991), специалност „Икономика и
управление на вътрешната търговия“. Придобива научната степен „доктор“
(2001). Специализира в Япония – Японски стил на управление, APU – Asia Pacific
University (2007). Членува в JICA Alumni – Bulgaria. Владее английски и руски език.
Има издадени над 50 публикации.
Научни интереси:
потребителско поведение; маркетинг мениджмънт и бранд мениджмънт; пазар и маркетинг на недвижими имоти; управление на бизнес процеси; мениджмънт на недвижима собственост; фасилити мениджмънт; градски икономикс.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1995); старши асистент (1997); главен асистент (2001); доцент (2006).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на БФ; научен секретар и ръководител на катедра „Недвижима собственост“; член на АС
(2020).
Лекционни курсове:
бизнес мениджмънт; фасилити мениджмънт; бизнес анализи; анализ на пазара на недвижими имоти; икономика на градската среда.
Основни публикации:
1. Недвижима собственост. – София: ИК – УНСС, 2017. – 322 с.
2. Потребителско поведение: теория и изследване: Монография. – София: Авангард Прима, 2019. – 170 с.
3. Потребителско поведение. – София: ИК – УНСС, 2018. – 468 с. (авт. колектив).
4. A Model for Fuzzy Logic Assessment of Real Estate Investment Risks. // Advances in Intelligent and Soft Computing:
Third International Conference on Software, Services and Semantic Technologies (S3T’2011) (Berlin Heidelberg),
2011, vol. 101, pp. 89 – 93 (в съавторство).
5. Real Estate Prices – Urban Security Relationship: Spatial Analyses and Dependencies. // Acta Universitatis
Lodziensis. Folia Oeconomica, 2014, № 6 (309), pp. 167 – 186 (в съавторство).

Пелов, Тихомир Петров (1952)
Роден е в с. Бутан, област Враца. Завършва 33. СПТУ, София (1970). Дипломира
се в Московския институт за народно стопанство „Г. В. Плеханов“ (1976), специалност „Икономика на търговията“. Придобива научната степен „доктор“
(1984). Специализира в Полша (1984), Унгария (1985) и в Германия (1988). Владее
руски, френски и английски език. Има издадени 107 публикации.
Научни интереси:
оценяване на недвижими имоти; фасилити мениджмънт (управление на поддържащите дейности); цени и ценообразуване; енергийна ефективност на сградния
фонд.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1978); главен асистент (1987); доцент (1997).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра (1999 – 2016).
Лекционни курсове:
оценяване и ценообразуване на недвижими имоти; фасилити мениджмънт и енергийна ефективност; цени
и ценообразуване; международни стандарти за оценяване.
Основни публикации:
1. Проблеми на оценяването на недвижими имоти: пазарна стойност. – София: Авангард Прима, 2017. – 179 с.
2. Фасилити мениджмънт: управление на поддържащите дейности. – София: ИК – УНСС, 2018. – 185 с.

Стаменова, Василка Евтимова (1949)
Родена е в София. Завършва 22. СОУ „Г. С. Раковски“, София (1967). Дипломира се
във ВИИ „Карл Маркс“ (1972), специалност „Икономика и организация на вътрешната търговия“. Придобива научната степен „доктор“ (1994). Специализира
във: университета „Г. Плеханов“, Москва (1981); Висшия търговски институт, Лайпциг (1989); Стопанския институт към Виенския университет (1992).
Ползва немски и руски език. Има издадени над 60 публикации.

Научни интереси:
логистика; търговия с недвижими имоти; организация на търговската дейност; борсова търговия; иновационен мениджмънт; управление на продажбите на недвижими имоти; пазари на недвижими имоти.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (2002).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на ФС и на ФНС към Отрасловоикономическия факултет, по-късно БФ.
Лекционни курсове:
организация и технология на кооперативната търговия; логистични системи; търговия с недвижими
имоти; бизнес с търговски имоти; посредничество в бизнеса с недвижими имоти; иновационна политика
на кооперативните предприятия; управление на продажбите; пазари и борси.
Основни публикации:
1. Влияние на икономическата криза върху пазара на търговски имоти. // Влияние на световната икономическа криза върху пазара на недвижими имоти в България: Монография. – София, 2013. – 208 с.
(авт. колектив).
2. Логистика. Организация и управление на дистрибуцията. – София: Fumi press Co, 2001. – 140 с.
3. Недвижима собственост. – София: Авангард Прима, 2016. – 346 с. (авт. колектив).
4. Организация на кооперативната търговия. – София: УИ „Стопанство“, 1998. – 148 с.
5. Пазари и борси: Учебник за дистанционно обучение. – София: Институт за следдипл. квалификация при
УНСС, 2003. – 220 с. (в съавторство).
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Стефанов, Драгомир Желчев (1980)
Роден е в Бургас. Завършва Икономическия техникум, Бургас (1998). Получава бакалавърска степен по специалност „Финанси“ от УНСС (2002), магистърска степен по специалност „Финанси“ от УНСС (2004). Придобива научната степен „доктор“ (2011). Специализира в САЩ, в Assumption College, Worcester – Behavior of BOP
in terms of the CBA and economic crisis following the example of Bulgaria (2010). Владее
английски и руски език. Има издадени над 30 публикации.

Научни интереси:
инвестиции в недвижими имоти; управление на инвестиционно-строителни проекти; оценка на имоти.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2012); главен асистент (2015); доцент (2020).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра; член на ФС на БФ.
в национални и международни организации:
член на УС на Българската фасилити мениджмънт асоциация.
ръководни длъжности и участие в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
председател на СД на „Авеста трейд“ АД, София.
Лекционни курсове:
финансиране на инвестициите в недвижими имоти; управление на инвестиционно-строителни проекти;
публично-частно партньорство; финансиране на бизнеса; иновации в бизнеса с недвижими имоти.
Основни публикации:
1. Ипотечното кредитиране – ключов фактор на пазара на жилищни недвижими имоти. // Научни трудове
на УНСС, 2018, № 4, с. 61 – 75.
2. Мрежовите графици като метод за оптимизация на инвестиционните разходи. // Икономически алтернативи, 2010, № 2, с. 96 – 105.
3. Усъвършенстване на инвестиционния процес в туризма. – София: Авангард Прима, 2010. – 242 с.
4. Финансиране и инвестиции в недвижими имоти. – София: ИК – УНСС, 2018. – 200 с.
5. Gray Economy Share in Tourism in Bulgaria. // ANNUAL Assen Zlatarov University Burgas, 2014, Vol. XLIII,
Book 2, p. 117 – 124.

Тагарев, Стоян Костадинов (1945)
Роден е в с. Пирин, област Благоевград. Завършва ПГ по механизация на селското стопанство, Гоце Делчев (1963). Дипломира се в УНСС (1971), специалност
„Аграрна икономика“. Придобива научната степен „доктор“ (1982). Специализира
във: Тимирязевската академия Москва (1980); Римския университет, Италия
(1987) – „Аграрна политика на ЕС и управление на поземлени ресурси“; Сорбоната,
Франция (1992 – 1993; 1995 – 1996) – „Усъвършенстване управлението на кооперациите и на човешките ресурси“. Членува в Европейския комитет по аграрно
право. Ползва руски и френски език. Има издадени 73 публикации.
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Научни интереси:
управление на човешките ресурси; управление на недвижими имоти; изучаване пазара и цените на недвижими имоти; пропърти и фасилити мениджмънт; организация и управление на земеделското производство.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
научен сътрудник (1973); асистент (1977); доцент (1989).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
началник на управление „Европейска интеграция“ и на „Наука и образование“ в МЗХ.
в национални и международни организации:
директор „Международно сътрудничество“ при Българската земеделска камера; президент на Българската
асоциация по аграрно право; зам.-президент на Европейската асоциация по аграрно право.
Лекционни курсове:
пропърти мениджмънт; фасилити мениджмънт; организация и управление на земеделските кооперации;
продуктова политика; позициониране на недвижими имоти.
Основни публикации:
1. Аграрна политика. – София: Люрен, 1999. – 160 с.
2. Основни тенденции при рекламната дейност на агенциите за недвижима собственост. // Бизнесът в
XXI век – тенденции и предизвикателства: Сборник с доклади. – София, 2017 (в съавторство).
3. Пропърти мениджмънт (управление на недвижими имоти). Фасилити мениджмънт (управление на
сгради и съоръжения). // Икономика и управление на недвижимата собственост: Сборник студии. –
София, 2011, с. 122 – 148 (авт. колектив).
4. Problemes actuels de gestion des ressourses humaines en Bulgarie. // Les ressources humaines de la gouvernance
publique: 1-ere Conference FERAM, UNESCO (Paris), 2018 [електр. изд.] (авт. колектив).
5. Trancformacion socialicta de la agricultura Bulgaria. // Participacion de la UAPB en la trancformacion de la
agricultura (София), 1986.

АСИСТЕНТИ
Гилина, Надя Викторова (1976)
Родена е в София. Завършва 145. СОУ, София (1994). Получава магистърска
степен по специалност „Икономика и управление на кооперациите“ от УНСС
(1999) и магистърска степен по специалност „Икономика на отбраната и
сигурността“ със специализация „Корпоративна сигурност“ от УНСС (2018).
Придобива научната степен „доктор“ (2014). Специализира във: МГУ им. „М.
В. Ломоносов“, 2-ро Московско международно лятно училище, тема на програмата: „Обезпечаване ефективната подготовка и дейността на държавните служители“ (2008); ITCILO, Turin (Italy) – UNDR RCPAR Training for Networks
Members, organized by UNDR RCPAR in collaboration with ITCILO (2010); НГУ,
Новосибирск (Россия) (2014). Владее руски и английски език. Има издадени 30 публикации.
Научни интереси:
икономика; недвижима собственост; институционална теория; транзакционни разходи; градска среда;
сигурност.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2015).
Лекционни курсове:
икономика на предприятието; икономически и правен режим на недвижимата собственост; управление на
устойчивото развитие на градовете; урбанизационен икономикс; бизнес преговори. В екип: икономика на
градската среда; търговия с недвижими имоти.
Основни публикации:
1. Институциональные субекты и сформировавшиеся институциональные ловушки на рынке недвижимости в Болгарии. // Институциональная трансформация экономики: условия инновационного развития:
III международной научной конференции (Новосибирск), 2013, с. 589 – 594 (в съавторство).
2. Инфраструктура на пазара на недвижими имоти в България. // Недвижими имоти и бизнес, 2017, том
1 (2), с. 98 – 103.
3. Насоки за институционални изменения на пазара на жилищна недвижима собственост. // Икономически
и социални алтернативи, 2015, № 2, с. 101 – 112.
4. Рискови събития при транзакцията на жилищна недвижима собственост. // Управление и устойчиво
развитие: ХХ международна научна конференция (Юндола), 2018.
5. Electric Vehicles Industrial Cluster – innovation in action. // Lokal production systems and regional economic
development. – Novosibirsk: IEIE SB RAS, 2014. – pp. 49 – 60 (в съавторство).

Игнатова, Николинка Димитрова (1965)
Родена е в Троян. Завършва ПГ „Васил Левски“, Троян (1983). Дипломира се във
ВИИ „Карл Маркс“ (1989), специалност „Икономика и управление на търговията“. Придобива научната степен „доктор“ (2014). Владее руски и английски език.
Има издадени 30 публикации.
Научни интереси:
икономика на предприятието; икономика на недвижимата собственост; териториално устройство на недвижимата собственост; цени и ценообразуване.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2003).
Лекционни курсове:
териториално-устройствени аспекти на недвижимата собственост; икономика на предприятието; цени
и ценообразуване.
Основни публикации:
1. Аспекти на анализ на активите на строителните компании в България за периода 2012 – 2015 г. //
Научни трудове на УНСС, 2018, № 4, с. 19 – 46.
2. Изследване на конкурентните предимства на жилищните имоти. // Диалог, 2016, № 4, с. 58 – 83.
3. Изследване на рентабилността на строителните компании за периода 2008 – 2015 г. // Икономически
и социални алтернативи, 2018, № 3, с. 68 – 82.
4. Недвижима собственост. Икономика и управление. – София: ИК – УНСС, 2017. – 322 с. (авт. колектив).
5. Недвижима собственост. Икономика и управление: Учебно помагало. – София. ИК – УНСС, 2018. – 261 с.
(авт. колектив).
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Катедра
Физическо възпитание и спорт

Ръководител на катедра – доц. д-р Спас Ставрев
Научен секретар – доц. д-р Лариса Касабова

ПРОФЕСОРИ
Черногорова, Сима Василева (1933 – 2019)
Родена е в Сливен. Завършва ВИФ „Г. Димитров“, специалност „Лечебна физкултура“. Придобива научните степени „доктор“ (1971) и „доктор на науките“
(1995). Специализира в Москва, Ленинград и Киев. Има издадени множество публикации.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1976); професор (1998).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на учебно-научна лаборатория (в продължение на 14 години); научен секретар (в продължение на 10 години).
Основни публикации:
1. Вторична профилактика на гръбначните изкривявания при студентите. // Научна конференция
(Благоевград), 2003.
2. Екологично ориентирана мотивация и ценностната ориентация към околната среда, кинезитерапията, физическото възпитание и спорта като антистресогенно действие при университетското образование на икономисти. // Образователни иновации и конкурентоспособност на икономическите кадри:
Трета науч. конф. (София), 2004, с. 122 – 132 (в съавторство).
3. Етиология и патогенеза на гръбначните изкривявания. // Национален симпозиум (Пазарджик), 1992.
4. Източни пунктурни мануални въздействия при някои социално значими заболявания. // Конгрес по кинезитерапия и рехабилитация (Банкя), 1992.
5. Профилактика, кинезитерапия при гръбначните изкривявания. // Научна конференция (Павел баня), 1992.
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ДОЦЕНТИ
Касабова, Лариса Иванова (1961)
Родена е в Оряхово. Завършва Трета сменна гимназия, София (1979). Дипломира се
в НСА „Васил Левски“, специалност „Учител по физическо възпитание, треньор
по баскетбол“ (1984). Придобива научната степен „доктор“ (2017). Владее руски,
италиански, полски, френски и английски език. Има издадени 28 публикации.
Научни интереси:
физическо възпитание във ВУЗ (баскетбол) – методика на преподаване, контрол
и оценка; възможности за оптимизация на учебно-тренировъчния процес по физическо възпитание във висшето училище; кондиционна подготовка на студенти; спорт при подрастващи и деца.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
преподавател (2001); старши преподавател (2004); доцент (2020).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Физическо възпитание и спорт“ (от 2003 г.); член на АС (2013 – 2015); член
на ФС на БФ (2018 – 2019); член на ФКНОНИД при БФ (от 2015 г.).
Основни публикации:
1. Кондиционна подготовка за студенти баскетболисти: Методични основи: Монография. – София: ИК –
УНСС, 2019. – 150 с.
2. Структура на двигателните възможности при студентки – баскетболистки с различен баскетболен
опит. // International journal „Knowledge, 2019, Vol. 34, № 6, pp. 1801 – 1806.
3. Possibilities for improving the speed powerqualities of the female basketball players. // Trakia Journal of Sciences,
2019, Vol. 17, Suppl. 1, pp. 764 – 768.
4. Some changes in the psychomotorism of students with different levels in motor activity. // Trakia Journal of
Sciences, 2019, Vol. 17, Suppl. 1, pp. 758 – 763.
5. Study of side factors with negative impact on the accuracy of shooting in basketball. // Yearbook of UNWE, 2018,
Year LVII, issue 1, pp. 247 – 253.

Несторов, Иван (Иван Несторов Танов) (1938 – 2017)
Роден е в с. Баня, област София. Завършва ВИФ „Г. Димитров“ (1954), специалност „Плуване“. Има следдипломна квалификация във ВИФ „Г. Димитров“
(1977 – 1979). Придобива научната степен „доктор“ (1988). Специализира в
Москва. Ползва френски език. Има издадени множество публикации.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции: доцент (1990).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Физическо възпитание и спорт“ (1994); директор на УСЦ „Икономист“.
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Основни публикации:
1. Ефективизиране на процеса на обучение по плуване на студенти. // Четвърта науч.-метод. конф.
(София), 1982 (в съавторство).
2. Ефективността на обучението по плуване с плавници. // Треньорска мисъл, 1982, № 5.
3. Изследване върху някои средства и методи, повишаващи ефективността на профилираното обучение
по плуване. // Четвърта науч.-методич. конференция (София), 1982 (в съавторство).
4. Физическо възпитание на студентите от икономическите висши учебни заведения: Ръководство по
физическо възпитание за ВУЗ. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1985. – 295 с. (авт. колектив).
5. Technical-Тactical Analуsis of the Team. Finalists in Europeаn Vater Polo Championships, Sofia 85. // International
Swimming and Water Polo, 1986, Vol. 2, № 22 (в съавторство).

Ставрев, Спас Богданов (1961)
Роден е в с. Първенец, област Пловдив. Завършва ТХВП „Вела Благоева“, Пловдив
(1980). Дипломира се във ВИФ „Г. Димитров“ (1991), специалност „Треньор по баскетбол и учител по физическо възпитание“. Придобива научната степен „доктор“ (2014). Главен треньор по баскетбол в детската школа на „Сантарей баскет“ – Сантарей, Португалия (1999 – 2005). Участник по програма „Еразъм+“ в
Свободния университет в Лисабон, Португалия, с лекции на тема „Спортът в Р
България, студентският спорт и спортът в УНСС“. Майстор на спорта (1987).
Ползва португалски, английски и руски език. Има издадени 27 публикации.
Научни интереси:
физическо възпитание; професионално значими качества; баскетбол и баскетбол 3 х 3.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (2017).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Физическо възпитание и спорт“ (от 2009 г.); член на ФС на БФ; член на
Комисията по акредитация в БФ; член на АС (от 2019 г.).
в национални и международни организации:
член на УС на Асоциацията за университетски спорт „Академик“ (от 2005 г.).
Основни публикации:
1. Баскетбол 3 х 3: Методическо ръководство за студенти, преподаватели и треньори – София:
ИК – УНСС, 2016. – 114 с.
2. Двигателни качества и психологически характеристики, необходими за практикуване на икономически
професии. // Спорт и наука, 2011, том LV, извънр. брой, № 2, с. 55 – 58 (в съавторство).
3. Деветдесет години от основаването на първия студентски спортен клуб в България при Свободния
университет. // Съвременни тенденции, проблеми и иновации на физическото възпитание и спорта
във висшите училища: Втора научна конференция с международно участие (София), 2014, с. 21 – 28.
4. Методика за комплексна оценка на психофизическите характеристики на студенти от икономически и
управленски науки: Монография. – София: ИК – УНСС, 2016. – 140 с.
5. Шестдесет и пет години катедра „Физическо възпитание и спорт“ в УНСС (създаване, етапи на развитие, постижения и перспективи). // Съвременни тенденции, проблеми и иновации на физическото
възпитание и спорта във висшите училища: IV научна конференция с международно участие (София),
2020, 27 – 40 с.
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Стоилов, Иван Стоилов (1980)
Роден е във Велинград. Завършва СОУ „Васил Левски“, Велинград (1997). Получава
бакалавърска степен по специалност „Икономическа социология“ от УНСС
(2008), магистърска степен по специалност „Спорт за високи постижения“ от
НСА „Васил Левски“ (2001). Придобива научната степен „доктор“ (2013). Владее
английски и руски език. Има издадени 18 публикации.
Научни интереси:
футбол; футзал; високо спортно майсторство; физическо възпитание и спорт;
спортна психология.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши преподавател (2009); доцент (2020).
ръководни и други длъжности в УНСС:
отговорник за застраховките на студентите – спортисти на УНСС.
в национални и международни организации:
управител на ФК „Олимпия“; старши треньор на националния отбор по футзал на България (2014 – 2016).
ръководни длъжности и участие в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
управител на „ЕЙ БИ СИ ДЖИМ“ ЕООД.
Лекционни курсове:
методика на обучението по физическо възпитание и спорт.
Основни публикации:
1. Анализ на състоянието на футзал в България – визия за устойчиво развитие на играта у нас. //
Управление и устойчиво развитие: XX Международна научна конференция (Юндола), 2018, с. 72 – 77.
2. Футзал във висшите училища – характеристика, организация, перспективи. // Съвременни тенденции,
проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища: ІІІ научна конференция (София), 2017, с. 63 – 70.
3. Футзал: комплексен подход за подготовка. – София: ИК – УНСС, 2018. – 146 с.
4. Футзал: техника, тактика, тренировъчна методика. – София: НСА ПРЕС, 2013. – 103 с. (в съавторство).
5. Normative Base for Control and Assessment of the Achievements of Students Practicing futsal in the University of
National and World Economy. // The Future of Education: International Conferenc (Florence), 2017, pp. 342 – 347.
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Ангелов, Александър Костадинов (1940)
Роден е в с. Хърсово, област Благоевград. Завършва ВИФ „Г. Димитров“ (1965),
специалност „Хандбал“. Член на УС на Сдружение хандбален клуб „Олимп“, София.
Владее арабски и руски език.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши преподавател по хандбал и тенис.

Арсова, Ралица Цекова (1973)
Родена е в София. Завършва НСА „Васил Левски“ (1995), специалност „Учител по
физическо възпитание, треньор по волейбол“. Придобива научната степен
„доктор“ (2015). Участва в международни научни конференции и семинари в
България, Сърбия, Македония и Италия. Освен с волейбол се занимава с тенис и плажен тенис, като организира и ръководи състезания от календара на
Асоциацията за университетски спорт „Академик“. Ползва английски и руски
език. Има издадени множество публикации.

Научни интереси:
в областта на спорта за високи постижения; волейбол; тенис на корт; плажен тенис; спортна психология.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
хоноруван преподавател (2005); старши преподавател (2006).
в национални и международни организации:
зам.-председател на спортен клуб „Авантаж“ (от 2010 г.).
Основни публикации:
1. Силова подготовка на млади волейболисти: Монография. – София: УНСС, 2019. – 166 с.
2. Correlation interrelation between the indications of speed-strength preparation of 17 – 19-years old female volleyball
players. // Activities in Physical Education and Sport, 2016, Vol. 6, No. 2, pp. 183 – 187.
3. Efficiency of experimental fitness programme for young female volleyball players. // Research In Kinesiology, 2017,
Vol. 45, № 2, pp. 121 – 124.
4. Efficiency of an experimental program for young volleyball players under field conditions. // The Future of Education:
8th Conference edition (Florence), 2018, pp. 420 – 424.
5. Factor structureof speed-sterght preparation of growing up female volleyball players. // Research in Kinesiology,
2016, Vol. 44,№ 2, pp. 168 – 172.
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Бонева, Надя Евтимова (1954)
Родена е в София. Завършва ВИФ „Г. Димитров“, специалност „Треньорски профил – ски“. Ползва английски и руски език.
Научни интереси:
в областта на спорта.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши преподавател.
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра (1996 – 2003).
Лекционни курсове:
физическо възпитание; тенис; туризъм; ски; каланетика.

Борисов, Борис Минчев (1961)
Роден е в с. Върбовка, област Велико Търново. Завършва Английската езикова
гимназия „Гео Милев“, Русе (1980). Дипломира се във ВИФ „Г. Димитров“ специалност „Треньор по футбол“ (1986). Има следдипломна квалификация по финанси
от УНСС (1994) и следдипломна квалификация по тенис от НСА „Васил Левски“
(1998). Придобива научната степен „доктор“ (2000).

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши преподавател.
Научни студии, статии и доклади:
1. Дискриминацията в трансферната система на футбола. // Правата на човека в условията на устойчиво развитие: Междунар. конференция (София), 1998.
2. Оценяване технико-тактическите умения на футболистите в завършващата фаза на атаката. //
Физическа култура, спорт и кинезитерапия: Нац. конференция (София), 1995.
3. Трансферната политика в управлението на футболния клуб. // Научни трудове на УНСС, 1999, № 2,
с. 327 – 356.
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Борисова, Нитула (Ница) (1940 – 1994)
Родена в Ксанти, Гърция. Завършва ВИФ „Георги Димитров. Дългогодишен преподавател и треньор на представителните отбори на УНСС по баскетбол. Едно
от най-големите имена в световния баскетбол през 60-те години. Избрана
за най-добър център и реализатор на Световното първенство през 1964 г.,
в Идеалния отбор на света за 1964 и 1967 г. Включена в Идеалния отбор на
Европа през 1962 и 1964. На 18 години Борисова е най-младата в славния национален отбор, който през 1958 г. в Лодз, Полша, печели Европейската шампионска титла. Единствен и недостижим засега успех на България. Многократен
медалист на световни и европейски първенства, включително и вицешампион
на световното първенство през 1960 г. Нитула Борисова – Ница има редица награди за топреализатор в
турнирите, а през 1964 г. получава приза за най-добър централен нападател в света.

Ваташка, Анастасия Янкова (1946)
Родена е в Чепеларе. Завършва ВИФ „Г. Димитров“ (1974), специалност „Ски“.
Има допълнителна квалификация по каланетика. Ползва немски език.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции: старши преподавател.

Основни публикации:
1. Влияние на техниката върху физическите качества и постижения на ски бегача. // Физическа култура,
спорт и кинезитерапия: Нац. конференция (София), 1995.
2. Оценяване на физическата дееспособност на студентите във ВИИ „Карл Маркс“ и сравнителен анализ
на резултатите с тези от други вузове. 1985.

Владайчев, Цветан Иванов (1949)
Роден е в София. Завършва ВИФ „Г. Димитров“ (1978), специалност „Учителски
профил – футбол“. Ползва френски и руски език.
Научни интереси:
научни достижения в развитието на футболната игра в световен мащаб.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции: старши преподавател.
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ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Физическо възпитание и спорт“.
Основни публикации:
1. Regionalni razvoj i demografski tokovi balkanskih zemalja. – Ниш: Университет у Нишу 2001 (в съавторство).

Георгиева, Мария Георгиева (1983)
Родена е във Велико Търново. Завършва Техникума по текстил и битови услуги
(технолог на облеклото), Велико Търново (2001). Получава бакалавърска степен
по туризъм и алпинизъм от НСА „Васил Левски“ (2006), магистърска степен по
специалност „Физическото възпитание и спорт в системата на МВР и БА“ от
НСА „Васил Левски“ (2009). Член в Контролната комисия на Българската федерация по катерене и алпинизъм. Съдия по волейбол. Владее английски език. Има
издадени 4 публикации.

Научни интереси:
в областта на спорта за високи постижения и физическо възпитание и спорт във ВУЗ; спортно катерене.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
преподавател (2013); старши преподавател (2019).
в национални и международни организации:
старши треньор в Спортен клуб „Монтис“ (от 2019 г.).
Основни публикации:
1. Концепция за работа с националния отбор по спортно катерене. // Съвременни тенденции, проблеми и
иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища: III научна конференция с международно участие (София), 2017.
2. Отношение на колектива в заниманията със студенти по спортно кaтерене в УНСС. // Съвременни
тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища: III научна
конференция с международно участие (София), 2017.
3. Influence on the quality of education in physical education and sport students from distance learning in the
unwe. // Activities in Physical Education and Sport, 2017, Vol. 7, № 2, pp. 189 – 190.
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Германлиев, Кирил Димитров (1952)
Роден е в Петрич. Завършва ВИФ „Г. Димитров“ (1976), специалност „Педаго
гически профил – хандбал“. Има допълнителна квалификация по тенис на корт.
Ползва руски, френски и английски език. Има издадени 2 публикации.
Научни интереси:
тенис на корт.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши преподавател.
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Физическо възпитание и спорт“.
Лекционни курсове:
тенис на корт.
Основни публикации:
1. Тенис – една прекрасна игра. – София: Медия Експрес ООД, 2010. – 112 с.
2. Физическо възпитание за студенти от икономическите висши учебни заведения. – София: ВИИ „Карл
Маркс“, 1985. – 295 с. (авт. колектив).

Иванов, Петър Георгиев (1963)
Роден е в София. Завършва 142. ЕСПУ „В. Ханчев“, София (1981). Дипломира се във
ВИФ „Г. Димитров“ (1987), специалност „Треньор по волейбол, учител по физическо възпитание“. Придобива научната степен „доктор“ (2016). Майстор на
спорта по волейбол (1988). Ползва английски, френски и руски език. Има издадени 11 публикации.

Научни интереси:
в областта на спорта за високи постижения и физическо възпитание и спорт във ВУЗ.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши преподавател (1992).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Физическо възпитание и спорт“ (2003 – 2009).
Основни публикации:
1. Волейбол: упражнения за контрол на топката. – София: ИК – УНСС, 2018. – 100 с.
2. Роля и място на динамичните упражнения за контрол на топката в съвременния волейболен тренировъчен процес. // Спорт и наука, 2015, № 1, с. 18–25.
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3. Специализирана тренировъчна програма за подготовка на квалифицирани волейболисти от НВЛ – Висша
лига. // Спорт и наука, 2015, № 3, с. 16 – 22.
4. Control and assessment of special motive ability of volleyball players. // Research in Kinesiology, 2018, Vol. 46
№ 1 – 2, pp. 26 – 28.
5. Service efficiency of the UNWE volleyball players at the 15th European University Volleyball Championship Lodz/
Poland, 2019. // International Journal Knowledge, Skopje, 2019, Scientific papers Vol. 35, № 6, pp. 2161 – 2165.

Игнатова, Милена Иванова (1982)
Родена е в Плевен. Завършва СОУ СП „Георги Бенковски“, Плевен (2001). Получава
бакалавърска степен по специалност „Треньор по спортна акробатика“ от НСА
„Васил Левски“ (2005), магистърска степен по специалност „Спорт, фитнес,
здраве“ от НСА „Васил Левски“ (2011). Придобива научната степен „доктор“
(2017). Майстор на спорта (1994), световен и европейски вицешампион (1996).
Владее английски и руски език. Има издадени 7 публикации.
Научни интереси:
изследвания в областта на физическото възпитание и спорта.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши преподавател (2016).
Основни публикации:
1. Анализ на показателите за бързина и издръжливост при неспортуващи студентки. // Лека атлетика и
наука, 2016, № 1, с. 86 – 91.
2. Експериментиране на програма за развиване на силовата издръжливост. // Съвременни тенденции,
проблеми и иновации на физическото възпитание и спорта във висшите училища: Международна научна конференция (София), 2011, с. 276 – 283 (в съавторство).
3. Чийрлидинг (Cheerleading) – още една възможност за спорт във ВУЗ. // Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища: II науч. конференция с
международно участие (София), 2014, с. 184 – 191 (в съавторство).
4. Motives of students for participation in sport activities. // Research in Kinesiology, 2017, Vol. 45, № 1, pp. 82 – 84
(в съавторство).
5. Study of the attitude of students at University of National and World Economy for classes of physical education and
sport. // Research in Kinesiology, 2018, Vol. 46, № 1 – 2, pp. 33 – 35 (в съавторство).
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Йорданов, Венцислав Евгениев (1984)
Роден е в София. Завършва 153. гимназия, София (2003). Дипломира се в НСА
„Васил Левски“, специалност „Учител по физическо възпитание, треньор по
баскетбол“ (2007). Придобива научната степен „доктор“ (2012). От 2016 г. е
лицензиран планински водач. Владее английски език. Има издадени 22 публикации.
Научни интереси:
спорт; баскетбол; планинарство; психология; опазване на природата; влияние на
планинската среда върху хората.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
преподавател (2014); старши преподавател (2020).
Основни публикации:
1. Влияние на психичните качества и умения върху игровата ефективност срещу различни по сила баскетболни отбори. // Спорт, стрес, адаптация: Шести международен научен конгрес (София), 2012.
2. Игрова ефективност на юноши и девойки (15 – 17 г.) под влияние на повишено психично напрежение в
моделирано баскетболно състезание. // Спорт и наука, 2010, извънр. брой, с. 386 – 391.
3. „Учи в планината“ – влияние на планинската среда върху някои психични компоненти и академичния
успех при студенти по време на сесия. // Научни трудове на УНСС, 2017, № 2, с. 221 – 232 (в съавторство).
4. Ethnic identity pride, happiness and belonging enhance well-being of Bulgarian and Romanian youth. // Bulletin of
the Transilvania University of Braşov, 2013, Vol. 6 (55), № 2 (в съавторство).
5. Salience and endorsement of ethnic identity among Bulgarian youth. // Personality and identity in Eastern Europe.
Some recent findings. – Sibiu, 2015 (в съавторство).

Млякова, Лиляна Смиленова (1948)
Родена е в Благоевград. Завършва ВИФ „Г. Димитров“ (1971), специалност „Лека
атлетика“. Старши преподавател. Майстор на спорта.
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Монева, Елена Борисова (1975)
Родена е в Панагюрище. Завършва СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, Стрелча (1993).
Дипломира се в НСА „Васил Левски“, специалност „Треньор по тенис на маса и
учител по физическо възпитание“ (1997). Придобива научната степен „доктор“
(2017). Ползва руски, английски и датски език. Има издадени 7 публикации.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши преподавател (2010).
Основни публикации:
1. Приложение на мултимедийни технологии в обучението по тенис на маса на студенти от УНСС. //
Спорт и наука, 2016, № 4, с. 114 – 123 (в съавторство).
2. Проучване на отношението на студентите от УНСС към изучаването на спорт и прилагането на
мултимедия в обучението по тенис на маса. // Спорт и наука, 2016, № 4, с. 93 – 99.
3. Сравнителен анализ на двигателни качества при студентки от УНСС, участващи в учебно-тренировъчните занятия по тенис на маса и масова аеробика. // Съвременни тенденции, проблеми и иновации
във физическото възпитание и спорт във висшите училища: ІІІ научна конференция (София), 2017, с.
91 – 98 (в съавторство).
4. Сравнителен анализ на някои психологически показатели, при студентки от учебните групи по тенис на
масa и масова аеробика от УНСС. // Кnowledge, 2019, Vol. 30, № 2, pp. 473 – 476 (в съавторство).

Панов, Георги Маринов (1933 – 2016)
Роден е в Плевен. Има завършени две висши образования – във ВИИ „Карл Маркс“
и ВИФ „Георги Димитров. Една от най-значимите фигури в българския баскетбол с множество участия в националния отбор и в „златния“ тим на
„Академик“ (София). Сред постиженията си Георги Панов – Гецата, има 3 участия на олимпиади, много европейски и световни първенства, както и 2-ро място на Европейското първенство в София през 1957 г. Преподавател и треньор
на баскетболните отбори на УНСС – мъже и жени.
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Стойковски, Георги Иванов (1941)
Роден е в с. Бъта, Пазарджишки окръг. Завършва ВИФ „Г. Димитров“ (1967),
специалност „Лека атлетика“. Има следдипломна квалификация (1982). Заслужил
майстор на спорта от 1966 г. Първият европейски шампион на България по
лека атлетика (троен скок – Будапеща, 1966). Същата година е спортист № 2
на България. Участник на Олимпийските игри в Токио, Япония (1964) – 7-о място
и Мексико сити, Мексико (1968) – 9-о място. Капитан на националния отбор по
лека атлетика (1963 – 1971). Владее френски и руски език.

Основни публикации:
1. Физическо възпитание за студенти от икономическите висши училища. – София: ВИИ „Карл Маркс“,
1985. – 295 с. (авт. колектив).

Стоянова, Севдалина Ангелова (1974)
Родена е в Петрич. Завършва СУ „Васил Левски“, Пловдив (1992). Получава бакалавърска степен по специалност „Треньор и учител по физическо възпитание“ от
НСА „Васил Левски“ (1998) и магистърска степен по специалност „Спортен мениджмънт“ от НСА „Васил Левски“ (2011). Придобива научната степен „доктор“
(2016). Ползва руски и английски език. Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
спортен мениджмънт; спортна и неконвенционална медицина; психология.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши преподавател (2009).
Основни публикации:
1. Двигателната активност на студентите – фактори и предпоставки. // Съвременни тенденции, проблеми и иновации на физическото възпитание и спорта във висшите училища: Междунар. науч. конф.
(София), 2011, с. 257 – 275 (в съавторство).
2. Изследване на корелациите между показателите на физическа годност на студентите от УНСС. //
Спорт и наука, 2016, № 3, с. 87 – 92.
3. Оценка на физическата годност на студентите от УНСС по няколко изследвани параметъра. // Спорт
и наука, 2016, № 3, с. 113 – 119.
4. Регресионни оценки на показателите на физическа годност при студенти от УНСС. // Спорт и наука,
2016, № 4, с. 100 – 106.
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Тошева, Екатерина Тодорова (1974)
Родена е във Враца. Завършва СОУ СП „Св. Климент Охридски“, Враца (1992).
Получава магистърска степен по специалност „Треньор по лека атлетика и учител по физическо възпитание и спорт“ от НСА „Васил Левски“ (1999). Придобива
научната степен „доктор“ (2010). Специализира фитнес и културизъм в НСА
„Васил Левски“. Ползва английски език. Има издадени 13 публикации.
Научни интереси:
лека атлетика; фитнес; културизъм.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши преподавател (2011).
в национални и международни организации:
председател и старши треньор в СК „Спортико“.
Лекционни курсове:
фитнес; лека атлетика.
Основни публикации:
1. Фитнес за всички. – София: Джей Ей Ем Джи, 2016. – 130 с. (в съавторство).
2. Фитнес за студенти. – София: ИК при Лесотехнически унивeрситет, 2009. – 64 с. (в съавторство).
3. Проучване на мотивацията за занимания с физическа активност сред хора в напреднала възраст. //
Годишник НСА, 2019, Том 2 (в съавторство).

Цветкова, Надя Димитрова (1979 – 2014)
Родена е в София. Получава магистърска степен от НСА „Васил Левски“ (2006).
Преподавател по спортна аеробика. Ползва английски език.
Научни интереси:
спортна акробатика.

Основни публикации:
1. Анализ на трудността в състезателните съчетания на участниците в VIII Световно първенство по
спортна аеробика. // Спорт и наука, 2006, № 3, с. 51 – 57 (в съавторство).
2. Анализ на трудността в състезателните съчетания на участниците в VIII Световно първенство по
спортна аеробика. // Спорт и наука, 2006, № 5 (в съавторство).
3. Сравнителен анализ между заявената и реално изпълнена трудност при висококвалифицирани състезатели по спортна аеробика. // Спорт и наука, 2005 (извънреден брой) (в съавторство).
4. Тенденции в развитието на трудността в състезателните съчетания по спортна аеробика. // Спорт
и наука, 2006, № 1 (в съавторство).
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Цонева, Светлана Владимирова (1954)
Родена е в Своге. Завършва ВИФ „Г. Димитров“, специалност „Плуване“, организация и управление на физическата култура. Има допълнителна квалификация по
каланетика. Специализира „Организация и управление на физическата култура“
(1977). Ползва руски и английски език.
Научни интереси:
физическо възпитание и спорт.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши преподавател.
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-ръководител на катедра; ръководител на катедра; научен секретар; член на ФС.
Основни публикации:
1. Двигателната активност на студентите – фактори и предпоставки. // Съвременни тенденции, проблеми и иновации на физическото възпитание и спорта във висшите училища: Междунар. науч. конф.
(София), 2011, с. 257 – 275 (в съавторство).
2. Социологическо проучване на задължителното обучение по плуване на учениците от трети клас на
ЕСПУ. // Научни трудове на ВИФ, 1989, кн. 4.

Шошев, Петър Николов (1952)
Роден е в Стара Загора. Завършва ВИФ „Г. Димитров“ (1975), специалност „Лека
атлетика“. Ползва руски и френски език.
Научни интереси:
лека атлетика във ВУЗ; високо спортно майсторство.

259

ФАКУЛТЕТ
“УПРАВЛЕНИЕ
И АДМИНИСТРАЦИЯ”

Факултетът „Управление и администрация“
е създаден през 2008 г.

Факултетно ръководство:
Декан: проф. д.н. Симеон Желев
Зам.-декан по учебната работа: доц. д-р Камен Петров
Зам.-декан по научноизследователската дейност:
доц. д-р Ангел Марчев
Зам.-декан по качеството и международното сътрудничество:
доц. д-р Деница Горчилова-Атанасова

В състава на факултета са включени:

 Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“
 Катедра „Публична администрация“
 Катедра „Регионално развитие“
 Катедра „Управление“
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Катедра
Маркетинг и стратегическо планиране

Ръководител на катедра – проф. д-р Христо Катранджиев
Зам.-ръководител – доц. д-р Красимир Маринов
Научен секретар – гл. ас. д-р Христина Бойчева

ПРОФЕСОРИ
Ангелов, Тодор Тодоров (1924 – 1996)
Роден е в Мездра. Завършва Стопанския факултет при СДУ „Кл. Охридски“
(1949). Придобива научната степен „доктор на науките“ (1977). Постъпва като
преподавател във ВИИ „Карл Маркс“ (1953).
Научни интереси:
народностопанско планиране; икономически растеж и структурни изменения в
икономиката; ефективност на капиталните вложения; международно разделение
на труда и социалистическа интеграция.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши научен сътрудник I степен – Институт за международни отношения и социалистическа интеграция към Министерския съвет; професор (1969).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
директор на Научноизследователския плановоикономически институт (НИПИИ) на Държавния комитет
за планиране (1963 – 1969).
в национални и международни организации:
зам.-секретар на Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ), Москва (1969 – 1975).
Основни публикации:
1. Планиране и баланс на народното стопанство: Учебник. – София: Наука и изкуство, 1979. – 456 с.
2. Проблеми на икономическата ефективност на капиталните вложения в електродобива. – София: БАН,
1961. – 171 с.
3. Проблеми на икономическия растеж в НРБ и европейските страни: Изследване. – София: Наука и изкуство, 1985. – 288 с.
4. Проблеми на натрупването в НРБ: Изследване. – София: Наука и изкуство, 1979. – 219 с.
5. Социално-икономическа и производствено-икономическа ефективност: Изследване. – София: Наука и
изкуство, 1982. – 263 с.
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Бонев, Станиш Панайотов (1931 – 2018)
Роден е в с. Пенкьов, област Перник. Завършва средно образование в Перник
(1949); ВИИ „Карл Маркс“ (1956). От 1961 г. е преподавател по планиране на народното стопанство в института.
Научни интереси:
планиране и баланс на народното стопанство; история на планирането в
България; актуални проблеми на управлението и планирането на народното
стопанство.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1971); професор (1989).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
съветник по икономическите въпроси към Министерския съвет на НРБ (1964 – 1977); зам.-председател
на Министерския съвет на НРБ (1982); председател на Държавния комитет за планиране; зам.-председател на Министерския съвет и председател на Държавния комитет за планиране (1985); народен представител в 8-то народно събрание; народен представител (1986).
Основни публикации:
1. Актуални проблеми на планирането на народното стопанство: Записки. – София: ВИИ „Карл Маркс“,
1980. – 273 с.
2. Икономически механизъм на новата система на ръководство на народното стопанство. – София:
Профиздат, 1969. – 472 с. (авт. колектив).
3. Критерии за оценка, ефективност, рентабилност. – София: Профиздат, 1969. – 106 с. (в съавторство).
4. Обща теория на народностопанското планиране: Учебник. – София: Техника, 1977. – 256 с.
5. Планиране на народното стопанство: Записки. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1973.

Владимирова, Катя Иванова (1947)
Родена е в с. Долна Златица, област Търговище. Завършва ВИИ „Карл Маркс“,
специалност „Народностопанско планиране“ (1970). Придобива научната степен „доктор“ (1978). Специализира във Франция (1973; 1998; 2001), Германия
(1991), Израел (1997). Гост-професор в Университeта Париж VIII (2001 – 2002).
Член на EALE (Европейска асоциация по икономика на труда) и на Икономическия
и социален съвет. Владее руски и френски език.

Научни интереси:
прогнозиране; анализ и планиране; пазар на труда; миграция; население: заетост, безработица, стратегии, планове и програми; управление на човешките ресурси; индустриални отношения; стратегии,
политики и програми в ЕС; джендър изследвания, равнопоставеност в икономиката, заетостта и обществото.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши научен сътрудник II степен (1984); професор (1992).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на ФНС.
в национални и международни организации:
член на СНС по народно стопанство при ВАК; член на Научния съвет при Центъра за изследване на населението при БАН; член на редколегията на списанията „Население“, „Човешки ресурси“ и „Панорама на труда
и социалните грижи“; чуждестранен кореспондент на френското издание „Cahiers du Genre“.
Лекционни курсове:
прогнозиране и планиране; макроикономически анализи и прогнози; изследване на операциите; икономико-математически методи за прогнозиране и планиране; управление на човешките ресурси; демография и пазари на труда; управление на продажбите.
Основни публикации:
1. Демографско развитие: Стратегии, политики и програми. – София: УИ „Стопанство“, 2007. – 353 с.
2. Икономика на труда. – София: Сиела, 2009. – 463 с.
3. Мониторинг на процеса на присъединяване на България към ЕС 2002. – София: Софита, 2002. – 229 с.
(в съавторство).
4. Стратегическо управление и стратегическо планиране. – София: УИ „Стопанство“, 2005. – 319 с.
(авт. колектив).
5. Управление на човешките ресурси: Стратегии, стандарти, практики. – София: УИ „Стопанство“,
2006. – 304 с.

Вълев, Никола Христов (1917 – 1998)
Роден е в с. Драшат, област Враца. Завършва Висшето училище за световна търговия във Виена (1944).
Аспирант в Москва (1946 – 1949). Постъпва в СУ (1950).
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1954); професор (1965).
Лекционни курсове:
народностопанско регулиране на икономиката в страната.
Основни публикации:
1. Курс по районно планиране и териториално разположение на производителните сили: Записки:
Ч. 1 – 3. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1965. – 280 с. (в съавторство).
2. Народностопанско планиране: Съкратен курс за студентите от ВУЗ. – София: Наука и изкуство,
1972. – 283 с.
3. Национален доход на НРБ. – София: НСОФ, 1956. – 48 с.
4. Основи на народностопанското планиране: Учебник. – София: Нар. просвета. – 254 с.
5. Планиране на народното стопанство: Учебник. – София: Наука и изкуство, 1977. – 288 с. (в съавторство).
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Габровски, Константин Николов (1930 – 2015)
Роден е в Ямбол. Завършва ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Народностопанско
планиране“ (1956). Придобива научните степени „доктор“ (1965) и „доктор на
науките“ (1985). Редовен аспирант е в Икономическия факултет на Московския
държавен университет по икономико-математическо моделиране на икономическите явления и процеси на макроикономическо равнище. Постъпва във
ВИИ „Карл Маркс“ (1961). Участник в срещите Изток – Запад, организирани от
Комитета по производителността на труда (1968 – 1976). Владее руски и немски език.
Научни интереси:
практическо разработване на баланса на междуотрасловите връзки в България; икономико-математическо моделиране на икономическите процеси и явления в развитието на страната; разработване на
макропрогноза за развитие на икономиката на България 1970 – 1990.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1973); професор (1988).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на АС; член на ФС.
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
старши икономически съветник на правителството към Икономическата комисия на ООН за Европа
(1965 – 1976).
в национални и международни организации:
член на СНС при ВАК по управление и планиране; член на Комисията при ВАК по специалните науки; учредител на Международната асоциация по анализ на междуотраслови връзки (със седалище Виена).
Лекционни курсове:
икономико-математическо прогнозиране и планиране; изследване на операциите; народностопанско планиране; макроикономически анализ и прогнозиране.
Основни публикации:
1. Изследване на операциите. – София: УИ „Стопанство“, 2005. – 319 с. (в съавторство).
2. Изследване на операциите. – София: УИ „Стопанство“, 1999. – 226 с. (в съавторство).
3. Икономико-математически методи и модели за прогнозиране и планиране на народното стопанство. – София: Наука и изкуство, 1983. – 283 с. (в съавторство).
4. Приложение на математическите методи в планирането – баланс на междуотрасловите връзки. –
София: Наука и изкуство, 1971. – 59 с.
5. Стратегическо управление и стратегическо планиране: Ч. 1. – София: УИ „Стопанство“, 2005 (в съавторство).
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Геров, Ангел Николов (1937)
Роден е в София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1960), специалност „Народностопанско планиране“. Придобива научната степен „доктор“ (1969).
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции: професор (1995).

Основни публикации:
1. Анализ на фактически осъществяваната икономическа реформа и мерки за нейното ускоряване. –
София: Институт по икономика и управление при МИП, 1991. – 41 с.
2. Анализ на формирането на пазарното стопанство. – София: Институт по икономика и управление
при МИП, 1990. – 90 с.
3. Ключ към маркетинга. – София: УИ „Стопанство“, 2002. – 452 с. (авт. колектив).
4. Маркетинг. – София: УИ „Стопанство“, 2003. – 468 с. (авт. колектив).
5. Фирмено планиране. – 3. прераб. изд. – София: ЕТ НАТИ, 2004. – 311 с.

Дуранкев, Боян Любомиров (1951)
Роден е в София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Управление и планиране на народното стопанство“ (1980). Придобива научната степен „доктор“ (1990). Специализира в Германия (1985); СССР (1988); САЩ (2006 – 2008).
Член на на American Associations for the Advancement of Science. Владее английски, немски и руски език. Има издадени 280 публикации.
Научни интереси:
глобално планиране; национално планиране; маркетинг.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1992); професор (2010).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на АС (1992 – 2000; 2006 – 2014); директор на УИ „Стопанство“ (1995 – 1997); директор на сп.
„Алтернативи“ (1997 – 2004); главен секретар по академичното израстване (2007 – 2014); член на Съвета
по хабилитация (2013 – 2017); председател на Издателския съвет (2013 – 2016); член на Съвета на старейшините (от 2018 г.).
в национални и международни организации:
председател на Националната икономическа асоциация (1991 – 1993); член на УС на Българската асоциация за маркетинг (БАМ) (от 1999 г.); член на СНС по управление на икономиката и социална информация при ВАК (2000); член на Комисията по конкурси за специализации и научни изследвания на МОН
(2001 – 2006); член на Борда на Superbrands Bulgaria (от 2008 г.); член на Експертния съвет на СЕМ
(2009 – 2010); зам.-председател на Центъра за конституционни изследвания (2009 – 2016); председател
на Интелектуален клуб „24 май“ (от 2017 г.).
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Лекционни курсове:
основи на маркетинга; комуникационна политика; история и теория на рекламата; маркетинг на потребителските продукти; глобалистика.
Основни публикации:
1. История и теория на рекламата. – София: ИК – УНСС, 2017. – 240 с.
2. Комуникационна политика. – Доп. и прераб. изд. – София: ИК – УНСС, 2014. – 326 с.
3. Маркетингова комуникация vs. пазарна манипулация. – София: ИК – УНСС, 2014. – 296 с.
4. Началото и краят на Третата световна война. – София: УИ „Стопанство“, 1996. – 120 с.
5. Taxation and social justice. // Bulgarian Journal of Business Research, 2017, № 2, pp. 46 – 55.

Желев, Симеон Денев (1961)
Роден е в с. Кардам, област Добрич. Завършва Математическа гимназия „Иван
Вазов“, Добрич (1979); ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Политическа икономия“
(1985). Придобива научните степени „доктор“ (2000) и „доктор на науките“
(2018). Специализира в South Bank University, Center for Research in Marketing, London,
UK – Brand Loyalty Research (1997). Член на Българската социологическа асоциация; Асоциацията на рекламните агенции и специалисти; Европейската асоциация за социални и маркетингови изследвания; асоцииран член на Американската
маркетингова асоциация. Владее английски и руски език. Има издадени 45 публикации.
Научни интереси:
методология на маркетинговите изследвания; методология на бранд изследванията; методология на
рекламните изследвания; лоялност към марките; пазарна сегментация; магазинни марки.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1986); главен асистент (1990); доцент (2001); професор (2010).
ръководни и други длъжности в УНСС:
декан на ФУА; член на АС (2020).
Лекционни курсове:
маркетингови изследвания; бранд изследвания; рекламни изследвания; потребителско поведение.
Основни публикации:
1. Маркетингови изследвания. – София: УИ „Стопанство“, 1995. – 607 с.
2. Маркетингови изследвания. – София: УИ „Стопанство“, 2008. – 481 с.
3. Маркетингови изследвания за маркетингови решения. – София: Тракия-М, 2000. – 335 с.
4. Позиционирането: Между желаното, възможното и действителното. – София: УИ „Стопанство“,
2010. – 293 с.
5. Рекламни изследвания. – София: ИК – УНСС, 2013. – 295 с.
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Иванов, Пенчо Митев (1952 – 2019)
Роден е в Казанлък. Завършва ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Управление и планиране на народното стопанство“ (1976). Придобива научната степен „доктор“
(1989). Специализира в Мичиганския държавен университет, САЩ – „Управление
на маркетинга“. Член на Българската асоциация по маркетинг. Владее руски и
английски език.
Научни интереси:
управление на маркетинга; макроикономически анализи и прогнози; обща теория
на маркетинга.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
стажант-асистент (1977); редовен асистент (1979); старши асистент (1982); доцент (1992);
професор (2016).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ (1994 – 1999); зам.-декан на факултет
„Управление и информатика“ (2002 – 2006).
Лекционни курсове:
система на националните сметки; управление на маркетинга; маркетинг.
Основни публикации:
1. Българската фирмена култура. – София: Алтернативи, 2001. – 88 с. (в съавторство).
2. Маркетинг. – София: УИ „Стопанство“, 2008. – 468 с. (авт. колектив).
3. Система на националните сметки. – София: УИ „Стопанство“, 2003. – 196 с. (в съавторство).
4. Управление на маркетинговата дейност на организацията: Учебник за дистанционно обучение. –
София: УИ „Стопанство“, 2007. – 206 с. (в съавторство).
5. Цели, стратегии и програми в маркетинга. – София: ИСК при УНСС, 2003. – 175 с.

Илиев, Иван Стоянов (1925 – 2017)
Роден е в с. Орешец, област Видин. Завършва Ленинградския финансово-икономически институт (1952). Придобива научнатите степени „доктор“ (1957) и
„доктор на науките“ (1982). Член-кореспондент на БАН (1985). Член на СУБ.
Научни интереси:
икономическо развитие и икономически растеж; въпроси на ефективността и нейната връзка с народностопанското планиране; въпроси на адекватната икономическа политика; научно-техническия прогрес и неговата роля в развитието на икономиката; структурата и ефективността на националния стопански комплекс.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1952); доцент (1960); професор (1968).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител и един от основателите на катедра „Икономика на промишлеността“; ръководител на
катедра „Социално-икономическо планиране“; зам.-ректор (1960 – 1962); ректор (1975 – 1978); основател
на Научноизследователската лаборатория по формиране на високоефективна структура на националния
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стопански комплекс към ВИИ „Карл Маркс“ (1980), преобразувана през 1985 г. в Научноизследователски
институт по социално-икономическо прогнозиране.
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
съветник на председателя на МС (1962); зам.-председател на Държавния комитет за наука и технически
прогрес (1962); зам.-председател на Държавния комитет за планиране (1966 – 1968); зам.-министър на
труда и социалните грижи (1968 – 1970); зам.-председател на ДКП (1970 – 1971); зам.-председател на МС
и председател на ДКП (1973 – 1975); зам.-министър на народната просвета и председател на Съвета за
ВО (1978 – 1980); съветник на зам.-председател на МС (1980 – 1982); съветник на председателя на МС
(1982 – 1983); зам.-председател на МС и председател на ДКП (1985 – 1987).
в национални и международни организации:
зам.-председател и главен научен секретар на БАН (1988); председател на УС на Съюза на икономистите
в България.
Основни публикации:
1. Икономиката на България през периода 1949 – 2001 г. – София: Захари Стоянов, 2004. – 425 с.
2. Икономически теории: Етапи и школи в историята на икономическата теория. – Варна: Иконом.
у-тет, 2001 (в съавторство).
3. Комплексно-целево планиране: Теоретико-методол. проблеми. – София: Наука и изкуство, 1984. – 224 с.
4. Основи на планирането на народното стопанство: Учебник. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1979. – 792 с.
5. Планиране и баланс. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1990. – 416 с.

Катранджиев, Христо Иванов (1970)
Роден е във Велинград. Завършва ЕГ „Бертолт Брехт“, Пазарджик (1989); УНСС,
специалност „Планиране и прогнозиране“ (1994). Придобива научната степен
„доктор“ (2005). Специализира в Lindenwood University, St. Louis, USA – Integrated
Marketing Communications (2001). Гост-професор в Alexander Technological Educational
Institute of Thessaloniki, Солун (Гърция) – „Бранд мениджмънт“. Владее английски,
немски, руски и древноегипетски класически език. Има издадени 85 публикации.
Научни интереси:
брандинг; интегрирани маркетингови комуникации; реклама; медийно планиране; дистрибуционна политика.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
хоноруван асистент (1998); асистент (2001); старши асистент (2005); главен асистент (2006);
доцент (2009); професор (2016).
ръководни и други длъжности в УНСС:
главен секретар по дистанционно обучение; ръководител на катера; зам.-декан по НИД, ФУА; зам.-ръководител и член на ПС по НИД; член на АС (2020).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
член на Съвета на директорите на „АЛИКО България Животозастрахователно Дружество“; член на
Одитния комитет на „ОББ – Метлайф Животозастрахователно дружество“ АД.
Лекционни курсове:
бранд мениджмънт; маркетинг; медийно планиране; мърчандайзинг; дистрибуционна политика.
Основни публикации:
1. Медияпланиране: мултимедиен учебник за дистанционно обучение. – София: ИК – УНСС; ЦДО, 2013.
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2. Основи на дистрибуционната политика: Учебник за дистанционно обучение. – 2. прераб. и доп. изд. –
София: УИ „Стопанство“, 2010. – 274 с.
3. Online Visual Merchandising – Structural Elements And Optimization For Apparel Web Store: LAP LAMBERT
Academic Publishing, 2014 (в съавторство).
4. Rhetorical Analysis of Tourism Advertising Slogans: An empirical study from Bulgaria. // Tourismos, 2017,
Vol. 6, Issue 1.
5. Exploring Ethical Consumption in Different Geographical Places. // EuroMed Journal of Business, 2019, Vol. 14,
Issue 3, pp. 221 – 238 (авт. колектив).

Кичович, Мило Милошев (1924 – 2007)
Роден е в с. Слатина, Република Черна гора, Югославия. Завършва ВИИ „Карл
Маркс“ (1959). Придобива научната степен „доктор“ (1964).
Научни интереси:
териториална ефективност на общественото производство в България; икономически растеж при прогресивни пропорции.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
професор (1987).
Основни публикации:
1. Икономическа ефективност на териториалното разположение на производителните сили. – София, 1982.
2. Комплексно развитие на полиграфическата промишленост. – София, 1982.
3. Народностопанско и териториално планиране: Учебник. – София: СУ „Св. Климент Охридски“, 1988.
4. Планиране на народното стопанство. – София, 1977.
5. Териториално планиране и ефективност на общественото производство: Монография. – София, 1981.

Класова, Свободка Генчева (1945)
Родена е в Истанбул, Турция. Завършва Икономическия техникум, София (1963); ВИИ
„Карл Маркс“, специалност „Икономика на промишлеността“ (1969). Придобива
научната степен „доктор“ (1979). Специализира по Програма „Темпус“ – „TEMPUS
programme“, JER4553 – 92/1 – Start your own business in a market economy, UNWE
Branch, Universite de cle, Athens (1992 – 1993). Участва в интензивна програма за
обучение Train the Trainer, проведена от Austrian Economic Promotion Institute. Член на
БАМ. Владее английски и руски език. Има издадени 87 публикации.

Научни интереси:
цени; ценообразуване и ценова политика; В2С маркетинг; В2В маркетинг; трансферно ценообразуване;
маркетингов одит.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
хоноруван главен асистент (1986); доцент (1992); професор (2008).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-председател на ОС на факултет „Управление и информатика“ (2004 – 2008); ръководител на специалност „Маркетинг“ във филиал Враца; ръководител на специалност „Маркетинг и бизнес планиране“ –
Отделение факултативно обучение; член на ФС на ФУА.
Лекционни курсове:
маркетинг; ценова политика; индустриален маркетинг; трансферно ценообразуване; цени и ценообразуване.
Основни публикации:
1. Маркетинг на инвестиционни стоки. – София: УИ „Стопанство“, 2011. – 261 с.
2. Цените в системата на маркетинга: теория, методология, практика. – София: УИ „Стопанство“,
2011. – 325 с.
3. Цените в управлението на маркетинга на инвестиционни стоки. – София: УИ „Стопанство“, 2007. – 285 с.
4. B2B marketing versus B2S marketing. // Маркетингови метаморфози и предизвикателства в дигиталната ера: Сборник доклади от международна научна конференция (Бургас), 2010, с. 131 – 139.
5. Marketing in the passengers railway transportation – by the example of the Swedish railways–SR (Маркетинг в
пътническия железопътен транспорт – на примера на Шведските железници). // Marketing in пew. –
Nis: Petrograf, 2002, рp. 157 – 174.

Любиков, Тодор Кирилов (1928 – 2010)
Роден е в с. Соволяно, област Кюстендил. Завършва ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Планиране“ (1959).
Придобива научната степен „доктор“ (1967). Специализира в Москва – МИО, и в Прага и Будапеща –
Сътрудничество в плановата дейност на СИВ. Участва с научни доклади и изказвания в редица български и
международни научни конференции, симпозиуми и научни съвещания, организирани от МИИП ССС при СИВ.
Научни интереси:
теоретични, методологични и методични въпроси на планирането в България; планиране на външноикономическите отношения и интеграционните мероприятия и на плановия механизъм на социално-икономическата интеграция.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1976); професор (1987).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Социално-икономическо планиране“ (1990 – 1995); декан на факултет „Маркетинг
и мениджмънт“ във филиал Силистра.
Лекционни курсове:
баланс на народното стопанство и национален сметкоплан.
Основни публикации:
1. Модели за дългосрочно прогнозиране на основните показатели, характеризиращи развитието на нашата икономика. – София: НИПИИ, 1968. – 128 с.
2. Национално богатство на НРБ. – 1975 (в съавторство).
3. Перспективи на икономическото развитие на НРБ. – 1976.
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4. Перспективи на макроикономическата структура на НРБ. – 1979.
5. Планиране и пряко сътрудничество. – 1986.

Манов, Васил (Васил Манов Петков) (1941)
Роден е в с. Долно село, област Кюстендил. Завършва ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Икономика на промишлеността“ (1966). Придобива научните степени
„доктор“ (1979) и „доктор на науките“ (1999). Специализира във Великобритания,
Германия, СССР, Полша, Унгария и Чехословакия. Работи в Научноизследователския
институт по външна търговия към Министерството на външната търговия
(1972). Владее английски, френски и руски език.

Научни интереси:
развитие и функциониране на сложни икономически системи като обект на управление, развитие и
усъвършенстване на управлението им; трансформационни процеси в икономическите системи (преход
от командни към пазарни стопанства), уникалност на тези процеси и изисквания към системата за
управление на икономиката; процес на преструктуриране от икономика, базирана на индустриалните
технологии, към икономика, базирана на информационните технологии – преход към икономика на знанието, към устойчиво развитие на стопанството.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
научен сътрудник в Научноизследователския плановоикономически институт на Държавния комитет за
планиране (1969); главен асистент (1974); доцент (1984); професор (2001).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Планиране и управление на народното стопанство“, зам.-декан (1975 – 1983);
декан на Факултета за обществени професии (1983 – 1986); зам.-ректор по научноизследователската
работа (1986 – 1990); директор на Института за икономически анализи, експертизи и прогнози (1986);
ръководител на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ (1999 – 2003); член на АС; член на
ФНС на факултет „Управление и информатика“; член на редколегията на „Научните трудове на УНСС“ и
сп. „Икономически алтернативи“.
в национални и международни организации:
член на СНС при ВАК по макроикономика и икономическа теория (1994 – 2001); член на Научната икономическа комисия към Президиума на ВАК (2001).
Лекционни курсове:
стратегическо макропланиране; стратегическо управление на фирмата; равновесие на икономическия
растеж.
Основни публикации:
1. Европейското бъдеще на българската икономика (е в ума и ръцете на българина). // Европейската
интеграция на България: уроци и предизвикателства (София), 2004.
2. Новите реалности в икономиката и техните предизвикателства към развитието на управленската
теория и практика. // Управленски, информационни и маркетингови аспекти на икономическото развитие на балканските страни: Междунар. науч. конф. (София), 2004, с. 9 – 43.
3. Прогноза за темповете и структурата на развитието на националния стопански комплекс през пе273

риода 1985 – 2000. – София: лаборатория „Формиране на високоефективна структура на националния
стопански комплекс“ към ВИИ „Карл Маркс“, 1984. – 676 с. (в съавторство).
4. Стратегия за развитието и за структурното преустройство на българската икономика до 2025 г.
(регионален аспект – в контекста на интегрирането на България в европейското икономическо пространство): Ч. 1. – София: УИ „Стопанство“, 2004. – 622 с. (в съавторство).
5. Уроците от българския преход за стратегията за бъдещи реформи, развитие и преструктуриране. – София: Сиела, 2001. – 340 с.

Матеев, Евгени Георгиев (1920 – 1997)
Роден е в Търговище. Завършва Софийската духовна семинария (1939); СУ „Св.
Климент Охридски“, специалност „Право“ (1943). Избран е за член-кореспондент
на БАН (1951); за действителен член на БАН (1966); член на Президиума на БАН.
Избран за академик (1967). Награден с орден „Народна Република България“ III
степен (1959). Удостоен с почетното звание „Лауреат на Димитровска награда“ (1962) и „Почетен доктор на УНСС“ (1995). Чуждестранен член на Академията
на науките на СССР (1976). Народен деятел на науката (1977). Владее френски,
немски и латински език.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1948); професор (1950).
ръководни и други длъжности в УНСС:
основател и дългогодишен ръководител на катедра „Планиране“.
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
председател на Държавната планова комисия (1951 – 1952); председател на Централното статистическо управление (1953 – 1959); зам.-председател на Държавния комитет за планиране (1959 – 1962); министър без портфейл (1963 – 1966); народен представител в 4-то, 5-то, 6-то и 7-то народно събрание;
председател на Постоянната комисия по икономическо развитие при Народното събрание (1962); председател на ВАК (1964 – 1972); председател на Съвета по възпроизводството на материалните ресурси
в Държавния съвет на НРБ (1972 – 1981); член на Държавния съвет на НРБ (1974 – 1981).
в национални и международни организации:
зам.-отговорен редактор на сп. „Ново време“ (1949 – 1951); секретар на Отделението за философски,
икономически и правни науки на БАН (1968 – 1973); зам.-председател и председател на Икономическата
комисия на ООН за Европа (1966 – 1970); председател на Икономическата комисия на ООН за Европа
(1968 – 1972); представител на НРБ в Комисията по транснационалните корпорации при ООН (1975).
Основни публикации:
1. Автоматизирана система за управление на народното стопанство (икономически основи). – София:
БАН, 1974. – 332 с. (книгата е издадена едновременно на английски и руски език).
2. Баланс на народното стопанство. – 4. изд. – София: Наука и изкуство, 1977. – 355 с.
3. За управлението на икономиката на САЩ. – София: ИК „Нови хоризонти“, 2000. – 264 с.
4. Комплексна оптимизация и система от икономико-математически модели. – София: Научнотехнически съюзи, 1983. – 946 с.
5. Automated System for National Economic Management. Economic Principles: Monography. – Sofia: BAS,
1975. – 328 p.
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Младенова, Галина Пенчева (1959)
Родена е в Шумен. Завършва ПЕГ „Никола Вапцаров“, Шумен (1977); Руския икономически университет „Г. В. Плеханов“, Москва, специалност „Планиране на
народното стопанство“ (1982). Придобива научната степен „доктор“ (1988).
Специализира в Лондон (1994, 1996), Ирландия (1995), Белгия (1996). Член на
Advisory Board of Souht-East European Research Centre. Владее руски и английски
език. Има издадени над 65 публикации.
Научни интереси:
управление на маркетинга; маркетингови анализи и маркетингово планиране;
маркетинг на финансовите услуги; маркетинг в клъстери; kлиентоцентричност в управлението на организациите.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1990); доцент (2001); професор (2016).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на КС; член на Етичната комисия; директор на Научноизследователския център по маркетинг;
зам.-декан на ФУА.
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
председател на Постоянната комисия по стопански науки и управление при Националната агенция по
оценяване и акредитация (НАОА) към МС на Република България.
Лекционни курсове:
маркетингово планиране; маркетинг във финансовите институции; бранд одит; секторен маркетингов
анализ, маркетинг.
Основни публикации:
1. Клиентоцентричност в банкирането на дребно. – София: ИК – УНСС, 2015. – 191 с.
2. Маркетингови анализи. – София: Тракия-М, 2000. – 196 с.
3. Маркетингово планиране. – София: УИ „Стопанство“, 2006. – 356 с.
4. Маркетинг на финансовите услуги. – София: ИК – УНСС, 2011. – 230 с.
5. Стратегическо маркетингово планиране. – София: УИ „Стопанство“, 1998. – 203 с.

Опров, Кръстьо Георгиев (1933 – 2003)
Роден е в с. Гиген, област Плевен. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1962). Придобива
научните степени „доктор“ (1968) и „доктор на науките“ (1988). Владее английски, френски, италиански, румънски и руски език.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции: доцент (1984), професор (1990).

Лекционни курсове:
маркетинг на потребителските стоки и услуги; управление на продажбите; социална политика.
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Основни публикации:
1. Нагледни материали. – София: ДИ „Септември“, 1980. – 34 с.
2. Планиране развитието на извънпроизводственото обслужване на населението: Учебник. – София:
ВИИ „Карл Маркс“, 1990. – 375 с.
3. Потребности от стоки и услуги. – София: Наука и изкуство, 1974. – 227 с.
4. Управление и планиране на услугите: Извънпроизводствена сфера: Учебник. – София: Наука и изкуство,
1981. – 336 с.
5. Управление и планиране на услугите: Записки. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1978. – 397 с.

Тонкова, Станка Василева (1947)
Родена е в с. Голяма Желязна, област Ловеч. Завършва Икономическия техникум
„Димитър Хадживасилев“, Свищов (1966); ВФСИ, Свищов, специалност
„Счетоводна отчетност“ (1970). Придобива научнатите степени „доктор“ (1976) и „доктор на науките“ (2003). Специализира в Сорбоната (1979);
Университета „Бокони“, Милано, Италия – „Методи и модели за икономически
растеж“ (1989); Международния институт по публична администрация, Париж
(1994); Университетския технологичен институт, Анеси (1999); Гренобъл
(2007). Гост-професор в Университета „Пиер Мендек Франс“ (понастоящем
Университета „Алпи“), Гренобъл, Франция – „Регионални стратегии“. Владее
френски и руски език. Има издадени 115 публикации.
Научни интереси:
макроикономически анализ; стратегическо планиране; регионална икономика.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1975); доцент (1983); професор (2005).
ръководни и други длъжности в УНСС:
директор на Центъра за изследователски и образователни проекти.
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
председател на Икономическата комисия по стопански науки при НАОА към Министерството на образованието и науката.
в национални и международни организации:
зам.-декан на Финансово-икономическия факултет в СА „Д. А. Ценов“, Свищов (1987 – 1989); зам.-ректор
по социалната политика и стопанските инициативи в СА „Д. А. Ценов“, Свищов (1990 – 1991); декан на
факултет „Мениджмънт и маркетинг“ в СА „Д. А. Ценов“, Свищов (1993 – 1999); ръководител на катедра
„Стратегическо планиране и маркетинг“ в СА „Д. А. Ценов“ (1993 – 1995; 2004), Свищов; ръководител на
катедра „Стратегическо планиране“ в СА „Д. А. Ценов“, Свищов (2004 – 2007); член на редакционния съвет
на чуждестранните списания Management & Governance (Entreprises-Territoriares-Societe), Studia commercialia
Bratislavensia и Intercultural Management; член на пилотажа на Франкофонската изследователска мрежа
(PGV) със седалище в Гренобъл, Франция.
ръководни длъжности и участие в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
председател на УС на Българската асоциация за регионални изследвания – БАРИ (от 2016 г.); член на Борда на
Европейската група за териториално сътрудничество – ЕГТС HELIKAS със седалище в Солун (от 2017 г.).
Лекционни курсове:
макроикономически анализ и прогнозиране; стратегическо планиране; регионално планиране; регионална
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политика; регионален маркетинг.
Основни публикации:
1. Локализационният избор. Теоретични модели и подходи за реализация. – Велико Търново: Абагар,
2003. – 384 с.
2. Модели за макроикономически анализ и прогнозиране. – Велико Търново: Абагар, 2008. – 536 с. (в съавторство).
3. Опыт Болгарии в формировании кластерной политики. // Регион, экономика и социология, 2016,
кн. 2 (в съавторство).
4. Пространственная модель развития Болгарии в годы до и после ее членства в ЕС. // Труды
Гранберговской конференции, 2016, с. 78 – 85.
5. Regional Marketing in the Context of LPS Establishment, Functioning and Development. // Regional Development,
Entrepreneurship and Local Production Systems, 2015, pp. 119 – 131.

Хаджииванов, Иван Петков (1918 – 1979)
Роден е в София. През 1942 г. завършва Висшето търговско училище (днешната СА „Д. А. Ценов“), Свищов
(1942).
Научни интереси:
икономическа теория; теория и методология на прогнозирането и планирането; въпроси на икономическия растеж, на външноикономическите връзки; приложение на иконометрията в анализа и управлението на икономическите системи; въпроси на оптимизацията на износа и вноса и външнотърговския
стокообмен в цялост.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент във ВФСИ, Свищов (1946); доцент (1949); професор (1953); професор в катедра „Планиране“ във
ВИИ „Карл Маркс“ (1954).
заемани ръководни длъжности в УНСС:
декан на ОИФ (1960).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
началник на управление „Висше образование“ в Комитета за наука и висше образование (1953); директор
на Научноизследователския институт по външна търговия към Министерството на външната търговия (1968 – 1974).
Основни публикации:
1. Икономическата политика в преходния период. – София, 1949.
2. Методологически проблеми на ефективността на експортната продукция на новопроектирани предприятия. – София: НИВТ, 1968. – 100 с. (в съавторство).
3. Насоки за усъвършенстване на перспективното планиране на външната търговия. – София: НИИВТ,
1968.
4. Планиране на народното стопанство: Записки. – 2. изд. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1974 (в съавторство). Ч. 1. – 372 с. Ч. 2. – 402 с.
5. Система от модели за оптимизация на текущите външнотърговски планове. – София, 1972.
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ДОЦЕНТИ
Балева, Велина Лазарова (1947)
Родена е в София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Народностопанско
планиране“ (1970). Придобива научната степен „доктор“ (1989). Член на
Българската асоциация по маркетинг. Владее руски и английски език.
Научни интереси:
система на националните сметки – междуотраслов баланс; връзки между икономическите агенти; макроикономически показатели; маркетинг и продуктова политика – асортиментна политика; политика в областта на търговската
марка; продуктови иновации; продуктово позициониране.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1974); старши асистент (1978); главен асистент (1984); доцент (1992).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан по учебната работа на факултет „Управление и информатика“; зам.-директор на Центъра за
изнесено обучение на УНСС, Ловеч; научен секретар на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“
(1993 – 1999); ръководител на катедра (2003 – 2010); декан на ФУА (2003 – 2010); член на АС (1999 – 2010).
Лекционни курсове:
система на националните сметки; маркетинг; стокова политика.
Основни публикации:
1. Анатомия на икономическата криза в България. – София: УИ „Стопанство“, 1991. – 120 с. (авт. колектив).
2. Баланс на народното стопанство. Ръководство за упражнения. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1978. – 78 с.
3. Маркетинг. – София: УИ „Стопанство“, 2007. – 369 с. (авт. колектив).
4. Планиране и баланс. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1990. – с. 306 – 316 (в съавторство).
5. Стокова политика. – София: УИ „Стопанство“, 2002. – 310 с. (в съавторство).

Банкова, Йовка Петкова (1975)
Родена е в Пловдив. Завършва Математическата гимназия „Академик Кирил
Попов“, Пловдив (1993); УНСС, специалност „Прогнозиране и планиране на икономическите системи“ (1997). Придобива научната степен „доктор“ (2006).
Специализира IRESCO, Париж, Франция, по програма „Marie Curie“ (2002 – 2003).
Гост-професор по програма CEEPUS в University of Debrecen, Унгария (2006),
в Szent István University, Унгария (2011), в University of Novi Sad, Сърбия (2019);
по програма Erasmus+ в Saxion University of Applied Science, Холандия (2018), в
University of Ljubljana, Словения (2019). Членува в СУБ. Владее английски, френски
и руски език. Има издадени 31 публикации.
Научни интереси:
стратегическо планиране; конкуренция; конкурентоспособност.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2001); старши асистент (2005); доцент (2018).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ (2014 – 2016).
Ръководни длъжности и участие в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
управител на фирма „Невро Коронари Периферал Дивайсис“ ООД (2013 – 2016).
Лекционни курсове:
конкурентоспособност на икономическите системи; конкурентни стратегии; стратегии и дигитални
трансформации; forecasting and planning; макроикономически анализи и прогнози.
Основни публикации:
1. Национална конкурентоспособност: Съвременни концепции и измерители. – София: ИК – УНСС, 2017. –
196 с.
2. Прогнозиране и стратегическо планиране. – София: ИК – УНСС, 2012 (авт. колектив).
3. Corporate Social Responsibility in Business and Management University Education: The Relevancy to the
Business Practices in Bulgaria. // European Journal of Business and Economics, 2015, Vol. 10, Issue 2,
pp. 57 – 64 (в съавторство).
4. Industrial Clusters an Incentive for a Competitive Regional Development. A Case Study On Selected Bulgarian
Industrial Clusters. // Trakia Journal of Sciences, 2015, Vol. 13, Suppl. 1, pp. 54 – 59.
5. National Competitiveness Levers. How It Looks in Bulgaria. // Economic Alternatives, 2013, Issue 1, pp. 66 – 80.

Василева, Лиляна Иванова (1936)
Родена е в Елин Пелин. Завършва ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Икономика на
промишлеността“ (1968). Придобива научната степен „доктор“ (1977). Специа
лизира в СССР АНХ (1980 – 1981).
Научни интереси:
маркетинг; планиране; геополитика и геоикономика; регионалистика; регионално управление и планиране; регионална икономика; устойчиво териториално устройство и градоустройствено планиране.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши научен сътрудник II степен (1983); доцент (1984); извънреден професор в Международния славянски университет (1995).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
първи зам.-министър в Министерството на леката промишленост (по финанси, търговия, МТС и управление на персонала) (1980); първи зам.-кмет на София (1983); посланик на Република България в Лаос.
Лекционни курсове:
регионално планиране; регионална икономика; местно самоуправление и финанси; дистрибуционна политика; управление на маркетинга; евроинтеграция; единен европейски пазар; териториално и селищно
устройство; управление на инвестициите и инвестиционните проекти по програмите на ЕС; финансово
планиране и прогнозиране.
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Основни публикации:
1. Дистрибуционна политика: – Ч. 1. – София: Тракия-М, 2002. Ч. 1. Дистрибуционен процес, управление,
концепции, цели и стратегии. – 420 с. Ч. 2. Физическа дистрибуция и логистика. – 414 с.
2. Маркетинг. – София: УИ „Стопанство“, 2008. – 468 с. (авт. колектив).
3. Регионална икономическа политика: Стратегии, концепции и планове. Механизъм за регулиране на
регионалното развитие. – София: Тракия-М, 2005. – 250 с. (авт. колектив).
4. Регионално планиране и прогнозиране: Структурна политика и регионална икономика в съвременните
условия. – София: Тракия-М, 2001. – 319 с. (авт. колектив).
5. Регионално развитие и интеграционни процеси по зони и райони: Трансгранично сътрудничество. –
София: Тракия-М, 2005. – 244 с.

Велев, Тодор Стефанов (1944)
Роден е в Ботевград. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1971). Придобива научната степен „доктор“ (1978).
Научни интереси:
планиране на валутно-финансовите отношения; външноикономически връзки и проблеми на интензификацията на народното стопанство.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1978); главен асистент (1980); доцент (1989).
Основни публикации:
1. Банки и фондови борси. – София: ИК БМ, 1995. – 344 с.
2. Маркетинг на производствените услуги: Монография. – София: УИ „Стопанство“, 1992. – 217 с.
3. Операции с ценни книжа. – София: УИ „Стопанство“, 1993. – 98 с.
4. Фондова борса. – София: УНСС, 1991. – 36 с.
5. Ценни книжа и фондови борси. – София: ИК БМ, 1996. – 312 с.

Георгиев, Дийчо Николов (1931)
Роден е в Червен бряг, област Плевен. Завършва ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Народностопанско планиране“ (1954). Придобива научната степен
„доктор“ (1964). Гост-професор в Хавана, Куба – „Цени и финанси“ (1980,
1981, 1982).
Научни интереси:
цени и ценообразуване; финанси и кредит; ефективност.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
научен сътрудник в НИИ по труда и цените (1962).
ръководни и други длъжности в УНСС:
председател на Вузовския комитет на профсъюза (1978 – 1980).
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Лекционни курсове:
цени и ценообразуване.
Основни публикации:
1. Икономически проблеми на ценообразуването в машиностроенето: Дисертация. – София: ВИИ „Карл
Маркс“, 1965. – 264 с.
2. Цени и ценообразуване при социализма: Записки. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1975. – 407 с.

Киранчев, Георги Киранов (1960)
Роден е в София. Завършва 9. френска езикова гимназия, София (1979); ВИИ „Карл
Маркс“, специалност „Управление и планиране на народното стопанство“ (1983).
Придобива научната степен „доктор“ (2008). Владее френски и руски език.
Научни интереси:
Input-Output анализ; математическо моделиране на икономически обекти; моделиране на ВЕИ централи; оптимизационни модели в икономиката.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
научен сътрудник II степен (1986); асистент (1994); главен асистент (2006); доцент (2014).
изпълнявани академични длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра.
Лекционни курсове:
изследване на операциите; моделиране в маркетинга; фирмени анализи и прогнози.
Основни публикации:
1. Енергийна ефективност на българската икономика. – София: ИК – УНСС, 2013. – 290 с.
2. Изследване на операциите. – 2. прераб. изд. – София: УИ „Стопанство“, 1999. – 226 с. (в съавторство).
3. Невидимите ръце на междуотрасловите връзки. // Икономически алтернативи, 2011, № 4, 33 – 39.
4. Преходът, оценен чрез измененията в неравенството при потреблението по страни. // Международна
научна конференция „30 години: преход, поуки, перспективи“ (София), 2019, с. 21 – 32.
5. Стратегия за развитието и за структурното преустройство на българската икономика до 2025 г.:
Регионален аспект – в контекста на интегрирането на България в европейското икономическо пространство. – София: УИ „Стопанство“, 2004. – 623 с. (авт. колектив).
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Маринов, Красимир Маринов (1973)
Роден е в Разград. Завършва Математическата гимназия „Акад. Н. Обрешков“,
Разград (1991); УНСС, специалности „Маркетинг и мениджмънт“ (1995) и
„Право“ (2000). Придобива научната степен „доктор“ (2006). Владее английски
и руски език. Има издадени 50 публикации.
Научни интереси:
маркетинг; продуктова политика; продуктови иновации; директен маркетинг;
управление на продажбите; събитиен маркетинг.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1999); старши асистент (2002); главен асистент (2005); доцент (2012).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-ръководител на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“.
ръководни длъжности и участие в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
маркетинг мениджър – „Алианц България“; маркетинг директор – „Ален Мак България“; маркетинг мениджър – „NN България“ („NN Пенсионно осигуряване“, „NN Животозастраховане“).
Лекционни курсове:
маркетинг; продуктова политика; продуктови иновации; директен маркетинг; управление на продажбите.
Основни публикации:
1. Директен маркетинг: Концепции и творчески решения. – София: УИ „Стопанство“, 2011. – 262 с.
2. Премахване на продукти от номенклатурата на фирмата: Защо, кога и как настъпва краят на продукта?. – София: ИК – УНСС, 2012. – 160 с.
3. Продуктова политика. – София: ИК – УНСС, 2014.
4. Разработване на нови продукти в българските фирми: Състояние и предизвикателства. – София:
ИК – УНСС, 2019. – 178 с.
5. Measuring results of new product development. // Economic alternatives, 2013, Issue 3, 106 – 117.

Младенов, Младен Йорданов (1948 – 1998)
Роден е в Стара Загора. Завършва ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Управление и планиране на народното
стопанство“ (1974). Придобива научната степен „доктор“ (1981). Специализира в Чехословакия, Полша,
Унгария. Гост-професор в Чехословакия, Полша, Унгария. Владее френски и руски език.
Научни интереси:
макроикономически проблеми на териториалното управление на икономиката; оптимално териториално разположение и комплексно развитие на подотраслите на леката промишленост в страната.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1975); доцент (1985).
ръководни и други длъжности в УНСС:
декан на факултет „Маркетинг и мениджмънт“ във филиал Ловеч (1992 – 1998).
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Лекционни курсове:
основи на мениджмънта; планиране; регионално планиране.
Основни публикации:
1. Регионално планиране и разположение на производителните сили. – София, 1986.
2. Стратегическо планиране и управление на маркетинга. – София, 1992.
3. Териториално планиране и ефективност в общественото производство. – София, 1981.
4. Териториално планиране и разположение на производителните сили. – София, 1986.

Найденов, Найден Йорданов (1937 – 2005)
Роден е в с. Шипково, област Ловеч. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1960), специалност „Народностопанско планиране“. Придобива научната степен „доктор“
(1968). Специализира в Чехословакия (1966), Белгия (1969), Франция (1971), САЩ
(1972).
Научни интереси:
проблеми на планирането и прогнозирането; международен маркетинг; борсови
операции; финансов банков маркетинг.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1976).
Основни публикации:
1. Въведение в маркетинга. – София: УИ „Стопанство“, 1999. – 414 с. (авт. колектив).
2. Маркетинг. – София: УИ „Стопанство“, 2003. – 468 с. (авт. колектив).
3. Маркетинг: Казуси. Открити и закрити въпроси. – София: УИ „Стопанство“, 2003. – 192 с. (авт. колектив).
4. Международен маркетинг: Анализ, стратегии, реализация. – София: УИ „Стопанство“, 1999. – 228 с.
5. Прогнозиране и планиране. – София: УИ „Стопанство“, 2002. – 394 с.

Нецева-Порчева, Татяна Нейчева (1973)
Родена е във Враца. Завършва ПМГ „Акад. Иван Ценов“, Враца (1991); Университета за национално и световно стопанство, специалност „Маркетинг и мениджмънт“ (1995). Придобива научната степен „доктор“ (2005). Владее английски и
руски език. Има издадени 40 публикации.
Научни интереси:
маркетинг; цени и ценообразуване.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1999); старши асистент (2003); главен асистент (2006); доцент (2012).
Лекционни курсове:
маркетинг; ценова политика; цени и ценообразуване; трансферно ценообразуване.
Основни публикации:
1. Теория и практика на трансферното ценообразуване. – София: УИ „Стопанство“, 2011. – 174 с.
2. Ценообразуване на база ценност – в търсене на печеливши ценови решения. – София: ИК – УНСС,
2012. – 162 с.
3. Ценообразуване на инвестиционни продукти – още един прочит с поглед в бъдещето. // Бизнес посоки,
2014, № 2, с. 67 – 76.
4. Ценообразуване на отпадъци на база разходи. // Научни трудове на УНСС, 2018, № 5, с. 139 – 149.
(в съавторство).
5. Application of the Price Discrimination in Marketing. // Economic Alternatives, 2013, Issues 3, pp. 51 – 63.

Славова, Ирена Александрова (1954)
Родена е в Перник. Завършва Икономическия техникум, Перник (1973); ВИИ „Карл Маркс“, специалност
„Управление и планиране“ (1977). Придобива научната степен „доктор“ (1983). Специализира в Австрия
(1993; 1994); САЩ (1995). Работи в Научноизследователския сектор към Университета (1982 – 1986).
Владее английски и руски език. Има издадени над 50 публикации.
Научни интереси:
стратегическо планиране; корпоративна социална отговорност; управление на проекти.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
хоноруван асистент (1984); главен асистент (1986); доцент (1997).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
председател на УС на Националния доверителен еко фонд (2010 – 2018).
Лекционни курсове:
бизнес планиране; управление на проекти; управление на портфолио от проекти; прогнозиране и планиране; планиране на инвестиции и иновации.
Основни публикации:
1. Бизнес стратегии, планове, бюджети. – София: Сиела, 2011. – 380 с.
2. Корпоративната социална отговорност в България – част от европейските социални практики. –
София: ИК – УНСС, 2014. – 276 с. (авт. колектив).
3. Управленски и организационни характеристики на социално отговорното поведение на малкия и средния бизнес в България. // Научни трудове на УНСС, 2018, № 5, с. 205 – 225.
4. Ecological Transformation in Bulgaria – New Challenges to the Businesses and the Government. // European Journal
of Economics and Business Studies, 2018, Vol 4, No 2, pp. 20 – 32 (в съавторство).
5. The Competiveness of Cluster „Srednogorie Med“: Preconditions and Limitations. // Functioning of the Local
Production Systems in Central and Eastern European Countries and Siberia. Case Studies and Comparative
Studies: Lodz University Press, 2015, pp. 53 – 71.
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Танушев, Християн Анастасов (1958)
Роден е в София. Завършва 133. СОУ „Ал. Пушкин“, София (1976); ВИИ „Карл Маркс“,
специалност „Управление и планиране“ (1982). Придобива научната степен „доктор“
(1988). Специализира в Германия – „Управление на здравноосигурителни фондове“
(2000); САЩ – „Инвестиции и ценни книжа“ (2002). Гост-професор в University of Lisboa
ISEG, Португалия – „Международен маркетинг“; University of Applied Sciences Saxion,
Нидерландия – „Теория на игрите“; University of International Studies in Rome, Италия –
„Стратегии в международния бизнес“; European University of Madrid, Испания –
„Стратегическо планиране“; ISMA University in Riga, Латвия – „Прогнозиране“.
Владее английски и руски език. Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
финансови пазари; прогнозиране; фирмено планиране; теория на игрите; международен и дигитален маркетинг.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (2005).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан по международното сътрудничество на ФУА; зам.-декан по НИД на ФУА.
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
председател на Комисията по ценните книжа и фондовите борси.
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
управител на „Български инвестиции за нови идеи“; изпълнителен директор на „Натурела груп“ АД; икономически директор на „МБАЛ Университетска национална кардиологична болница“ АД.
Лекционни курсове:
парични и капиталови пазари; прогнозиране и планиране; международен маркетинг; forecasting and planning;
strategy implementation and performance; business analyses and forecasts.
Основни публикации:
1. Доброволен здравноосигурителен фонд. Финансова стабилност и устойчивост. – София: Изд. „Д-р
Иван Богоров“, 2009. – 116 с. (в съавторство).
2. Изследване на непрофесионалните инвеститори, фактически и потенциални клиенти на колективни
инвестиционни схеми. – София: ИК – УНСС, 2012. – 245 с. (в съавторство).
3. Маркетинг и планиране в инвестиционните дружества. – София: УИ „Стопанство“, 2004. – 216 с.
4. Парични и капиталови пазари. – София: ИСК при УНСС, 2003. – 207 с. (в съавторство).
5. Прогнозиране и стратегическо планиране. – София: ИК – УНСС, 2012. – 482 с. (авт. колектив).
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АСИСТЕНТИ
Бойчева, Христина Бойчева (1982)
Родена е в Бургас. Завършва Техникума по икономика, Бургас (2001); Университета за национално и световно стопанство, специалност „Икономика на
туризма“ (2009). Придобива научната степен „доктор“ (2015). Владее английски
език. Има издадени 24 публикации.
Научни интереси:
дистрибуционна политика.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2018).
Лекционни курсове:
маркетинг; дистрибуционна политика.
Основни публикации:
1. Корпоративна социална отговорност на туроператорите и туристическите агенти. – София:
Авангард Прима, 2014. – 309 с.
2. Integration of Innovative Management Systems and Tourism Distribution Channels. // Управління туристичною
індустрією: методологія і практика: Міжнародної науково-практичної конференції, 2018.

Генкова, Диана Николова (1980)
Родена е в Тетевен. Завършва ГЧЕ „Екзарх Йосиф I“, Ловеч (1999). Получава
бакалавърска степен (2003) и магистърска степен (2005) по специалност
„Прогнозиране и планиране“ от УНСС. Придобива научната степен „доктор“
(2013). Владее английски, испански и руски език. Има издадени 22 публикации.
Научни интереси:
икономическа кибернетика; информационна система за икономиката (система
на националните сметки); управленски парадигми (стратегическо планиране).
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
научен сътрудник III степен – Институт за икономическа политика на УНСС (2006); асистент (2008);
главен асистент (2015).
Лекционни курсове:
прогнозиране и планиране; система на националните сметки; стратегическо планиране (на английски
език); анализ „разходи – продукция“ (на английски език); институционални отношения и вземане на бизнес
решения; информационна система за икономиката.
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Основни публикации:
1. Външнотърговска свързаност и възпроизводственият потенциал на икономиката на България. //
Съвременни управленски практики Х: свързаност и регионално партньорство: Сборник с доклади от
Юбилейна международна конференция (Бургас), 2019, с. 260 – 267.
2. Обществени интереси и икономически приоритети през XXI век: глобални и регионални тенденции. Перспективите за България. // Власт, управление и обществено развитие: Сборник доклади от
Международна научнопрактическа конференция (София), 2018, с. 351 – 370.
3. Пространственные контрасты: сравнительный анализ межрегиональной дифференциации в Болгарии
и Приволжском Федеральном Округе России. Экология. Экономика. Информатика. // Системныи анализ
и моделирование экономических и экологических систем: Сборник статеи, 2017, с. 331 – 341 (в съавторство).
4. Стратегическото мислене и стратегическото планиране в управленските системи от ХХI век –
обективни предпоставки vs достижения на управленската практика. // Съвременни управленски практики IX. Управленска наука, икономика и бизнес практики – съвременни ресурси и предизвикателства:
Научна конференция с международно участие (Бургас), 2016, с. 201 – 211.
5. The National Strategic Planning – between Socio-Economic Needs and Political Realities in Bulgaria. // Economic
Alternatives, 2014, Issue 2, pp. 114 – 125.

Дончев, Николай Атанасов (1977)
Роден е във Велинград. Завършва гимназия „Бертолт Брехт“, Пазарджик
(1996); УНСС, специалност „Прогнозиране и планиране“ (2002). Придобива
научната степен „доктор“ (2012). Владее английски език. Има издадени 4
публикации.
Научни интереси:
методология на разработване на планове със стратегически, тактически и
оперативен характер; секторни анализи и прогнози; бизнес среда и икономически растеж.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
научен сътрудник III степен – Институт за икономическа политика към УНСС (2006 – 2009); асистент
(2009); главен асистент (2015).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
председател на Борда на директорите на „София Тех Парк“ ЕАД; зам.-председател на Съвета на директорите на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД.
Лекционни курсове:
прогнозиране и планиране; корпоративни стратегии; планиране на инвестициите; корпоративно стратегическо планиране; финансово програмиране.
Основни публикации:
1. Интеграция и специализация. // Бизнес посоки, 2013, № 2, с. 13 – 21.
2. Националното планиране – инструмент за ускорено модернизиране и развитие на икономиката. //
Докторантски етюди: Сборник. – София: Авангард Прима, 2012, т. 5, с. 113 – 194.
3. Energy Dependency and Competitiveness. // Economic Alternatives, 2014, Issue 4, рр. 78 – 91.
4. Planning and Integration. // Economic Alternatives, 2014, Issue 3, рр. 43 – 55.
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Иванов, Христо Анков (1980)
Роден е в София. Завършва 125. СОУ с изучаване на чужди езици „Проф. Боян
Пенев“, София (1999); УНСС, специалност „Прогнозиране и планиране“ (2005).
Придобива научната степен „доктор“ (2013). Владее английски език. Има издадени 14 публикации.
Научни интереси:
прогнозиране и планиране; управление на проекти.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2014).
Лекционни курсове:
прогнозиране и планиране; планиране и програмиране в ЕС; оперативно планиране; project management.
Основни публикации:
1. Развитие на клъстерните инициативи в България: състояние, предпоставки и предизвикателства. –
София: ИК – УНСС, 2018. – 223 с. (в съавторство).
2. Управлението на ЕС се нуждае от системно мислене и системен подход. // Стратегическо планиране
и програмиране: настояще и бъдеще: Научна конференция (София), 2014, с. 80 – 85.
3. The Criteria of European Union Economic Policy in the Mirror of the Real Goal of Each Economy. // The Global
Economic Crisis and the Future of European Integration: International Scientific Conference (Nis), 2013,
pp. 503 – 512.

Костадинова, Елена Антонова (1983)
Завършва Първа английска езикова гимназия, София; УНСС, специалност
„Икономика на индустрията“ (2005). Придобива научната степен „доктор“
(2013). Гост-професор във: Vienna University of Economics and Business – Consumer
behavior; Berlin School of Economics and Law – Consumer behavior; ISEG – Lisbon
School of Economics & Management – Consumer behavior, Marketing. Владее английски и френски език. Има издадени 17 публикации.
Научни интереси:
потребителско поведение; маркетингови изследвания; продажбени промоции;
маркетинг на нестопанските организации.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2009); главен аситент (2016).
Лекционни курсове:
consumer behavior; marketing research; продажбени промоции; маркетинг; потребителско поведение; маркетингови изследвания.
Основни публикации:
1. За нуждата от емпирични генерализации в маркетинга в България. // Управление и образование, 2018, № 6.
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2. Is there brand segmentation?. // Economic alternatives, 2013, № 4, pp. 77 – 85.
3. Sustainable consumer behaviour: a literature overview. // Economic alternatives, 2016, № 2, pp. 224 – 234.

Крумов, Калин Красимиров (1980)
Роден е в Монтана. Завършва гимназия с преподаване на чужди езици „Петър
Богдан“, Монтана (1999). Получава бакалавърска степен (2003) и магистърска
степен (2005) по специалност „Прогнозиране и планиране“ от УНСС; професионална квалификация – Компютърни мрежи и комуникации от ТУ, София (2008).
Придобива научната степен „доктор“ (2012). Владее английски, немски и руски
език. Има издадени 29 публикации.
Научни интереси:
планиране; регионално планиране; пространствено планиране; регионално развитие; бизнес мрежи.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2014).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“.
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
управител на фирма.
Лекционни курсове:
прогнозиране и планиране; регионално планиране; бизнес мрежи и клъстери; пространствено планиране;
планиране бъдещето на градовете.
Основни публикации:
1. Място на интензификация на износа и вноса в териториалните единици. // Управление, ефективност,
интеграция: Сборник от конференция, посветена на 95-та годишнина от рождението на академик
Евгени Матеев, 2015, с. 86 – 95.
2. Проблеми при формулиране на целите в плановете за развитие на областите и общините в България.
// Икономически и социални алтернативи, 2014, № 2, с. 83 – 94.
3. Nature and Importance of the Priorities in the Development Plans. // Trakia Journal of Sciences, 2015, Vol. 13,
Supplement 1, pр. 240 – 245.

Маринов, Марин Георгиев (1962)
Роден е в с. Рибарица, община Ловеч. Завършва ВИИ „Карл Маркс“, специалност
„Социално-икономическо планиране“ (1986). Придобива научната степен „доктор“ (2014). Специализира в Германия – „Финансиране на висшето образование
и научните изследвания“.
Научни интереси:
макроикономически анализи и прогнози за състоянието на националната икономика; методология за разработка на национална икономическа стратегия и на
функционални стратегии; анализ и прогнозиране на инвестиционния процес и на
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иновационния климат; разработка на глобални и функционални фирмени стратегии; идентификация и формиране на портфейл на стратегически бизнес зони, зони за стратегически ресурси и зони за стратегически технологии; разработка на архитектурата на тактическия фирмен план; календарни фирмени планове.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2007).
Основни публикации:
1. Изследване на бизнес средата в България (на основата на изследване на очакванията и намеренията
на водещи български компании). – София: ИИАЕП, 2005 (ред.).
2. Икономическата реформа в годините на прехода. // Икономическа мисъл, 2000, № 4, с. 109 – 115.
3. Стратегия за развитието и за структурното преустройство на българската икономика до 2025 г.
(регионален аспект – в контекста на интегрирането на България в европейското икономическо пространство). – София, 2004. – 605 с. (авт. колектив).
4. Стратегия за развитието и за структурното преустройство на българската икономика до 2010 г.
(в контекста на интегрирането на България в европейското икономическо пространство. – София:
ИИАЕП, 1999.
5. Фирмена култура в България. – София: Алтернативи, 2001. – 88 с. (авт. колектив).

Станкова, Лидия Николова (1950)
Родена е във Видин. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1972), специалност „Планиране“.
Специализира в Москва и Ленинград (1978). Владее руски и френски език.
Научни интереси:
маркетинг; потребителско поведение; конкурентни стратегии.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1973); старши асистент (1976); главен асистент (1984).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на ФС на факултет „Управление и информатика“; член на ФС „Управление и администрация“; член на
АС.
Лекционни курсове:
фирмени анализи и прогнози; потребителско поведение; конкурентни стратегии; иновации и инвестиции.
Основни публикации:
1. Въведение в маркетинга. – София: УИ „Стопанство“, 1999. – 413 с. (авт. колектив).
2. Конкурентни стратегии. – София: Авангард, 2009.
3. Маркетинг. – София: УИ „Стопанство“, 2003. – 468 с. (авт. колектив).
4. Маркетинг: Казуси. Открити и закрити въпроси. – София: УИ „Стопанство“, 2003. – 192 с. (авт.
колектив).
5. Поведение на субектите в маркетинговата среда: Потребители и конкуренти. – София: УИ
„Стопанство“, 2006.
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Стоименова, Борислава Борисова (1983)
Родена е в София. Завършва Природо-математическата гимназия „Проф.
Емануил Иванов“, Кюстендил (2002). Получава бакалавърска степен (2007) и
магистърска степен по специалност „Маркетинг“ (2009) от УНСС. Придобива
научната степен „доктор“ (2014). Владее английски език. Има издадени 20
публикации.
Научни интереси:
маркетинг; управление на взаимоотношенията с клиенти; визуален дизайн.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2014); главен асистент (2017).
Лекционни курсове:
маркетинг; маркетингово планиране (на английски език); управление на взаимоотношенията с клиенти
(на английски език); визуален дизайн.
Основни публикации:
1. Въздействие на влиянието „от уста на уста“ върху потребителското поведение. // Потребителско
поведение. – София: ИК – УНСС, 2018, с. 397 – 415.
2. Brand Identity Management: The Case of Organic Personal Care and Cosmetics Brands. // Conference proceedings
of International Scientific Conference on Economics and Management – EMAN (Ljubljana), 2017, pp. 636 – 642.
3. Knowledge and Attitudes about Green Consumption in Bulgaria. // Economic Themes, 2016, 54(4), pp. 499 – 515.
4. Visual Brand Identity Design. // Marketing – experience and perspectives: Conference proceedings (Varna), 2017,
pp. 346 – 353.

Хитов, Митко Михайлов (1970)
Роден е в с. Загражден, област Смолян. Завършва ЕСПУ „Лиляна Димитрова“,
Пловдив (1989); ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Прогнозиране и планиране
на икономическите системи“ (1993). Придобива научната степен „доктор“
(2012). Удостоен със званието „почетен професор“ в университета „Григорий
Сковорода“, Переяслав Хмельницкий, Украйна. Владее руски, френски и английски
език. Има издадени 45 публикации.
Научни интереси:
макроикономическо прогнозиране и планиране; икономическа теория; връзки с
обществеността; глобалистика.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2017).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
съдружник и управител в туроператорски фирми (1995 – 2019).
Лекционни курсове:
прогнозиране и планиране; връзки с обществеността.
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Основни публикации:
1. Взаимодействието между развити и развиващи се държави – фактор за нарастване на диспропорциите в глобалната икономика. // Годишник на УНСС, 2014, с. 39 – 86 (в съавторство).
2. Исторически аспекти и актуални проекции на глобалната икономическа криза. // Научни трудове на
УНСС, 2013, т. 2, с. 140 – 189.
3. Национальная идея как фактор развития до и после индустриальной революции. // Экономический вестник
университета: ГВУЗ „Переяслав-Хмельницкий ГПУ имени Григория Сковороды“, 2018, Issue 37/2.
4. Съвременни проекции на творческото наследство на академик Евгени Матеев. // Икономически и социални алтернативи, 2013, № 2, с. 145 – 153.
5. Феноменът международно прогнозиране и планиране 0.1: Монография. – София: ИК – УНСС, 2018. – 220 с.

Христов, Емил Стоянов (1965)
Роден е в София. Завършва 21. ЕСПУ „Христо Ботев“, София (1983); ВИИ „Карл
Маркс“, специалност „Икономика и управление на промишлеността“ (1988).
Придобива научната степен „доктор“ (2016). Специализира в Дания и Швеция,
докторантски курс по предприемачество и управление на дребния бизнес (1993).
Владее английски и руски език. Има издадени 12 публикации.
Научни интереси:
маркетинг, като цяло и в частност; маркетинг в нестопанските организации.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2017).
Лекционни курсове:
маркетинг; медийно планиране; управление на продажбите.
Основни публикации:
1. Анализ на изследванията, свързани с фондонабиране и пазарна ориентация, като основни изследователски направления в сферата на нестопанския маркетинг. // Икономически и социални алтернативи,
2015, № 1, с. 118 – 129.
2. Изследване на маркетинговата ориентация на неправителствените организации в България:
Дисертация за присъждане на образ. и науч. степен „доктор“. – София, 2016. – 297 с.
3. Организиране и планиране на връзките с обществеността на нестопанските организации. //
Планирането – минало, настояще и бъдеще: 60 години специалност „Прогнозиране и планиране“:
Юбилейна научна конференция: Сборник с доклади. – София: УИ „Стопанство“, 2009, с. 210 – 217.
4. Същност и характерни особености на маркетинговото планиране. // Икономически алтернативи,
2011, № 6, с. 140 – 153.
5. Характерни особености на маркетинга в нестопанските организации. // Мобилност за един свързан
свят: Научнопрактическа конференция (София), 2017.
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Катедра
Публична администрация

Ръководител на катедра – доц. д-р Александър Вълков
Научен секретар – доц. д-р Деница Горчилова-Атанасова

ПРОФЕСОРИ
Генешки, Митко Стоев (1941 – 2002)
Роден е в с. Бели Осъм, община Троян. Завършва Троянската смесена гимназия
(1959); СУ „Кл. Охридски“ (1966), специалност „География“. Получава научната
степен „доктор“ (1973) във ВИИ „Карл Маркс“ и научната степен „доктор“ в
СУ „Св. Климент Охридски“ (1993). Специализира в Германия, СССР, Словакия,
Унгария и др. Владее руски и френски език.
Научни интереси:
регионална икономика; геоикономика и градско стопанство.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1974); доцент (1977); професор (1990).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Териториални системи“ (1980 – 1996); ръководител на катедра „Публична администрация и геоикономика“ (1996); зам.-ректор на ОПКК; генерален директор на ИСК (1996).
Лекционни курсове:
регионална икономика; геоикономика; урбанистика; управление на инфраструктурната база.
Основни публикации:
1. Геоикономика. – София: Тракия-М, 1996. – 148 с.
2. Икономика и управление на териториалните единици. – София, 1982.
3. Регионална икономика. – 4. прераб. изд. – София: Тракия-М, 2002. – 292 с.
4. Териториално и административно устройство: Учебник за дистанционно обучение. – София: ИСК при
УНСС, 2001. – 397 с. (в съавторство).
5. Управление на инфраструктурни проекти: Учебник за дистанционно обучение. – София: ИСК при УНСС,
2002. – 424 с. (в съавторство).
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Делчева, Евгения Иванова (1952)
Родена е в Бургас. Завършва със златен медал гимназия „Г. С. Раковски“, Бургас
(1970); ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Машинна обработка на информацията“ (1975). Придобива научната степен „доктор“ (1980). Специализира в
Университета в Тромсо, Норвегия – „Здравна икономика“ (1990), в Северна
Ирландия – Школа по малък бизнес (1995), в Мадрид – Школа по здравен мениджмънт (1996), в Белгия, Холандия и Германия – по проблемите на финансирането
на здравеопазването (1997 – 2005). Член на редколегиите на две научни медицински списания и на Международната асоциация по медицинско право. Владее
английски и руски език. Има издадени над 150 публикации.
Научни интереси:
икономика и управление на здравеопазването; социална политика; предприемачество.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1995); професор (2010).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Управление на социално-културните дейности“ (2006 – 2007).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
директор на дирекция „Финансови анализи и прогнози“ в ЦУ на НЗОК (1999 – 2005).
Лекционни курсове:
социална политика и администрация; предприемачество в публичния сектор; качество и конкурентоспособност на публични организации; икономика на здравеопазването; управление на здравноосигурителни фондове.
Основни публикации:
1. Здравна икономика. – София: УИ „Стопанство“, 2011. – 211 с.
2. Повишаване на конкурентоспособността на здравеопазването в България. – София: Авангард Прима,
2009. – 192 с.
3. Управление на здравноосигурителни фондове. – София: ИК – УНСС, 2013. – 173 с.
4. Hospital sector reform in Bulgaria: first steps. // Eurohealth, 2001, Vol. 7, № 3, pp. 42 – 46 (в съавторство).
5. Under-the-counter payments for health care: Evidence from Bulgaria. // Health policy, 1997, № 42, pp. 89 – 100 (в
съавторство).

Йорданов, Тянко Колев (1914 – 2004)
Роден е в с. Славяново, област Хасково. Завършва СУ (1937), специалност
„География“. Работи по съвместителство в Географския институт на БАН
(от 1960 г.), на основна работа в БАН и по съвместителство във ВИИ „Карл
Маркс“ (от 1972 г.). Автор е на самостоятелно разработени карти, които
имат трайно значение за икономическата география в страната. Награден е
с орден „Кирил и Методий“, с юбилеен медал „100 години БАН“. Удостоен е със
званието „Заслужил деятел на науката“.
Научни интереси:
проблеми на икономическата география; методика и методология на икономическата география; териториална и отраслова структура на стопанството; икономическо райониране;
география на селското стопанство.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент по икономическа география във Висшето търговско училище „Д. А. Ценов“, Свищов (1947);
асистент в СУ (1948); доцент по икономическа география в Стопанския факултет на СУ (1949); доцент
във ВИИ „Карл Маркс“ (1951); професор (1955).
в национални и международни организации:
главен редактор на сп. „География“; член на редколегията на сп. „Проблеми на географията“; член на редколегията на сп. „Наука и техника за младежта“; сътрудник в Българската телевизия, рубрика „Атлас“.
Основни публикации:
1. География на България. – София, 1961 (в съавторство)
2. Икономическа география: Кратък курс. – Варна: Г. Бакалов, 1982. – 268 с. (авт. колектив).
3. Икономическа география на капиталистическите страни. – София: Наука и изкуство, 1960. –
434 с. (в съавторство).
4. Икономическа география. Обща и на България: Учебник. – 2. доп. изд. – Варна: Държ. изд., 1971. – 580 с.
(в съавторство)
5. История на България: В 14 т. – София: БАН, 1979. – Т. 8. България 1903 – 1918. – 1999. – 555 с.

Каракашев, Христо Нейков (1944)
Роден е в Царево. Завършва СУ „Кл. Охридски“ (1970), специалност „Икономическа
география“. Придобива научната степен „доктор“ (1981). Специализира в
Икономическия университет, Берлин. Владее руски и немски език.
Научни интереси:
регионална икономика; геоикономика; проблеми на формирането и развитието
на селищните системи и функционалната им изграденост; население и трудови
ресурси в регионален аспект; регионален анализ и моделиране на урбанизационните геодемографски процеси; опазване на околната среда.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1971); доцент (1984); професор (1999).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Геоикономика“ (1991 – 1999), зам.-ръководител на катедра „Публична администрация и геоикономика“ (1999); ръководител на катедра „Публична администрация и геоикономика“
(2003); зам.-декан; директор на Стопанския колеж (2003).
Лекционни курсове:
регионална геоикономика; геодемография; социално-икономическа география; геоикономика.
Основни публикации:
1. Анализ на териториалното стопанство. – София, 1980.
2. География на България. – София: Сиела, 2000 (в съавторство).
3. Геодемография: Учебник за дистанционно обучение. – София: УИ „Стопанство“, 2006. – 292 с. (авт.
колектив).
4. Геоикономика. – 5. прераб. и доп. изд. – София: УИ „Стопанство“, 2007. – 275 с. (авт. колектив).
5. Регионална икономика. – София: Наука и изкуство, 1989 (в съавторство).
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Кацамунска, Поля Стоянова (1970)
Родена е в Плевен. Завършва Езиковата гимназия, Ловеч (1989); Университета
„Константин Преславски“, Шумен, специалности „Английски език“ и
„Български език“ (1995); Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов, магистърска степен по специалност „Международен бизнес“ (2000). Придобива
научната степен „доктор“ (2006). Специализира по програми за обучение на
Network of Schools and Institutes in Public Administration for Central and Eastern
Europe (NISPAcee), United Nations Development Program (UNDP) и European Public
Administration Network (EPAN) в Украйна (2002), Словакия (2003), Белгия (2004).
Удостоена с почетното звание – Distinguished Senior Research Scholar (2016),
почетна титла за научноизследователска дейност на Florida International University, Miami, USA, Institute
of Public Management and Community Services in Steven J. Green School of International and Public Affairs at
Florida International University, USA. Гост-професор в Teaching Mobility at Radbout University, Nijmehen School of
Mahagement, Department of Political Science and Public Administration, Netherlands – Erasmus – Lifelong Learning
Programme (2012 – 2013); Florida International University, Miami, Florida, USA, Guest lecture invited by Dr. Markus
Thiel, Director of Jean Monnet Center of Excellence and European & Eurasian Studies at Green School of
International & Public Affairs (GSIPA), Florida International University, Miami, USA on „An Overview of Bulgaria’s
Politics“ for students from PoliSci/IR Program (2016); Teaching Mobility at Scoala Nationalá de Studii Politice si
Administrative (SNSPA), Bucuresti, Romania – „Еразъм+“ Program (2018). Член на Network of Institutes and
Schools of Public Administration for Central and Eastern Europe (NISPAcee), Bratislava, Slovak Republic и EPAN,
Холандия. Владее английски, руски и италиански език. Има издадени 60 публикации.
Научни интереси:
публична администрация; публично управление; административен протокол.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
хоноруван асистент (2000); асистент (2002); главен асистент (2006); доцент (2010); професор (2017).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан по качеството и международното сътрудничество, ФУА (2015 – 2019); член на ФС на факулет
„Управление и администрация“ (2011 – 2015) и (2015 – 2019); председател на Факултетната комисия за
осигуряване и оценяване на качеството (ФКООК), факулет „Управление и администрация“ (2017 – 2019).
в национални и международни организации:
International Commission on Accreditation of Public Administration Education and Training at the International
Association of Schools and Institutes of Administration, Brussels, Belgium; участва в процедури за международна акредитация на бакалавърски и магистърски програми по публична администрация на университети от САЩ, Бразилия, Колумбия, Франция, Португалия, Египет, Уганда и др. (2013 – 2019);
National Contact Point for Joint Research Center (JRC) at the European Commission, Horizon 2020 EU Programme
(2013 – 2020); Principle representative and member of Network of Institutes and Schools in Public Administration for
Central and Eastern Europe (NISPAcee), Bratislava, Slovak Republic (от 2002 г.).
Лекционни курсове:
основи на публичната администрация; сравнителна публична администрация; протокол в публичната
администрация; теория и практика на публичната администрация.
Основни публикации:
1. Протокол в публичната администрация. – София: УИ „Стопанство“, 2011. – 194 с. (в съавторство).
2. Government Accreditation and Oversight of Academic Public Administration programs: The case of Bulgaria. //
Quest of Excellence: Approaches to Enhance the Quality of Public Administration Education and Training. – New
York, 2015, pp. 85 – 97.
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3. Selected Readings in Comparative Public Administration: A Guidance Manual for Students in the Bachelor Degree
Program „Administration and Management taught in English“. – Sofia: Publishing Complex – UNWE, 2018. – 227 p.
4. Strategies for Achieving Accountable, Open and Transparent Government as Illustrated in the Case of Bulgaria. //
The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, Special Issue: Openness, Transparency and Ethics in
Public Administration: Do They Support Each Other?, Vol. IX, № 2, 2016, pp. 29 – 48 (в съавторство)
5. Training Models for Public Sector Servants: the Experience of France and Bulgaria. // Yearbook of UNWE, 2018,
pp. 7 – 31.

Кръстев, Кръстю Нинов (1930 – 2008)
Роден е в с. Габаре, област Монтана. Завършва СУ „Кл. Охридски“ (1959), специалност „География“. Специализира в Русия. Постъпва на работа във ВИИ „Карл Маркс“
(1968). Участва в световни географски конгреси. Владее немски и руски език.
Научни интереси:
регионална икономика; социално-икономическа география; териториална организация на обслужващото стопанство в икономическите райони и микрорайони; икономическо райониране; география на транспорта; географски проблеми
на ЕТС в България.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1969), професор (1983).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на ОИФ; декан на ТТФ; ръководител на катедра „Регионална икономика“.
Лекционни курсове:
геоикономика; география на транспорта, регионална икономика.
Основни публикации:
1. Геоикономика. – 4. прераб. и доп. изд. – София: УИ „Стопанство“, 2006. – 275 с. (авт. колектив).
2. Икономическа география. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1982 (в съавторство).
3. Регионална икономика. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1989 (в съавторство).
4. Социално-икономическа характеристика на областите в България: Свитък лекции. – София: ВИИ „Карл
Маркс“, 1988. – 161 с. (в съавторство).
5. Териториална структура на промишлеността в НР България: Монография. – София, 1978 (в съавторство).

Милков, Лучиян Ангелов (1948)
Роден е в с. Богорово, област Силистра. Завършва СУ „Св. Климент
Охридски“ (1974), специалност „Педагогика“. Има едногодишна следдипломна специализация в катедра „Педагогика“ при СУ „Св. Климент Охридски“
(1980 – 1981). Получава научните степени „доктор“ (1987) в Киевския държавен педагогически институт, Украйна, и „доктор на науките“ (2013).
Член на Международната асоциация „В. А. Сухомлински“ със седалище
Университета „Филип“ – Марбург, Германия, вицепрезидент (1994 – 1996).
Владее руски и немски език.
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Научни интереси:
философия на образованието и възпитанието; педагогическа антропология; теория на възпитанието;
дидактика.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1995); професор (2012).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра (1985 – 1986); зам.-декан (1987 – 1988); декан (1988 – 1993).
Лекционни курсове:
теория на обучението и възпитанието; педагогическа етика; педагогическа социология; методология и
методи на научнопедагогическите изследвания; професионална култура и общуване.
Основни публикации:
1. Дидактика. – Шумен: Юни Експрес, 2002. – 500 с.
2. Обща педагогика: Учебник за ВУЗ – Шумен: Юни Експрес, 2004. – 196 с.
3. Основи на педагогиката. – Шумен: Антос, 1992. – 144 с. (в съавторство).
4. Предизвикателствата на XXI век към образованието и обучението. – Шумен: Юни Експрес, 2003. –
147 с. (в съавторство).
5. Професионална култура и общуване. – София: Юни Експрес, 2003.

Стоенчева, Цветка Атанасова (1959)
Родена е в Пловдив. Завършва Икономическия техникум, Пловдив (1977);
Икономическия университет, Варна, специалност „Организация и управление на
промишлеността“ (1981). Придобива научната степен „доктор“ (1991). Владее
английски, немски и руски език. Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
регионална икономика; регионални изследвания.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1992); доцент (2001); професор (2010).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан по научната дейност на ФУА (2011 – 2016); зам.-ръководител на катедра „Публична администрация“ (2012 – 2014); председател на Комисията по атестиране (2011 – 2016); член на ПС (2011 – 2016).
Лекционни курсове:
регионална икономика; маркетинг в публичния сектор; финансова администрация; публични финанси;
международни институции и администрация.
Основни публикации:
1. Маркетинг в публичния сектор. – София: ИК – УНСС, 2013. – 248 с.
2. Публични финанси. – София: УИ „Стопанство“, 2007. – 167 с.
3. Регионална икономика. – София: УИ „Стопанство“, 2010. – 160 с.
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4. Финансова администрация на Република България: Данъчна, митническа и местна финансова администрация. – София: ИК – УНСС, 2015.
5. Финансови и икономически инструменти за провеждане на регионална политика. – София: Авангард
Прима, 2010. – 212 с.

ДОЦЕНТИ
Вълков, Александър Иванов (1962)
Роден е в Асеновград. Завършва ЕСПУ „В. И. Ленин“, Асеновград (1980), ВИИ „Карл
Маркс“, специалност „Социално-икономическо планиране“ (1986). Придобива научната степен „доктор“ (2005). Владее руски и английски език. Има издадени над
60 публикации.
Научни интереси:
управление на публичния сектор; институционална икономика; формиране и
оценка на публични политики.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1987); старши асистент (1990); главен асистент (1995); доцент (2010).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Публична администрация“ (от 2014 г.); научен секретар на „Годишник на УНСС“
и „Научни трудове на УНСС“ (от 2014 г.); главен секретар по учебната литература и документация
(2016 – 2020); зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение (октомври
2018 – ноември 2018); член на АС (2020).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
финансов директор на „Токуда болница София“ АД (2011 – 2012).
Лекционни курсове:
управление на публичния сектор; институционална икономика; анализ на публичната политика; медиамаркетинг и реклама; здравен маркетинг.
Основни публикации:
1. Инструменти за повишаване на качеството на публичните услуги. – София: ИК – УНСС, 2014 (авт.
колектив).
2. Пазарни и непазарни алтернативи при публично финансираните услуги. – София: ИК – УНСС, 2019. –
280 с. (авт. колектив).
3. Променящи се баланси в полето на публичните политики. // Накъде сме тръгнали?. – София: УИ „Св.
Климент Охридски“, 2018 (авт. колектив).
4. Основи на управлението на публичния сектор: въведения, схеми, въпроси, текстове. – София:
Парадигма, 2008. – 590 с. (в съавторство).
5. Стратегическо управление на лечебните заведения: Клиентската перспектива във фокуса на здравните мениджъри. – София: Авангард Прима, 2010. – 249 с.
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Георгиев, Илия Александров (1937 – 2014)
Роден е в с. Болевдол, Югославия. Завършва ВСИ „Г. Димитров“ (1964), специалност „Растителна защита“. Придобива научната степен „доктор“ (1984).
Постъпва в ССА – катедра „Радиобиология и ветеринарно-санитарна защита“
(1972) и в катедра ОЗННС във ВИИ „Карл Маркс“ (1976). Специализира в СССР
(1981 – 1983; 1984). Владее немски, сръбски, хърватски и руски език.
Научни интереси:
защита на стопанските и селскостопанските обекти от СБ и КПА; вредители по
растенията и складираните продукти; екологични проблеми и устойчиво развитие.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1987).
ръководни и други длъжности в УНСС:
председател на Университетския синдикат (1990 – 2005).
в национални и международни организации:
ръководител на Радиохимическа лаборатория (1983).
Лекционни курсове:
защита на растителните ресурси; защита на стопанските обекти и регионални екологични конфликти.
Основни публикации:
1. Екология и устойчиво развитие. – София: УИ „Стопанство“, 1999. – 226 с. (в съавторство).
2. Защита на зеленчуковите култури от вредители. – Пловдив, 2000.
3. Защита на трайните култури от болести и неприятели. – София: УИ „Стопанство“, 1997. – 113 с.
4. Основни замърсители на почвите. // Международна науч. конф. (Прилеп, Македония), 2000.
5. Управление на инфраструктурни проекти. – София, 2004. – 174 с.

Георгиев, Людмил Любомиров (1950)
Роден е в София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1973). Придобива научната степен „доктор“ (1988). Специализира в СССР (1981), в САЩ (1993), Великобритания,
Франция, Ирландия, Унгария, Центъра по публична администрация към
Министерския съвет на Република България. Член на NISPA CEE (Network of
Institutes and Schools of Public Administration for Central and Eastern Europe) (от 1993
г.); Regional Studies Association London (от 1995 г.); Professors Peace Academy (от
1995 г.). Владее английски, руски и сърбохърватски език.

Научни интереси:
създаване на административни структури; отношения между централната и местната администрация; обучение и преквалификация на държавни служители; сравнителна публична администрация, регионална икономика; регионална социално-икономическа политика, асоцииране на общините; управление на
висшето образование.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1976); старши асистент (1980); главен асистент (1984); доцент (1993).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Публична администрация“.
Лекционни курсове:
геоикономика; местно самоуправление; териториално стопанство и местна администрация; регионална икономика.
Основни публикации:
1. Местно самоуправление: Учебник за дистанционно обучение. – София: ИСК при УНСС, 2001. – 272 с. (в
съавторство).
2. Регионална икономика. – 2 прераб. и доп. изд. – София: Тракия-М, 1998. – 242 с.
3. Сравнителна публична администрация: Учебник за дистанционно обучение. – София: ИСК при УНСС,
2003. – 223 с. (в съавторство).
4. Териториално разположение на производителните сили. – София, 1991.
5. Transition from Autoritarism: „The Role of Bureaucrasi“. – USА: Greenwood Publishing Group, 2000. – 480 р. (в
съавторство).

Горчилова-Атанасова, Деница Антонова (1974)
Родена е в София. Завършва Националната природо-математическа гимназия
„Акад. Л. Чакалов“, София (1992); УНСС, специалност „Управление на социално-културните дейности“ (1996). Придобива научната степен „доктор“ (2007).
Владее английски език. Има издадени над 50 публикации.
Научни интереси:
институции на гражданското общество; гражданско участие; управление на
нестопански организации.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1997); главен асистент (2004); доцент (2010).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Управление на СКД“ (1999 – 2003); научен секретар на катедра „Публична
администрация“ (от 2014 г.); зам.-декан по качеството и международното сътрудничество, ФУА
(от 2019 г.); председател на Факултетната комисия за осигуряване и оценяване на качеството (ФКООК),
ФУА (от 2019 г.).
Лекционни курсове:
институции на гражданското общество; публична власт и политики; гражданска активност и участие;
гражданско общество и медии.
Основни публикации:
1. Нестопански организации в здравеопазването. – София: ИК – УНСС, 2013. – 186 с.
2. Нестопански сектор – социални и институционални характеристики. – София: УИ „Стопанство“,
2010. – 176 с.
3. Пазарни и непазарни алтернативи при публично финансираните услуги. – София: ИК – УНСС, 2019. – 280
с. (авт. колектив).
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4. Управление на нестопанските организации. – София: Авангард Прима, 2010. – 325 с.
5. Current Trends in Funding Nonprofit Organizations in Bulgaria. // Facta Universitatis, series „Economics and
Organization“, 2010, Vol. 7, No.1.

Даскалова, Татяна Иванова (1963)
Родена е в Русе. Завършва Техникума по икономика, Русе (1982); ВИИ „Карл
Маркс“, специалност „Политикономия“ (1987). Придобива научната степен
„доктор“ (2007). Член на NISPAcee (The Network of Institutes and Schools of Publiс
Administration in Central and Eastern Europe). Владее английски и руски език. Има
издадени над 60 публикации.
Научни интереси:
управление на програми и проекти в публичния сектор; политики и практики в
местното самоуправление.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
научен сътрудник III степен (1988); асистент (1993); старши асистент (1994); главен асистент (1999);
доцент (2010).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на АС; член на факултетни съвети; член на академични и факултетни комисии; научен секретар на
катедра; директор на Центъра към ИСК; член на Дирекционния съвет; член на Учебно-методичния съвет
и на Съвета по качество към ИСК.
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
член на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика при
Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Лекционни курсове:
управление на инфраструктурни проекти; местно самоуправление; публично-частно партньорство; европейски програми и инструменти; административни реформи.
Основни публикации:
1. 17 статии (термина). // Основни термини, използвани в учебния процес. – София: ИК – УНСС, т. 2,
2011.
2. Инфраструктурно развитие чрез публично-частно партньорство (модели и структури). – София:
Авангард Прима, 2009. – 93 с.
3. Публично-частни партньорства. – София: ИК – УНСС, 2013. – 225 с. (в съавторство).
4. Управление на инфраструктурни проекти. – София: УНСС; ЦДО, 2015. – 217 с.
5. Управление на структурните фондове на ЕС: Тенденции и проблеми. – София: Авангард Прима, 2009. –
179 с.
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Кирилова, Катя Емилова (1980)
Родена е в Перник. Завършва Техникума по икономика, Перник (1999). Получава
бакалавърска степен „инженер“ от Техническия университет, София (2005) и
магистърска степен по специалност „Финанси“ от УНСС (2007). Придобива научната степен „доктор“ (2011). Владее английски език. Има издадени 75 публикации.
Научни интереси:
електронно управление; електронно правителство; административно обслужване; публични електронни услуги; местна администрация.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2011); главен асистент (2012); доцент (2018).
Лекционни курсове:
електронно правителство; административно обслужване; основи на публичната администрация;
фискална децентрализация; секторни политики за електронното управление.
Основни публикации:
1. Електронно правителство. – София: ИК – УНСС, 2015. – 136 с.
2. Електронни услуги в публичния сектор – състояние и тенденции. // Икономически и социални алтернативи, 2014, № 4, с. 99 – 116.
3. Методически въпроси при разработване на публични електронни услуги. // Икономически и социални
алтернативи, 2016, № 2, с. 84 – 98.
4. Разработване, внедряване и ефективност на публичните електронни услуги. – София: Авангард Прима,
2015. – 184 с.
5. Тенденции в развитието на електронното правителство в страните от ЕС. // Икономически и социални алтернативи, 2017, № 4, с. 75 – 88.

Пенкова-Панталеева, Евгения Петрова (1959)
Родена е в Хасково. Завършва Руската езикова гимназия „Л. Каравелов“, Хасково
(1977); ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Финанси и кредит“ (1981). Придобива
научната степен „доктор“ (1995). Владее руски и английски език. Има издадени
множество публикации.
Научни интереси:
финансиране на социалните дейности; икономика на извънпроизводствената
сфера; икономика на образованието; публични финанси; образователен мениджмънт; икономика на благосъстоянието.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1986); старши асистент (1988); доцент (2001).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Управление на социално-културните дейности“ (2001 – 2005); зам.-декан на
факултет „Инфраструктура“ (2002 – 2004).
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в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
председател на Надзорния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол (2002 – 2005); член на
Сметната палата на Република България (2005 – 2011; 2014 – 2015).
Лекционни курсове:
бюджетна политика; управление на социалните дейности; икономика на публичния сектор; икономика на
благосъстоянието; социално развитие на регионите.
Основни публикации:
1. Емпирични доказателства към ефективността на училищното образование в България. //
Икономически и социални алтернативи, 2018, № 3, с. 19 – 32 (в съавторство).
2. Икономика на благосъстоянието: (теми 7 – 12). – София: ИК – УНСС, 2014. – 152 с. (в съавторство).
3. Пазарни и непазарни алтернативи на публично финансираните услуги. – София: ИК – УНСС, 2019. – 280
с. (авт. колектив).
4. Социално развитие на регионите. – София: ИК – УНСС, 2013. – 280 с. (в съавторство).
5. Competitive Advantages of Private Education in Bulgaria. // Knowledge, International Journal, Scientific Papers,
Social Sciences, 2018, vol. 23.1, pp. 19 – 25 (в съавторство).

АСИСТЕНТИ
Боянов, Калин Петров (1977)
Роден е във Варна. Завършва Хуманитарната гимназия „Константин
Преславски“, Варна (1996); Икономическия университет, Варна, специалност
„Стопанско управление“ (2001); ИИ-БАН, София, специалност „Бизнес администрация“ (2002). Придобива научната степен „доктор“ (2012). Владее английски,
италиански и руски език. Има издадени 23 публикации.
Научни интереси:
административна реформа; мотивация в образованието; предприемачество в
публичния сектор.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2008); главен асистент (2015).
Лекционни курсове:
сравнителна публична администрация; основи на публичната администрация; предприемачество в публичния сектор.
Основни публикации:
1. Административната реформа в България – формалност или крачка напред. // Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление: Национална научна конференция (София), 2016, с. 254 – 261.
2. Дуалното образование – препоръки за България в контекста на моделите в Германия и САЩ. //
Стратегии на образователната и научната политика в България, 2018, № 3.
3. Международните стандарти като инструмент за повишаване на качеството. // Инструменти за
повишаване на качеството на публичните услуги: Колективна монография. – София: ИК – УНСС, 2014,
с. 37 – 63.
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4. Методически препоръки за разработване на образователни казуси по публична администрация. // Стратегии за развитие на образователната и научната политика в България, 2015, № 3,
с. 231 – 247.
5. Мотивацията на служителите в местната администрация в България – проблеми и възможни решения. // Научни трудове на УНСС, 2018, Т. 4, с. 145 – 160.

Велева, Ралица Стефанова (1986)
Родена е в София. Завършва 164. ГПИЕ „Мигел де Сервантес“, София (2004); УНСС,
специалност „Публична администрация“ (2009). Придобива научната степен „доктор“ (2015). Владее английски, испански и руски език. Има издадени 20 публикации.
Научни интереси:
местно самоуправление; публична власт и политики; социология; социално развитие в регионите; икономика на обществения сектор; управление на социалните дейности, управление на проекти; инвестиции в публичния сектор; пазари
и борси; управление на публичния сектор.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2009); главен асистент (2016).
Лекционни курсове:
местно самоуправление; социално развитие в регионите; управление на социалните дейности.
Основни публикации:
1. Институционална структура и финансова организация на системата на образование в България. //
Организация и управление на училището и детската градина. – София: ИК „Образование и познание“,
2015, № 2, с. 62 – 87.
2. Политики в областта на ученето през целия живот на Република България и ЕС. // Стратегии на образователната и научната политика, 2015, Vol. 23, № 5, с. 493 – 509.
3. Публични политики за намаляване на лицата в риск от бедност и социално изключване. // Научни трудове на УНСС, 2018, т. 4, с. 161 – 172.
4. Публични политики за социална мобилност и социално включване. // Мобилност за един свързан свят:
Сборник с доклади от научнопрактическа конференция. – София: ИК – УНСС, 2017, с. 334 – 339.
5. Учението през целия живот като фактор за икономически растеж: клъстери по държави. //
Докторантски четения. Публичната администрация в европейска перспектива: Проекция на научните изследвания в обучението: Първа есенна академия. – София: ИК – УНСС, 2015, с. 117 – 125.
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Вълков, Владимир Димов (1984)
Роден е в Харманли. Завършва ССУ „Васил Левски“, Пловдив (2002). Получава бакалавърска степен по специалност „Публична администрация“ от УНСС,
РЦДО – Хасково (2006) и магистърска степен по специалност „Публична администрация“ от УНСС, София (2007). Придобива научната степен „доктор“
(2014). Владее английски език. Има издадени 23 публикации.
Научни интереси:
социална политика; управление на публичния сектор; публична администрация.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2007); главен асистент (2011).
Лекционни курсове:
социална политика; управление на публичния сектор; основи на публичната администрация.
Основни публикации:
1. Държавна администрация в сектор транспорт. // Мобилност за един свързан свят: Сборник. – София:
ИК – УНСС, 2017, с. 78 – 82.
2. Органи за управление на социалната политика. // Дигитално образование за дигитална администрация: линии на партньорство: Пета есенна академия. – София: ИК – УНСС, 2018, с. 72 – 78.
3. Местни органи на социалната политика. // Иновативни политики за добро местно самоуправление:
ориентири и реалности: Четвърта есенна академия. – София: ИК – УНСС, 2017, с. 65 – 70.
4. Ролята на органите на централно и местно ниво за социална политика. // Научни трудове на УНСС,
2018, Т. 4, 269 – 282.
5. Структура на управленските органи на социалното осигуряване. // Административно управление в публичния сектор: институционална среда и капацитет: Втора есенна академия. – София: ИК – УНСС, 2016.

Кръстева, Даниела Петкова (1981)
Родена е в Плевен. Завършва МГ „Гео Милев“, Плевен. Получава магистърска
степен по специалност „Счетоводство и контрол“ от УНСС (2004). Придобива
научната степен „доктор“ (2010). Владее английски и руски език. Има издадени
15 публикации.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2011).
Лекционни курсове:
управление на човешките ресурси в държавната администрация; институционална икономика.
Основни публикации:
1. Единна информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация –
функционални възможности и проблеми. // Предизвикателства пред информационните технологии в
контекста на „Хоризонт 2020“: Сборник с доклади от Юбилейна научна конференция. – Свищов: Акад.
изд. „Д. А. Ценов“, 2016, с. 197 – 202.
306

2. Предизвикателства пред служителите в държавната администрация в условията на икономическа
и политическа криза. // Трудът и социалната защита – европейски и национални предизвикателства:
Юбилейна научна конференция. – София: ИК – УНСС, 2018, с. 304 – 308.
3. Промените в системата на възнаграждения на служителите в държавната администрация от началото на 2019 г. – възможности и проблеми. // Бизнес посоки, 2019, № 2, с. 55 – 60.
4. Реформите в българската държавна администрация след 1999 г. – постижения, проблеми и възможности за развитие. // Икономически и социални алтернативи, 2018, № 3, с. 48 – 54.
5. Управлението на човешките ресурси в българската държавна администрация – състояние и възможности за развитие. – София: Тракия-М, 2014. – 190 с.
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Катедра
Регионално развитие

Ръководител на катедра – доц. д-р Георги Николов
Научен секретар – доц. д-р Елка Василева

ПРОФЕСОРИ
Дачева, Стефка Стоянова (1950)
Родена е в Бургас. Завършва Висшия финансово-икономически институт в
Санкт Петербург, СССР, специалност „Научна организация на труда“ (1975).
Придобива научните степени „доктор“ (1978) и „доктор на науките“ (2009).
Специализира в Икономическия университет в Амстердам, Холандия (1994).
Владее руски и английски език.
Научни интереси:
модернизация на социалните технологии и защита; сигурност, международни
отношения и комуникации; институционална координация и граждански контрол върху обществените политики на базата на традиционни и нови общностни и групови структури
в обществото; междукултурен диалог чрез комуникация на развитието.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1986); професор (2010).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на секция (1986 – 1990); член е на ФНС на факултет „Приложна информатика и статистика“.
Лекционни курсове:
бюджетно управление; международни отношения и комуникации; икономика и управление на социалните
дейности.
Основни публикации:
1. Българската култура пред прага на ХХI век. – София: ИК на БАН, 1982 (авт. колектив).
2. Иновации в социалната сигурност и защита: IK технологии и корпоративна отговорност. –
В. Търново: УИ ВТУ, 2009.
3. Конкуренцията в социалната сфера. // Българският преход. – София, Икономически институт на БАН,
2003.
4. Социална сигурност и комуникации. – София, 2007.
5. Социална отговорност и корпоративна идентичност на организациите. // Научни изследвания, 2008.
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Докова, Соня Петрова (1951)
Родена е в София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1976), специалност „Аграрна
икономика“. Придобива научната степен „доктор“ (1987). Специализира в
Икономическия университет в Москва; в Ленинград, Берлин и Хелзинки. Владее
английски, френски и руски език. Има издадени 120 публикации.
Научни интереси:
геоикономика; регионална икономика; стопанско управление; публични финанси;
банковото дело; административно и териториално устройство; глобализация; геодемография и регионализъм; връзки с обществеността; геополитика.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1978); главен асистент (1986); доцент (2001). професор (2012).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Геоикономика“ (1991 – 1999); ръководител на секция „Регионално развитие“;
ръководител на катедра „Регионално развитие“ (2014 – 2017).
Лекционни курсове:
геоикономика; териториално и административно устройство; финансиране на регионални проекти; геодемография; глобализация и регионално развитие; регионална икономика.
Основни публикации:
1. Геодемография. – София: ИК – УНСС, 2014. – 216 с. (в съавторство).
2. Геоикономика и регионално развитие. – София: ИК – УНСС, 2015. – 362 с. (в съавторство).
3. Регионално развитие и регионална политика. – София: Авангард Прима, 2012. – 236 с. (в съавторство).
4. Управление на комуникациите и връзки с обществеността: Учебник за дистанционно обучение. –
София: ИК – УНСС, 2013. – 210 с. (в съавторство).
5. Финансиране на регионални проекти (Лекционен курс). – София: Авангард Прима, 2010. – 218 с.

Христов, Христо Йорданов (1948 – 2019)
Роден е в Айтос. Завършва СА „Г. Димитров“ (1974), специалност „Аграрна икономика“. Придобива научната степен „доктор“ (1981). Специализира в Чехословакия,
Германия, Гърция, СССР. Владее руски и английски език.
Научни интереси:
управление на фирмата; организация на труда на ръководителя; социална политика; управление на публичния сектор; публична администрация, социалноосигурителни отношения.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1988); професор (2006).
ръководни и други длъжности в УНСС:
декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ (2004); ръководител на катедра „Публична администрация и регионално развитие“; зам.-председател на КС на УНСС; зам.-директор на ВСФ, филиал Враца.
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Лекционни курсове:
мениджмънт на фирмата; основи на управлението; социална политика на общината; пазари и борси; основи
на публичната администрация; управление на публичния сектор; социална политика и администрация.
Основни публикации:
1. Основи на публичната администрация. – София: УИ „Стопанство“, 2007. – 258 с. (авт. колектив).
2. Основи на управлението. – 1. издание – София: УИ „Стопанство“, 2008. – 155 с.
3. Социална политика и администрация. – 2. издание – София: УИ „Стопанство“, 2005. – 206 с. (в съавторство).
4. Управление на публичния сектор. – 1. издание – София: УИ „Стопанство“, 2007. – 232 с.
5. Управление на фирмата. – София: Сиела, 2000. – 156 с.

ДОЦЕНТИ
Василева, Елка Георгиева (1970)
Родена е в Свищов. Завършва СОУ „Алеко Константинов“, Свищов (1988);
СА „Д. А. Ценов“, Свищов – специалност „Маркетинг и планиране“ (1993).
Придобива научната степен „доктор“ (2011). Владее английски и руски език. Има
издадени 28 публикации.
Научни интереси:
стратегическо планиране; регионална политика; регионална икономика; устойчиво развитие.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2015); доцент (2020).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар (от 2017 г.).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
началник на отдел в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (2011 – 2014).
Лекционни курсове:
стратегическо регионално планиране; устойчиво развитие на регионите; управление на публичния сектор; държавна собственост и регионално развитие; бизнес среда и устойчиво развитие; геоикономика
и регионално развитие; регионална икономика.
Основни публикации:
1. Бизнес среда и устойчиво развитие на регионите. – София: ИК – УНСС, 2019. – 208 с.
2. Интегриране целите на кръговата икономика в процеса на стратегическо регионално планиране. //
Управление и образование, Т. 15, кн. 2, с. 182 – 189.
3. Стратегическо планиране на регионалното развитие. – София, ИК – УНСС, 2018. – 165 с.
4. Guidelines for Improving the Business Environment in Support of Sustainable Regional Development. // Journal
Business Research, 2019, Issue 1, pp. 7 – 14.
5. State Property Management in Support of Regional Development. // Yearbook of UNWE, 2018, pp. 177 – 190.
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Николов, Георги Бисеров (1980)
Роден е в София. Завършва 59. СОУ „Васил Левски“, София (1997); УНСС, специалност „Публична администрация“ (2006). Придобива научната степен „доктор“ (2011). Специализира в Нюшател, Швейцария (2008) – „Политики за развитие на регионите“. Владее английски, руски и немски език. Има издадени над
45 публикации.
Научни интереси:
теория и практика на регионалното развитие; анализ и оценка на регионални
политики; държавни политики и стратегии.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2011); главен асистент (2014); доцент (2016).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Регионално развитие“ (от 2017 г.).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
съвет по регионална политика към МРРБ.
Лекционни курсове:
иновативно развитие на територията; държавни политики и стратегии; децентрализация и местно
самоуправление; конкурентоспособност на регионите; електронно правителство.
Основни публикации:
1. Държавни политики и стратегии за регионално развитие. – София: ИК – УНСС, 2016. – 274 с.
2. Електронни услуги в регионалното развитие. – София: ИК – УНСС, 2016. – 170 с.
3. Роля и значение на държавните политики и стратегии за регионалното развитие на икономиката. //
Икономическа мисъл, 2016, № 5, с. 119 – 135.
4. Системоформиращи страни на потребителското доверие при оказване на общинска административна услуга. // Икономически алтернативи, 2009, № 6, с. 96 – 103.
5. Съвременни концепции и политики за електронно правителство. // Бизнес посоки, 2016, № 1, с. 72 – 75.

Петров, Камен Димитров (1973)
Роден е в Асеновград. Завършва Техникума по механотехника (ОТМТ „М. Ив.
Калинин“), Пловдив (1992); СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Политология“ със специализации по публична администрация и международни отношения (1998). Придобива научната степен „доктор“ (2006). Специализира в
административна област Косово – „Организиране и провеждане на парламентарни избори“ (2000). Член на Световната асоциация по политически науки;
Българската асоциация за политически науки; Асоциацията на възпитаниците на СУ „Св. Климент Охридски“. Владее английски и руски език. Има издадени
146 публикации.
Научни интереси:
геоиконимка; геополитика; регионално развитие и сравнителна политика.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
хоноруван асистент (2000 – 2004); асистент (2007); главен асистент (2009); доцент (2013).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на ФС на ФУА (2009 – 2011; 2015 – 2019); член на факултетната Комисия по атестация (2015 – 2019).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
експертен сътрудник на Политическия кабинет на министъра на финансите (2000 – 2001; 2001 – 2005).
Лекционни курсове:
геоикономика и регионално развитие; геодемография; регионална политика на ЕС и България; урбанистика и градско развитие; регионална интеграция и трансгранично сътрудничество.
Основни публикации:
1. Геоикономически възможности за развитие на Китай в глобален и регионален план. // Международни
отношения, 2017, № 4, с. 23 – 34.
2. Геоикономически предизвикателства пред изграждането на инфраструктурен коридор № 8 в
Югоизточна Европа. // Международни отношения, 2018, № 3, с. 83 – 92.
3. Геоурбанистика и градско управление: Изд. Fastprintbooks, 2018. – 226 с.
4. Новите геоикономически възможности пред България в общобалканското пространство. //
Геополитика & геостратегия, 2018, № 3, с. 5 – 12.
5. Регионална политика на ЕС и Република България. – София: ИК – УНСС, 2015. – 218 с.

Хюсеинов, Баки Хасанов (1964)
Роден е в с. Хърсово, област Шумен. Завършва Икономическия техникум, Шумен
(1982). Получава магистърска степен по специалност „Счетоводство и контрол“ от СА „Д. А. Ценов“, Свищов (1999). Придобива научната степен „доктор“
(2014). Владее английски, руски и турски език.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (2018).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
зам.-председател на Комисията за защита от дискриминация; зам.-министър на труда и социалната
политика; кмет на кметство.
Лекционни курсове:
социално-осигурителни системи; европейска икономическа и социална политика; мултикултурна бизнес
среда.
Основни публикации:
1. Въздействието на икономическата криза върху младите хора в България: Монография. – София: Изд.
EHSEM Publishing, 2017. – 230 с.
2. Оценка на достъпа до пазара на труда, заетост и безработица. // Изследвания по история на социализма в България, Преходът – II. – София, 2013, с. 408 – 432.
3. Прояви на дискриминация на жените на пазара на труда – специфични фактори, форма и защита. //
Преходът, жените и насилието. – София: Център за исторически и политологически изследвания
Фондация „Солидарно общество“, 2018.
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4. Равенство на половете и джендър политики. – София: Изд. СНОУМОД ДФ, 2017. – 321 с. (в съавторство).
5. Фактори за заетостта и причини за настоящата безработица. // Социални идеи, движения и политики: Изследвания на НПИ „Димитър Благоев“. – София, 2014, с. 349 – 367.

Цонков, Николай Иванов (1980)
Роден е в София. Завършва ТМЕТ „Д-р Никола Василиади“, Габрово (1999). Получава
бакалавърска степен по специалност „Политология“ (2003) и магистърска
степен по специалност „Стопанско управление“ (2006) от СУ „Св. Климент
Охридски“. Придобива научната степен „доктор“ (2011). Владее английски и
руски език. Има издадени 47 публикации.
Научни интереси:
геоикономика; геодемография; регионално развитие; развиващи се региони и пазари; регулиране на стопанската дейност; национална сигурност; управление на
сигурността и отбраната; икономическа сигурност.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (2017).
ръководни и други длъжности в УНСС:
директор на Центъра за регионални изследвания, катедра „Регионално развитие“.
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
народен представител; зам.-председател на Комисията по отбрана в 44-то НС.
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
зам.-председател на УС на Военно-ремонтните заводи „ТЕРЕМ“ ЕАД.
Лекционни курсове:
развиващи се региони и пазари; геоикономика и регионално развитие; политики и стратегии за развитие на
районите; регулиране на стопанската дейност в регионите; регионален бизнес и пазари; геодемография.
Основни публикации:
1. Геоикономика и регионално развитие. – София: УИ „Стопанство“, 2009. – 264 с. (в съавторство).
2. Геоикономика и регионално развитие. – София: УИ „Стопанство“, 2013. – 298 с. (в съавторство).
3. Икономическа сигурност и икономическа политика. – София: СиелаНорма АД, 2014. – 207 с.
4. Развиващи се региони и пазари. – София: ИК – УНСС, 2016. – 250 с.
5. Управление на комуникациите и връзки с обществеността. – София: УИ „Стопанство“, 2013. –
209 с. (в съавторство).
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АСИСТЕНТИ
Берберова-Вълчева, Цветелина Николова (1983)
Родена е в София. Завършва Националната търговско-банкова гимназия, София
(2002). Получава бакалавърска (2006) и магистърска степен (2007) по специалност „Публична администрация“ от УНСС. Придобива научната степен „доктор“ (2018). Владее английски и френски език. Има издадени 15 публикации.
Научни интереси:
социални услуги; геодемография; геоикономика и регионално развитие.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2008); главен асистент (2020).
Лекционни курсове:
геоикономика и регионално развитие.
Основни публикации:
1. Актуални нормативни промени и икономически аспекти на деинституционализацията на социални
услуги за деца в България. // Икономическа мисъл, 2019, № 3, с. 67 – 85.
2. Качество на услугите в социалното подпомагане. // Инструменти за повишаване на качеството на
публичните услуги: Колективна монография. – София: ИК – УНСС, 2014, с. 192 – 198 (в съавторство).
3. Обслужване на „едно гише“ – стъпка към електронното управление. // „Е-УПРАВЛЕНИЕ“: III международна
научна конференция: Сборник с доклади. – София: Изд. на ТУ – София, 2011, с. 88 – 98 (в съавторство).
4. Предизвикателства пред деинституционализацията на социални услуги за деца в България. //
Регионална икономика и устойчиво развитие: Национална научна конференция: Сборник с доклади. –
Варна: Изд. „Наука и икономика“, 2018, с. 533 – 545.
5. Poverty as the Main Motive for Abandonment of Children. // Социално-икономически анализи, 2019, Том 11,
№ 1, pр. 24 – 33.
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Катедра
Управление

Ръководител на катедра – проф. д-р Надя Миронова
Научен секретар – гл. ас. д-р Ивайло Илиев

ПРОФЕСОРИ
Александрова, Матилда Иванова (1968)
Родена е в с. Кайнарджа, област Силистра. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“,
специалност „Социология“ (1991) и специализация по стопанско управление
(1993). Придобива научната степен „доктор“ (2002). Специализира в Council of
Europe, Страсбург (1996); Trinity College, Дъблин (1997); ZAS at Vienna University
of Economics and Business Administration, Виена (1997); Central European University
/CEU/ Summer Program, Будапеща (1998); Austrian Study Center for Peace and Conflict
Resolution, Щатсшлайнинг (1999); Curriculum Resource Center at CEU, Будапеща
(2001); University of Oslo Summer Program, Осло (2001); Институт проблем
устойчивого развития, РХТУ им. Д. И. Менделеева & HESP-OSI, Budapest, Москва
(2002); Amsterdam-Maastricht Summer University, Амстердам (2002); Euro-Balkan
Institute & Swiss Agency for Development, Охрид (2004); Anglo-Serbian Society & The British Council, Белград
(2007). Владее английски и руски език. Има издадени 125 публикации.
Научни интереси:
управление на проекти; управление на проектно портфолио; управление на операциите; управленски решения; управление на риска; проектиране на системи за управление; аутсорсинг и управление на бизнес
процеси.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2000); главен асистент (2002); доцент (2006); професор (2015).
ръководни и други длъжности в УНСС:
председател на Комисията по акредитация (от 2014 г.); главен секретар по акредитация (от 2017 г.);
член на АС (2020).
в национални и международни организации:
председател на Постоянната комисия по обществени науки към Фонд „Научни изследвания“ към МОН
(от 2019 г.).
Лекционни курсове:
приложен мениджмънт; управление на проекти; управление на операциите; проектиране на системи за
управление; управленски решения и риск; управленско консултиране.
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Основни публикации:
1. Аутсорсинг на високотехнологични услуги в България – ползи, рискове, перспективи. – София: Авангард
Прима, 2015. – 214 с.
2. Методи за изследване в бизнеса. – София: ИК – УНСС, 2012. – 147 с.
3. Проектно управление: проектно мислене и проектно действие. – София: Везни – 4, 2015. – 271 с.
4. IT outsourcing partnerships: Empirical research on key success factors in Bulgarian organizations. //
Management – Journal of Contemporary Management Issues, 2012, Vol. 17, Issue 2, pp. 31 – 50.
5. Risk factors in IT outsourcing partnerships: Vendors’perspective. // Global Business Review, 2015, Vol. 16,
Issue 5, pp. 747 – 759.

Ангелов, Ангел Георгиев (1944 – 2016)
Роден е в Садово, област Пловдив. Завършва ВИИ „Карл Маркс“, специалност
„Икономика на промишлеността“ (1970). Придобива научната степен „доктор“ (1985). Специализира в МНИИПУ, Москва (1983 – 1984); Италия (1988);
Университета Лимерим, Ирландия (1994); Англия (1995); Университета в
Хаселт, Белгия (1995). Владее френски, английски и руски език. Има издадени над
50 публикации.
Научни интереси:
основи на управлението; организационно поведение; управление на малкия бизнес.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1987); професор (2007).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на факултет „Управление и информатика“ (1992 – 2000); декан и председател на ФНС на факултет „Управление и информатика“ (2001 – 2007); член на АС (2003 – 2009); директор на филиал ЦИУ, Хасково
(2005 – 2009); ръководител на катедра (2007 – 2009).
Лекционни курсове:
основи на управлението; организационно поведение; управление на малкия бизнес.
Основни публикации:
1. Един възможен подход при определяне съдържанието на науката за управление (мениджмънта)
в Икономическия университет и неговите структури. // Управленски и маркетингови аспекти
на икономическото развитие на балканските страни: Международна конференция (София), 2005,
с. 7 – 26.
2. Методика за анализ и проектиране на система за управление на голяма непроизводствена организация: Монография. – София: Тракия-М, 2007.
3. Основи на мениджмънта: Учебник за дистанционно обучение. – София: УИ „Стопанство“, 2006. – 300 с.
4. Ръководство за разработване на бизнес план. – 3. прераб. изд. – София: Сиела, 2004. – 152 с.
5. Специфика на висшето икономическо училище и възможности за децентрализиране на неговата система за управление. // Научни трудове на УНСС, 2007, Т. 1, с. 3 – 34.
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Давидов, Давид Исак (1925 – 1994)
Роден е в София. Завършва Седма софийска гимназия (1946); Ленинградския планово-икономически институт (1950). Придобива научната степен „доктор“
(1957). Удостоен е със званието „Заслужил деятел на науката“.
Научни интереси:
организация на производството; икономика и организация на труда; стопанска
сметка; консервна промишленост; коопериране на промишлеността; методи
на управление на икономиката на България.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши асистент (1952); доцент (1959); професор (1975).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Икономика на промишлеността“ (1960 – 1970); ръководител на катедра
„Икономика на труда“ (1973); ректор на ВИИ „Карл Маркс“ (1972 – 1975).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
директор на Института за социално управление към Министерския съвет (1970); зам.-министър на
тежката промишленост (1972); народен представител в 5-то и 6-то ОНС (1966 – 1976).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
зам.-председател на Комитета по труда и работната заплата при Министерския съвет (1963 – 1966);
зам.-председател на Комисията по новата система на управление на Министерския съвет (1966 – 1970);
председател на Съвета по производителните сили към Държавния съвет на НРБ (1971); първи зам.-министър на тежката промишленост (1972); зам.-председател на Държавния комитет по наука и технически прогрес (1975 – 1983); първи зам.-председател на Комитета по труда и социалното дело (1983 – 1987).
Лекционни курсове:
икономика и организация на промишлеността; организация и заплащане на труда; управление на народното стопанство.
Основни публикации:
1. Актуални проблеми на преустройството на висшето икономическо образование. // Икономическа мисъл, 1973, кн. 7.
2. Стопанската сметка в промишлеността на НРБ. – София: Наука и изкуство, 1956. – 183 с.
3. Стопанското управление и трудът на ръководителя: Изследване. – София: Профиздат, 1985. – 275 с.
4. Укрепване на стопанската сметка и разширяване на материалната заинтересованост. – София,
1963.
5. Усъвършенстване на материалните стимули на предприятието. – София, 1963.
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Ковачев, Асен Златков (1934)
Роден е в Златоград. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1958), специалност „Иконо
мика на труда“. Придобива научните степени „доктор“ (1970) и „доктор на науките“ (1982). Специализира във: АН СССР (1965, 1968), Франция (1972), Англия
(1988). Владее английски, френски и руски език.
Научни интереси:
устойчиво развитие; основи на управлението; производителност на труда в
рудодобива.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
ст.н.с. II степен (1971); старши научен сътрудник I степен (1984); професор (1998).
Лекционни курсове:
основи на управлението; бизнес среда; устойчиво развитие.
Основни публикации:
1. Изследване на операциите. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1977. – 149 с.
2. Проблеми на отрасловите структури. – София: Наука и изкуство, 1976. – 127 с.
3. Развитие на икономическите системи: Системно-структурен подход към преструктурирането,
продуктивността и устойчивостта на развитието. – София: УИ „Стопанство“, 2008. – 216 с.
4. Управление на икономиката. – София: Сиела, 2005. – 311 с.
5. Управление на националното развитие. – 2. изд. – София: НБУ, 2007. – 174 с.

Ламбовска, Мая Руменова (1965)
Родена е в Пазарджик. Завършва Математическата гимназия „Константин
Величков“, Пазарджик (1983); Техническия университет, София, специалност
„Съобщителна и осигурителна техника и системи“ (1990); УНСС, специалност
МИО (1995). Придобива научните степени „доктор“ (2003) и „доктор на науките“ (2014). Гост-професор в University of Zilina, Republic of Slovakia. Владее английски, руски и испански език. Има издадени 106 публикации.

Научни интереси:
управление на представянето; управленски контрол; управленска отчетност; организационно поведение; изчислителна интелигентност; размити техники; размита логика.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1995); старши асистент (1998); главен асистент (2001); доцент (2006); професор (2011).
в национални и международни организации:
член на УС на Агенцията за безвъзмездни средства на Академичния алианс (Scientific Grant Agency of
Academic Alliance – GAAA) на Чешката република.
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Лекционни курсове:
количествени инструменти в управлението; управление на разходите; бюджетно управление на организацията; контролинг на разходи; управленска отчетност; организационно поведение; основи на управлението; системи за управленски контрол.
Основни публикации:
1. Методологически и методически аспекти на контрола върху заплахите. – София: Изд. ВТУ „Тодор
Каблешков“, 2019. – 224 с. (в съавторство).
2. A fuzzy model for team control and its application. // Management and Production Engineering Review, 2018,
Vol. 9, № 3, рр. 108 – 119.
3. A suggestion about potentialities for the SWOT analysis’s development concerning threats. // Economics and
Management, 2012, Vol. 15, № 2, рр. 94 – 103 (в съавторство).
4. Control on teams: A model and empirical evidence from Bulgaria. // Serbian Journal of management, 2018,
Vol. 13, № 2, рр. 311 – 322.
5. From Quality to Quantity and Vice Versa: How to Evaluate Performance in the Budgetary Control Process. // Journal
of Competitiveness, 2019, Vol. 11, № 1, рр. 52 – 69 (в съавторство).

Миронова, Надя Димитрова (1964)
Родена е в Монтана. Завършва Гимназията с преподаване на чужди езици,
Монтана (1983). Получава магистърска степен по специалност „Машинен
инженер“ от Висшия лесотехнически институт (1987). Придобива научната
степен „доктор“ (2006). Специализира в Аахен, Германия (1991); Хаселт, Белгия
(1994). Участва в TEMPUS JEP 07407/94. Владее немски, руски и английски език.
Има издадени 60 публикации.
Научни интереси:
управление на човешките ресурси; управление на миграционните процеси; бизнес комуникации; психология на управлението.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1997); старши асистент (2001); главен асистент (2004); доцент (2010); професор (2020).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на ФС на ФУА (от 2004 г.); научен секретар на катедра „Управление“ (2008 – 2016); зам.-декан по
учебната дейност на ФУА (2015); ръководител на катедра „Управление“ (от 2016 г.); председател на
Атестационната комисия на ФУА (2015 – 2017); член на АС (2020); директор на РЦДО – Хасково (2020).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
съветник на министъра на МВР (2017 – 2018).
Лекционни курсове:
основи на управлението; управление на комуникациите и PR; бизнес комуникации; корпоративни комуникации; управление на корпоративния имидж.
Основни публикации:
1. Бизнес комуникации. Правила и успешни практики. – София: Авангард Прима, 2010. – 208 с. (в съавторство).
2. Ефективност на организационните комуникации. – София: Авангард Прима, 2019. – 270 с.
3. Системата за управление на човешките ресурси – структура, функции, перспективи. // Научни трудове на УНСС, 2011, т. 2, с. 7 – 44 (в съавторство).
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4. Социалните мрежи като средство за налагане на работодателската марка на организацията. //
Научни трудове на УНСС, 2018, Т. 2, с. 53 – 89 (в съавторство).
5. Competency Model for Improving the Quality of Higher Education. // Strategies for Policy in Science and Education.
BulgarIan EducatIonal Journal, 2019, Vol. 27, № 3, pp. 239 – 256.

Памукчиев, Минко Стойчев (1929)
Роден е в Троян. Завършва ВИНС, Варна (1951). Постъпва във ВИИ „Карл
Маркс“ (1958). Придобива научната степен „доктор“ (1963). Специализира в
СССР, в много европейски страни, САЩ. Академик на Международната академия по информатизация – асоцииран член на ООН. Член на Президиума на
СНРБ, където три пъти е носител на Голямата награда за върхови постижения в науката.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1965); професор (1975).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Управление“; зам.-директор на ИСК.
в национални и международни организации:
член на СНС при ВАК.
Лекционни курсове:
мениджмънт.
Основни публикации:
1. Въведение в икономическата кибернетика. – Свищов: ВФСИ, 1978. – 145 с.
2. Интегрирани комплексни информационни и управленски системи в икономиката: Част. 1. – София:
ВМЕИ „Ленин“, 1974 (авт. колектив). Ч. 1. – 124 с. Ч. 2. – 128 с. Ч. 3. – 162 с.
3. Нобелови лауреати за икономика. – София: УИ „Стопанство“, 2009. – 262 с.
4. Организация и управление на фирмите. – 2. изд. – София: ИК „Призма“, 1999. – 255 с.
5. Перспективи на кибернетиката. – София: ДИ „Техника“, 1981. – 96 с.

Първулов, Борис Ангелов (1928 – 2015)
Роден е в с. Върбово, област Монтана. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1952). Придобива научната степен
„доктор“ (1982).
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1961); професор (1984).
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Лекционни курсове:
основи на мениджмънта; организацията и управлението на материално-техническото снабдяване; производствените връзки в промишлеността.
Основни публикации:
1. Икономика и организация на промишленото производство. – София: Наука и изкуство, 1970. – 432 с.
2. Производствено-стопански връзки. Система, организация, управление. – София: Наука и изкуство,
1984. – 271 с.
3. Теория на управлението на народното стопанство. – София: Наука и изкуство, 1988. – 299 с. (авт.
колектив).
4. Теория на управлението на народното стопанство. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1985. – 447 с. (в съавторство).
5. Управление на икономиката. – София: НТС-Съюз на икономиката, 1977. – 288 с. (ред.).

Стоянова, Цветана Александрова (1976)
Родена е във Варна. Завършва ЕСПУ „Свети Климент Охридски“, Варна (1994).
Получава бакалавърска степен по специалност „Маркетинг и мениджмънт“
(1998) и магистърска степен по специалност „Стопанско управление“ от
Икономическия университет, Варна (1999). Придобива научната степен „доктор“ (2004). Гост-професор в Eastern Macedonia & Thrace Institute of Technology,
Greece (2017) – Strategic alliances and networks, Mergers and acquisitions; Technological
Educational Institute (T.E.I.) of Central Macedonia, Greece (2018) – The process of
generating and selecting strategies, Competitive advantage; Trakya University, Republic
of Turkey (2019) – HR strategy, Performance management. Владее английски, немски
и руски език. Има издадени над 100 публикации.
Научни интереси:
фирмена и продуктова конкурентоспособност; дигитална трансформация на човешките ресурси; управление на знанията, лидерство.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2005); главен асистент (2007); доцент (2012); професор (2020).
ръководни и други длъжности в УНСС:
председател на ОС на ФУА (2015 – 2019); научен секретар на катедра „Управление“ (2016 – 2020); директор
на Центъра за добри управленски практики (2016); член на АС (от 2015 г.); зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики (от 2020 г.).
в национални и международни организации:
председател на КС на „Академия за иновации и развитие“; учредител на Камарата на преподавателите
от висшето образование.
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
член на Консултативния борд на „Акселератор стартъп София“ към Столична община.
Лекционни курсове:
стратегически HR мениджмънт; лидерство; глобален мениджмънт; стратегическо управление; основи
на управлението.
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Основни публикации:
1. Дигиталната трансформация на човешките ресурси – фактор за повишаване конкурентоспособността на организациите. – София: Авангард Прима, 2019. – 204 с.
2. Конкурентните предимства на българските бизнес организации във фокуса на стратегическото
управление. – София: Авангард Прима, 2011. – 150 с.
3. Систематизация на основните подходи за стратегически конкурентни предимства в управлението
на бизнеса. // Научни трудове на УНСС, 2010, Т. 2, с. 237 – 275.
4. CSR strategies applied in terms of circular economy. // Economic Alternatives, 2019, Vol. 13, № 2, pp. 263 – 275.
5. Diversification strategy in Bulgarian companies’ management. // Entrepreneurship & Innovation journal, 2011,
Issue 3, Year 3, pp. 91 – 109.

Харизанова-Чолакова, Маргарита Цветанова (1948)
Родена е в Кюстендил. Завършва Икономическия техникум, Кюстендил (1967);
ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Машинна обработка на икономическата информация“ (1972). Придобива научната степен „доктор“ (1981). Специализира
във ВФСИ, Москва, СССР (1977); Свободен университет, Брюксел, Белгия
(1985); Икономически факултет, Рен, Франция (1992); Икономически факултет,
Барселона, Испания (1993). Владее френски и руски език.
Научни интереси:
мениджмънт; управление на човешките ресурси; аутсорсинг на човешките ресурси; комуникационен мениджмънт.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1985); професор (2010).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-ръководител на катедра „Управление“ (2003 – 2007); научен секретар на Научния съвет при ФУА
(2007); зам.-декан по учебната работа (2007 – 2008); зам.-декан по учебната работа (2008); ръководител
на катедра „Управление“ (2010 – 2016); декан на ФУА (2009 – 2015); председател на Съвета по качеството
към ФУА.
Лекционни курсове:
научно-техническа информация; технически средства в обработката на информацията; основи на управлението; управление на човешките ресурси; управление на аутсорсинга и субконтракторството.
Основни публикации:
1. Управление на аутсорсинга и субконтракторството: Учебник за дистанционно обучение. – София:
ИК – УНСС, 2013. – 136 с. (в съавторство).
2. Управление на аутсорсинга на човешките ресурси. – София: Авангард Прима, 2009. – 231 с.
3. Управление на кариерата. – Габрово: ЕКС-ПРЕС, 2013. – 361 с. (в съавторство).
4. Управление на човешките ресурси. Система, функции, политики. – София: Авангард Прима, 2015. – 196
с. (в съавторство).
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ДОЦЕНТИ
Александров, Васил Иванов (Васил Александров Иванов) (1944)
Роден в с. Руженци, област Видин. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1970), специалност „Икономика на промишлеността“. Придобива научната степен „доктор“
(1986). Специализира в Москва (1985); ИСК при УНСС – „Стопанско управление и
икономика на труда“ (1990 – 1991) и „Екологичен мениджмънт на стопанската
фирма“ (1996 – 1998). Владее руски и немски език.
Научни интереси:
устойчиво развитие и екологична политика; екологичен стопански мениджмънт;
стопанско управление; социалекологичен мениджмънт; управление на малкия и
средния бизнес; организационно поведение.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1989).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра ОЗННС (1984 – 1991).
Лекционни курсове:
организация и защита на населението и народното стопанство; основи на управлението; организационно развитие; организационно поведение; управление на МСП; екологосъобразно управление на стопанските дейности.
Основни публикации:
1. Екологичен стопански мениджмънт. – София: НБУ, 2003.
2. Икономика и управление на малкия и средния бизнес. – София: ИСК, 2003.
3. Организация на защитата на населението и народното стопанство. – София: Наука и изкуство, 1986
(авт. колектив).
4. Основи на стопанската екология. – София: ИСК, 2003.
5. Създаване на собствен малък бизнес. – София: Нова звезда, 2003.

Андронов, Евангелий Димитров (1946)
Роден е в София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1973), специалност МОИИ. Придо
бива научната степен „доктор“ (1986). Специализира в Унгария (1977); IIASA,
Австрия (1978); Барселона (1996; 1997); Хумболтовия университет, Берлин
(1999). Членува в AEDEM и SIGEF. Владее английски, френски и руски език.
Научни интереси:
теория за управление в народното стопанство; количествени методи в
управлението; управление на операциите; управление на проекти; вземане на
решения.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1974); старши асистент (1976); главен асистент (1981); доцент (1989).
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ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедрата (1999 – 2004); член на АС; главен секретар (от 2003 г.); член на ФНС на факултет „Приложна информатика и статистика“.
Лекционни курсове:
основи на управлението; управление на операциите; количествени методи; управление на качеството;
управленски решения и риск; управление на проекти.
Основни публикации:
1. Вземането на решение в условия на риск в българските микропредприятия – фактори, проблеми и
перспективи: Изследване. – София: УИ „Стопанство“, 2003. – 154 с. (в съавторство).
2. Осигуряване на конкурентоспособно обучение по управление на проекти в УНСС. – София: УНСС,
2005. – 268 с. (авт. колектив).
3. Управление на операциите: Казуси, решени примери, задачи за самостоятелна работа. – София: УИ
„Стопанство“, 2005. – 198 с. (в съавторство).
4. Управление на предприемаческия риск в българските микропредприятия в условия на трансформация
към пазарна икономика. – София: УНСС, 2002. – 165 с.
5. Управление на проекти: Теория, практика, обучение. – София: УИ „Стопанство“, 2007. – 222 с. (авт.
колектив).

Божинов, Тодор Илиев (1931 – 1991)
Роден е в с. Вършец, област Монтана. Завършва ВМГИ, София. Постъпва във ВИИ „Карл Маркс“ в катедра
ТУМСС (1984). Придобива научната степен „доктор на науките“ (1989).
Научни интереси:
социалното управление; социалната политика в България.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1975).
Основни публикации:
1. Екология и управление. – София: Партиздат, 1989. – 248 с.
2. Жизнено равнище и социално управление. – София: Партиздат, 1974. – 208 с.
3. Мултипликационният подход в териториалните системи. – София: Партиздат, 1977. – 104 с.
4. Управлението на природоползването и природоопазването. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1990. – 84 с.
5. Управление на териториалните единици. – София: Партиздат, 1972. – 163 с. (в съавторство).
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Далкалъчев, Христо Димитров (1941 – 2005)
Роден е в София. Завършва ВМЕИ „Ленин“ , специалност „Електронно-изчислителни
машини“ (1967). Придобива научната степен „доктор“ (1982). Специализира в
Изчислителния център на ООН, Чехословакия (1975); Берлин, ГДР (1977); Будапеща,
Унгария (1979); Международния институт по приложен системен анализ, Виена,
Австрия (1982); ЮНИДО – Прага, Чехословакия (1996); Сент Кроа, Швейцария
(1990); IIASA – Люксембург; Австрия (1990); Оксфордския университет – Колеж
Темпълтън (1990); Сантяго де Компостела, Испания (1995). Почетен доктор на
Кралската академия на науките в Барселона, Испания (юни 1996 г.). Владее енглийски, немски, руски и френски език.
Научни интереси:
теория на стопанското управление; проектиране на системи за управление във вътрешната търговия;
проектиране на системи за управление в материално-техническото снабдяване; управление на предприятието; инфраструктура на съобщенията.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1970); главен асистент (1974); доцент (1988).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-ректор по НИР и МС (1993); ръководител на катедра „Икономика и управление на съобщенията“; член
на СНС (1999 – 2004).
в национални и международни организации:
зам.-президент на SIGEF (1991 – 2005).
Лекционни курсове:
системен анализ; теория на управлението; моделиране на стопански системи; икономика и управление на
съобщенията; техники и стандарти в съобщенията; инфраструктура на съобщенията.
Основни публикации:
1. Принципи за проектиране на бази от данни. – София, 1981.
2. Сигналите като трегери за стратегическия процес в организацията. // Съвременни управленски
практики III: Науч. конф. (Бургас), 2005, т. 1, с. 130 – 137.
3. Теория на информацията и пренасяне на съобщения. – София: УИ „Стопанство“, 2006. – 182 с. (в съавторство).
4. Управление на малкото предприятие: Монография. – София: Информа, 1995.
5. The Vocational Qualification between State and Market (The Case of Bulgaria). // Humboldt Universitat zu (Berlin),
September, 1996.
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Димитров, Петър Владимиров (1949)
Роден е в Клисура, област Пловдив. Завършва Техникума по механотехника,
Карлово (1968); Московския икономико-статистически институт, специалност
„Организация на машинната обработка на икономическата информация“ (1973).
Придобива научната степен „доктор“ (1976). Специализира в Московския институт по управление „С. Орджоникидзе“ – „Управление и социална дейност“ (1986);
Академията за обществени науки на ССС – „Социално управление“ (1988 – 1989);
две специализации във Висшата школа по мениджмънт на Нотингамския Трент
университет (1991; 1993) по методика на обучението по мениджмънт. Владее
руски, сърбохърватски и английски език. Има издадени над 100 публикации.
Научни интереси:
стопанско управление; управление на човешките ресурси.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1976); старши асистент (1980); главен асистент (1987); доцент (1988).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
народен представител (1994 – 2013); председател на Временната парламентарна комисия за борба
с пирамидите в 37-то НС; председател на Бюджетната комисия в 40-то НС; зам.-председател на
Комисията по икономическа политика и енергетика в 41-то НС; министър на икономиката и енергетиката (2007 – 2009).
в национални и международни организации:
заместник-ректор на Икономическия университет, Варна (1989 – 1993); директор на Висшата школа по мениджмънт на Икономическия университет, Варна (1990 – 1993); зам.-председател на ПАЧИС
(Парламентарната асамблея за черноморско икономическо сътрудничество) (2006).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
председател на Борда на Фонд „Ядрена енергетика“ (2007 – 2009); председател на Борда на Фонд
„Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения“ (2007 – 2009); председател на Борда на държавно
предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (2013 – 2017).
Лекционни курсове:
основи на стопанското управление; организация и проектиране на системи за управление; управление на
качеството.
Основни публикации:
1. Общината против бюрокрацията: Монография. – Варна: Изд. „Г. Бакалов“, 1989. – 228 с. (в съавторство).
2. Самоуправлението и неговите механизми в териториално-устройственото развитие: Монография. –
Варна: ДП „Стоян Добрев – Странджата“, 1988. – 200 с. (авт. колектив).
3. Социална власт и управление. // Трудове на ВИНС „Д. Благоев“, 1987, т. 59, кн. 1, с. 44 (в съавторство).
4. Управление и социална дейност: Монография. – Варна: Изд. „Г. Бакалов“, 1988. – 207 с. (в съавторство).
5. Управление на предприятието. – Варна: Изд. „Г. Бакалов“, 1989. – 417 с. (авт. колектив).
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Доралийски, Ангел Стоянов (1942)
Роден е в с. Михалци, област Пловдив. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1968), специалност „Планиране“. Придобива научната степен „доктор“ (1986). Специализира
в Италия (1975); Белгия (1993, 1995). Владее английски и руски език.
Научни интереси:
обща теория на управлението; управленска политика; евристични методи в
управлението.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1982); доцент (1990).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра във филиала на УНСС – Хасково.
Лекционни курсове:
основи на управлението; управленска политика; евристични методи в управлението.
Основни публикации:
1. Евристични методи в управлението: Учебник за дистанционно обучение. – София: УИ „Стопанство“,
2006. – 268 с.
2. Стратегически мениджмънт. – София: НБУ, 2008. – 156 с.
3. Теория на стопанското управление. – София: Техника, 1974.
4. Управленска политика: Учебник за дистанционно обучение. – София: УИ „Стопанство“, 2005. – 266 с.
5. Business Strategy. – Limburg University, 1999 (в съавторство).

Иванова-Станкова, Лиляна Василева (1978)
Родена е в София. Получава магистърска степен по специалност „Трудова и организационна психология“ от СУ „Св. Климент Охридски“ (2002). Придобива научната степен „доктор“ (2013). Владее английски и руски език.
Научни интереси:
управление на проекти; управление на иновации; основи на управлението.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции: асистент (2013); главен асистент (2016); доцент (2020).
Основни публикации:
1. Изследване на бариерите пред малките и средни предприятия в България за внедряване на иновации. –
София: Изд. Neofeedback, 2019.
2. Изследване на ключовите фактори за реализиране на успешни проекти, финансирани по оперативните
програми на ЕС: Монографично изследване. – София: ИК – УНСС, 2012. – 162 с.
3. Управление на иновациите. – София: Изд. Neofeedback, 2019.
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Кичева, Татяна Петрова (1978)
Родена е в Самоков. Завършва гимназия „Константин Фотинов“, Самоков
(1997); УНСС, специалност „Стопанско управление“ (2001). Придобива научната степен „доктор“ (2013). Владее английски и руски език. Има издадени 37
публикации.
Научни интереси:
управление на човешките ресурси; управление на таланта; управление на комуникациите; управление на кариерата.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2007); доцент (2018).
Лекционни курсове:
управление на човешките ресурси; управление на кариерата; приложен мениджмънт, управление на аутсорсинга и субконтракторството.
Основни публикации:
1. Ангажираните служители – конкурентно бизнес предимство за организацията. // Авангардни научни
инструменти в управлението. – Равда, 2011, т. 1(4), с. 309 – 316.
2. Въздействие на вътрешните комуникации върху ангажираността на служителите: Дисертация за
присъждане на образ. и науч. степен „доктор“. – София, 2013.
3. Работодателската марка като ефективен управленски инструмент за привличане на млади таланти
в организацията. – София: Авангард Прима, 2018. – 154 с.
4. Internship Programs as a Method of Attracting Talented Young Employees to Bulgarian Organizations. // Scientific
Journal „Еconomics and Finance“, 2017, Issue 10, pp. 4 – 16.
5. Management of Employees from Different Generations – Challenge for Bulgarian Managers and HR Professionals. //
Economic alternatives, 2017, Issue 1, pp. 103 – 121.

Кузманова, Марияна Тонева (1963)
Родена е в Стара Загора. Завършва Немската езикова гимназия, София (1982);
ВИИ „Карл Маркс“ (1986), специалност „Социално-икономическо планиране“.
Придобива научната степен „доктор“ (2005). Специализира управление и
устойчиво развитие в МММ – Лайпциг, Германия (1984; 1985; 1986); Висше
училище по икономика „Бруно Лойшнер“, Берлин, Германия (1984; 1985; 1986);
Братислава, Словакия (1985 – 1986); Хумболтовия университет, Берлин,
Германия (1998; 1999); Букурещ, Румъния (1999). Владее немски, руски и английски език. Има издадени над 90 публикации.
Научни интереси:
управление на промените; антикризисно управление; устойчиво развитие; бизнес стратегии; теория на
управлението.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1996); старши асистент (1999); главен асистент (2003); доцент (2009).
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Лекционни курсове:
основи на управлението; управление на промените; антикризисно управление; бизнес стратегии и политики; бизнес анализи; антикризисен мениджмънт.
Основни публикации:
1. Мениджмънт: Теория и практика. – 3. прераб. изд. – София: Везни – 4, 2018. – 455 с. (в съавторство).
2. Управление на промените. – София: УИ „Стопанство“, 2011. – 218 с.
3. Contemporary problems related to crisis management of organizations. // Trakia Journal of Sciences, 2016, № 3,
pp. 256 – 261.
4. Improvement of the Management of the universities in Bulgaria. // Journal of Strategic and International Studies,
2015, Vol. X, № 4, pp. 28 – 34.
5. Indicators for LPS effective functioning measurement. // Functioning of the local production systems in Bulgaria,
Poland and Russia: Theoretical and economic policy issues. – Poland: Łódź University Press, 2015, pp. 13 – 24 (в
съавторство).

Марчев, Ангел Ангелов (1946)
Роден е в София. Завършва ВМЕИ „Ленин“, специалност „Автоматика и телемеханика“ (1970). Получава научната степен „доктор“ (1981). Специализира в
Англия (1995); Белгия (1997); Франция (1998); Германия (1993). Владее английски,
руски и немски език.
Научни интереси:
вземане на управленски решения; модели и методи за управление; симулации и
делови игри в управлението; борси и борсови операции.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1971); старши асистент (1973); доцент (1985).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Управление“.
Лекционни курсове:
борси и борсови операции; делови игри в управлението; теория на управлението; моделиране и прогнозиране.
Основни публикации:
1. Вземане на стратегически решения в компютърна управленска игра „Народно стопанство“. //
Развитие на системата за управление на промишленото производство: IХ научна конференция с международно участие (София), ВИИ „Карл Маркс“, 1989, № 1, с. 497 – 501 (в съавторство).
2. Използване на делови (управленски) игри в обучението на студенти. // Предизвикателства пред управлението на организациите през XXI век: Юбил. науч. конф. (Созопол), 2002, с. 95 – 100 (авт. колектив).
3. Beitrag der Algorithmender Selbstorganisation zur experimentallen Systemanalyse. – Berlin: Hochschule für
Okonomie „Bruno Leuschner“, Zentrale Arbeitsgruppe informationsverarbeitung, Berichte und Mitteilungen, Heft
№ 6, 1988 (в съавторство).
4. Computer Educational Games, Bulgarian Academy of Sciences – Research Centre in Educational Informatics,
Intergovernmental Informatics Programme – UNESCO, Training Couse for Educational Specialists, Bulgaria, Varna,
24 – 31 May, 1989.
5. Principles of Multistage Selection in Software Development in Decision Support Systems, in: Lewandovski, A., I. Stanchev
(Eds.), Lector Notes in Economics and Mathematical Systems – 337, „Methodology and Software Development for
Interactive Decision Support“, Proceedings, Albena, Bulgaria, 1987, Springer-Verlag (в съавторство).
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Марчев, Ангел Ангелов (1977)
Роден е в София. Получава бакалавърска степен по специалност „Финанси“ от
УНСС (2002) и магистърска степен по специалност „Финанси“ от Бургаския
свободен университет (2004). Придобива научната степен „доктор“ (2012).
Специализира в European Mathematical Society, Institute of Mathematics of the Polish
Academy of Sciences, Бедлево, Полша – Risk Theory and Related Topics (2008). Владее
английски, немски и руски език.
Научни интереси:
кибернетика и теория на системите; компютърни симулации; моделиране на
стопански системи, прогнозиране в управлението; авангардни количествени
подходи в управлението; самоорганизация; еволюционни алгоритми; риск и управленски решения; управление на инвестиционни портфейли; управленски игри и активни методи за обучение.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2005); старши асистент (2009); доцент (2017).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан по НИД (2020).
Лекционни курсове:
основи на управлението; метрика на предприятието; моделиране и прогнозиране в управлението; делови
игри в управлението; финансови пазари и инструменти; управленски решения и риск.
Основни публикации:
1. Използване на невронни мрежи за решаване на икономически задачи. // Управленски, информационни и
маркетингови аспекти на икономическото развитие на балканските страни: Международна конференция и кръгла маса (София), 2006, с. 516 – 524.
2. Компютърен модел за управление на инвестиционен портфейл от български акции с голяма пазарна
капитализация. // Актуални проблеми на статистическата теория и практика: Научна конференция
(София), 2008, с. 26 – 37 (в съавторство).
3. Модел за управление на инвестиционни портфейли от български акции. // Съвременни управленски
практики V: Научна конференция (Бургас), 2007, с. 24 – 33 (в съавторство).
4. Приложение на метода „Делфи“ за предвиждане на индекси, базирани на борсови котировки. //
Съвременни управленски практики II: Научна конференция (Бургас), 2004, т. 1, с. 143 – 152.
5. Управленски игри и симулации в Бургаския свободен университет. // Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията: Международна конференция (Бургас), 2004.

Мирчев, Милчо Костадинов (1944)
Роден е в с. Горна Врабча, област Перник. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1968),
специалност „Икономика на промишлеността“. Придобива научната степен
„доктор“ (1982). Специализира във: Московския държавен университет „М.
Ломоносов“ (1972); Централния университет, Барселона (1996); Финансовоикономическия институт, Санкт Петербург (1982). Членува в AEDEM, SIGEF,
ACEDE. Владее испански, френски и руски език.
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Научни интереси:
мениджмънт (в т.ч. стратегически мениджмънт); организационно поведение; икономика и управление
на предприятието.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1969); главен асистент (1975); доцент (1983).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Управление“ (1993 – 2003); ръководител на катедра „Управление“ (2005 – 2007).
Лекционни курсове:
основи на управлението; организационно поведение; управление на предприятието; стратегическо управление; управленско консултиране; организационна култура; стратегическо управление на човешките
ресурси.
Основни публикации:
1. Икономика и управление на предприятието: Учебник за дистанционно обучение. – София: УИ
„Стопанство“, 2005. – 356 с. (авт. колектив).
2. Икономика на промишлеността: – София (в съавторство). Ч. 1. – 1974. Ч. 2. – 1975.
3. Мениджмънт: Ценности, комуникации, промяна. – 2. доп. и прераб. изд. – София: УИ „Стопанство“,
2006. – 429 с. (авт. колектив).
4. Основи на управлението: Учебник за дистанционно обучение. – София: ИСК при УНСС, 2004. – 328 с.
5. Стратегическо управление. – УИ „Стопанство“, 2005 (в съавторство).

Мюлер, Радостина Димитрова (1948)
Родена е в София. Завършва ГУ „Т. Шевченко“, Киев (1973). Придобива научната
степен „доктор“ (1984). Специализира в Москва (1986). Владее немски, английски и руски език.
Научни интереси:
структурна организация на системите.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции: асистент (1974); старши асистент (1976); доцент (1989).
Основни публикации:
1. Анализ на взаимовръзките между измененията на производствената и организационно-производствената структура на машиностроенето. // Структурни изменения в промишленото производство: VI научна конференция (София), 1986.
2. Возрастающее влияние социального фактора при управлении процесса ускоренного внедрения научнотехнических достижений в современных условиях. – Новосибирск, 1985.
3. Проблеми на управлението на социалистическото стопанство: Zur Fragen der Leitung der Sozialistischen
Wirtschaft, HFO „Bruno Leuschner“, 1988.
4. Системна характеристика на народното стопанство и неговото управление: Ръководство за упражнения, 1988 (в съавторство).
5. Управленски решения: Уч. помагало. – София: УИ „Стопанство“, 1993. – 64 с.
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Станчев, Иван Стефанов (1942)
Роден е в София. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Математика“. Постъпва във ВИИ
„Карл Маркс“ (1969). Придобива научната степен „доктор“ (1983). Работи в областта на структурния
анализ в стопанското управление, приложението на математически методи и ЕИМ в стопанското управление на България.
Научни интереси:
структурен анализ в стопанското управление.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1973); доцент (1985).
в национални и международни организации:
директор на Международен проект по информатика в образованието по линия на ПРООН и ЮНЕСКО при
ООН (Женева).
Основни публикации:
1. Изследване на операциите. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1975. – 292 с. (в съавторство).
2. Изследване на операциите в стопанското управление. – София: Партиздат, 1974. – 160 с.
3. Организация, анализ и проектиране на автоматизирани системи на управление и информация. – София:
Наука и изкуство, 1972. – 488 с. (авт. колектив).
4. Теория на управлението на народното стопанство. – София: Наука и изкуство, 1988. – 299 с. (в съавторство).
5. Теория на управлението на народното стопанство. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1985. – 447 с. (в съавторство).

Стоянов, Филип Петров (1973)
Роден е в София. Завършва Първа английска езикова гимназия, София (1992);
УНСС, специалност „Икономика и управление на индустрията“ (1997); НБУ, специалност „Право“ (2017). Придобива научната степен „доктор“ (2008). Владее
английски, руски и немски език. Има издадени 39 публикации.
Научни интереси:
стратегическо управление; корпоративно управление; управление; социална
отговорност на бизнеса; стратегическо управление на човешките ресурси.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2015); главен асистент (2018); доцент (2020).
Лекционни курсове:
стратегическо управление; социална отговорност на бизнеса; управление; стратегическо управление на
човешките ресурси; управление на талантите.
Основни публикации:
1. Greenwashing and PR in the Financial Sector in Bulgaria. // 4th ESTIDIA conference (Sofia), 2017.
2. Corporate Social Responsibility and Corporate Image Building. // Scientific Journal „Economics and Finance“, 2017,
№ 8, pp. 4 – 11.
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3. Practical and Implementation issues of knowledge management within the organization. // International Conference
The Future of Education, 7th Edition, (Italy), 2017, pp. 408 – 412 (в съавторство).

Тарльовски, Тодор Георгиев (1927)
Роден е в с. Борован, област Монтана. Завършва ВССИ „Г. Димитров“ (1957), специалност „Полевъдство“.
Постъпва във ВИИ „Карл Маркс“ (1976), катедра ТУМСС (1978). Работи в областта на организацията и
управлението на селскостопанското производство, теорията и управлението на народното стопанство в България.
Научни интереси:
теория и управление на народното стопанство.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доктор (1973); доцент (1975).
Основни публикации:
1. Икономика и организация на бубарството. – София: Земиздат, 1964. – 122 с. (в съавторство).

Цончев, Радослав Златанов (1946)
Роден е в Карлово. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Математика“. Придобива научната степен „доктор“ (1982). Специализира в Англия, Гърция,
Австрия (1993, 1995), САЩ (1995, 1998). Владее английски и руски език.
Научни интереси:
икономико-математическо моделиране; теория на стопанското управление;
обработка на данни.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1985).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-ректор (1990).
Лекционни курсове:
основи на мениджмънта; финансови и бизнес изчисления; качествени методи в икономиката; моделиране.
Основни публикации:
1. Ефективно управление на инвестициите чрез инвестиционните фондове. // Пазари и право, 2000, № 1.
2. Изследване на операциите. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1975.
3. Организация и методология за изграждане на автоматизирани системи (работно проектиране, програмиране и внедряване). – София: ДИ „Техника“, 1974.
4. Проблеми на моделирането в процеса на управление на териториалните системи. – София: ВИИ „Карл
Маркс“ – ОПКК, 1985.
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5. Корпоративното управление и защитата на акционерите в българските публични дружества. //
Българската икономика – предизвикателства на прехода: Науч. конф. (София), УНСС, 2001, с. 224 – 240.

Чакъров, Камен Василев (1945 – 1995)
Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1968). Придобива научната степен „доктор“ (1987). Специализира и преподава в МНИИПУ, Москва, MCI, Виена, ILO, Женева, Thames Valey University, Лондон. Консултант на международни научни конгреси в Ню Йорк (1990), Лондон (1991), Рим (1994).
Научни интереси:
организационно поведение и диагностика.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1990).
Лекционни курсове:
основи на управлението; организационно поведение; диагностика и управленско консултиране.
Основни публикации:
1. Сборник анотирани дидактически текстове по теория на социалното управление. – I свитък. – София:
ВИИ „Карл Маркс“. – 1981. – 75 с. (в съавторство).
2. Избор и оценка на експерти за решаване проблемите на системния анализ (на стопанската дейност). // Научни трудове на ВИИ „Карл Маркс“, 1984, № 1, с. 349 – 394.

АСИСТЕНТИ
Ангелова, Миглена Димитрова (1978)
Родена е в Ямбол. Завършва ЕГ „Васил Карагьозов“, Ямбол, профил френски език
(1997). Получава магистърска степен по специалност „Връзки с обществеността“ (2001) от СУ „Св. Климент Охридски“ и магистърска степен по специалност „Публична администрация“ (2003) от Техническия университет, София.
Придобива научната степен „доктор“ (2011). Владее английски и френски език.
Има издадени над 50 публикации.

Научни интереси:
управление на културния и креативния бизнес; управление на европейски програми и проекти; управление
на високотехнологичния бизнес; управление на промените.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2015); главен асистент (2017).
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Лекционни курсове:
основи на управлението; управление на културния и креативния бизнес; управление на промените.
Основни публикации:
1. Conflict management during the process of organizational change. // KSI Transaction on Knowledge Society, 2017,
Vol. X, № 1, pр. 14 – 19.
2. Cultural and Creative Business through Investment Plan for Europe. // International Conference on High Technology
for Sustainable Development (HiTech). – USA: Publisher IEEE, 2018 (в съавторство).
3. Key Factors to Build Project Team Capacity in Creative Business Enterprises. // International Conference on Creative
Business for Smart and Sustainable Growth (CREBUS). – USA: Publisher IEEE, 2019.
4. Specifics of Project Management in Creative Business. // International Conference on Creative Business for Smart
and Sustainable Growth (CREBUS). – USA: Publisher IEEE, 2019.

Вутов, Иван Цолов (1981)
Роден е в София. Завършва Средно училище за чужди езици и мениджмънт „Иван
Вазов“, София, с професионална квалификация „мениджър“ (2000). Получава бакалавърска степен по специалност „Стопанско управление“ от УНСС (2007) и магистърска степен по специалност „Бизнес администрация“ от НБУ, София (2010).
Придобива научната степен „доктор“ (2018) с дисертация на тема „Приложение
на теорията на заинтересованите страни в управлението на корпоративните
комуникации“. Владее английски и немски език. Има издадени 3 публикации.
Научни интереси:
бизнес комуникации; корпоративно управление; организационно поведение.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2019).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
зам.-председател на УС на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ);
председател на УС на Сдружение „Индустриален клъстер Средногорие“; член на Управителния съвет на
Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия (НТС по МДГМ); председател на Съвета
на директорите на „Геотрейдинг“ АД; заместник-управител на „Геотехмин“ ООД; член на Надзорния съвет на „Елаците-Мед“ АД; зам.-председател на Съвета на директорите на „Бекастрой“ ЕАД.
Лекционни курсове:
бизнес комуникации; основи на управлението; организационно поведение; приложен мениджмънт.
Основни публикации:
1. Методи за идентифициране и анализ на заинтересованите от дейността на организацията страни. // Икономиката на България и Европейския съюз в глобалния свят. Мениджмънт, маркетинг
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Маркс“, 1986. – 252 с. (в съавторство).
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Георгиев, Александър Переклиев (1905 – 1988)
Роден е във Варна. Завършва Търговската гимназия, Варна; Варненското висше стопанско училище (1925)
и Свободния университет за стопански и политически науки, София (1928). Специализира във Висшето
стопанско училище, Берлин – Организация на транспортните предприятия. Преподавател във ВИИ „Карл
Маркс“ от 1951 г. Има придобита експерт-счетоводителска правоспособност при Института на заклетите експерт-счетоводители в България.
Научни интереси:
организация и отчетност на транспортните предприятия.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1955); професор (1968).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на Отрасловоикономическия факултет (1956).
в национални и международни организации:
началник на финансово-счетоводното отделение в Института за обществено осигуряване (1944); завеждащ отделение в БНБ (1948 – 1949).
Лекционни курсове:
счетоводна отчетност; анализ на себестойността на транспортните предприятия.
Основни публикации:
1. Калкулация и анализ на себестойността на железопътните превози. – София: Наука и изкуство, 1953,
1959. – 602 с., 404 с.
2. Калкулация на индустриалното производство. – София, 1941. – 124 с.
3. Счетоводна отчетност на държавните предприятия от автомобилния транспорт. – София,
1966. – 210 с.
4. Счетоводна отчетност на железопътните предприятия и калкулация на себестойността на жп
превози. – София: Наука и изкуство, 1964. – 500 с.
5. Счетоводна отчетност на транспортните стопански организации. – 3. изд. – София: Наука и изкуство, 1973. – 411 с.

Добрев, Димитър Николов (1888 – 1961)
Роден е в Котел. Завършва Търговската гимназия в Свищов (1907), а висшето си
образование – в Лайпциг (1907 – 1909). Придобива научната степен „доктор“ в
Friedrich-Alexanders-Universität, Ерланген (1911). Един от основателите на Свободния
университет (УНСС) в София през 1920 г., на катедрата „Счетоводна отчетност“ на Института на заклетите експерт-счетоводители в България. Гостлектор е в Берлин по покана на Висшето училище за стопански науки по темите:
„Основни проблеми на българското стопанство“ и „Развой на стопанската наука
в България“. Автор е на множество публикации с фундаментално значение на икономическата наука и счетоводната теория у нас. Владее немски език.
Научни интереси:
счетоводството като система; анализ на стопанската дейност; контрол; ролята на техническия прогрес върху икономическото развитие.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
професор във Висшата кооперативна школа (1924 – 1931); професор в Свободния университет (1920 –
1940); също и след преобразуването му в Държавно висше училище за финансови и административни
науки – ДВУФАН (1940 – 1945); професор във ВИИ „Карл Маркс“ (1952 – 1957).
заемани ръководни длъжности в УНСС:
директор (ректор) на ДВУФАН (1940 – 1945); декан на новообразувания Стопански факултет при СУ след
обединяването на ДВУФАН с Държавно-стопанския отдел при ЮФ на Университета.
в национални и международни организации:
завеждащ занаятчийското бюро при Търговската палата в Пловдив (1911); несменяем и почетен председател на Института на заклетите експерт-счетоводители в България (1931 – 1944).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
администратор в Българската земеделска и кооперативна банка (1935 – 1940).
Лекционни курсове:
теория на счетоводството; индустриално счетоводство; теория и анализ на балансите; контрол и ревизия; икономика на предприятието; анализ на стопанската дейност на промишленото предприятие.
Основни публикации:
1. Въведение в частностопанската наука. – София, 1936 (София: Рила). – 239 с. (включена в Златния фонд
на Библиотеката при УНСС).
2. Записки по анализ на стопанската дейност на промишлените предприятия. – Държавно издателство
„Наука и изкуство“, 1954. – 244 с. (включена в Златния фонд на Библиотеката при УНСС).
3. Наука за отделното стопанство. – Печатница „Изгрев“, 1946. – 508 с. (включена в Златния фонд на
Библиотеката при УНСС).
4. Систематично търговско счетоводство. – Пловдив, 1914. – 211 с.
5. Теория и анализ на балансите. – 3. изд. – 1946 (София: Бълг. наука). – 196 с.

Дурин, Стоян Иванов (1937)
Роден е в с. Блатец, област Кюстендил. Завършва Икономическия техникум,
Кюстендил (1955); ВИИ „Карл Маркс“ (1960), специалност „Счетоводна отчетност“. Придобива научната степен „доктор“ (1976). Специализира в Московския
институт за инженери по железопътен транспорт (1975). Дипломиран експерт-счетоводител. Владее руски език. Има издадени над 350 публикации.
Научни интереси:
счетоводство и независим финансов одит.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1973); доцент (1978); професор (1999).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на факултет „Икономическа информация“ (1978 – 1983); декан на ДЧСА (1983 – 1985); научен
секретар на катедра „Счетоводна отчетност“.
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
директор на дирекция „Методология на счетоводната отчетност“; началник на управление „Национално
счетоводство“ в Министерството на финансите.
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в национални и международни организации:
председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България; почетен председател на ИДЕС; първи зам.-председател на Съюза на счетоводителите; член на Международната федерация
на счетоводителите (IFAC).
Лекционни курсове:
счетоводство на транспортните предприятия; основи на счетоводството; Международните стандарти за финансово отчитане; одиторски стандарти.
Основни публикации:
1. Годишен финансов отчет. – София: ИК „Труд и право“, 2002. – 128 с.
2. Деноминацията и счетоводството. – София: ФорКом, 1999.
3. Национален сметкоплан: Теория и практика. – София: ФорКом, 1991. – 112 с.
4. Отчитане на финансови инструменти. – София: ОРКП – Мисъл, 2009. – 48 с.
5. Счетоводство на предприятието. – София: ФорКом, 2002. – 383 с. (в съавторство).

Душанов, Иван (Иван Душанов Иванов) (1928 – 2019)
Роден е в с. Калтинец, област Велико Търново. Завършва ВИИ „Карл Маркс“
(1953), специалност „Счетоводна отчетност“, и СДУ – ЮФ (1964), специалност
„Право“. Придобива научните степени „доктор“ (1956) и „доктор на икономическите науки“ (1975). Специализира в Полша (1965) и СССР (1971). Владее руски и
немски език.
Научни интереси:
организация и методология на счетоводната отчетност; вътрешния финансов контрол и съдебно-счетоводните експертизи; ревизионен финансов контрол в национален мащаб; проблеми на организацията, използването и планирането на финансовите средства на държавните промишлени предприятия в страната; съдебно-счетоводни експертизи.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1967); професор (1978).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан (1967) и декан (1985 – 1987) на факултет „Икономическа информация“; зам.-ректор на ВИИ
„Карл Маркс“ (1989 – 1990); ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ (1991 – 1995); председател
на ОС (1993); директор на Следдипломната школа на УНСС (1993 – 1995).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
зам.-началник на ГУ на ДФК при МФ; началник на управление „Счетоводна отчетност и съдебно-счетоводни експертизи“ при МФ; член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация; член на Сметната
палата на Република България.
в национални и международни организации:
председател на сдружение „Съдебно-счетоводни експертизи в Република България“; председател на
Съюза на счетоводителите в България; председател на КС на СУБ; член на СУБ; член на Борда на „Journal
of Applied Accounting Research“ (Обединено кралство); почетен член на Съюза на полските счетоводители.
Лекционни курсове:
финансови отчети на предприятията; съдебно-счетоводни експертизи; промишлено счетоводство;
счетоводна отчетност на стопанските организации; методология и организация на счетоводната от349

четност; методология и организация на вътрешния финансов контрол; финансово счетоводство; обща
теория на счетоводната отчетност; актуален проблемен курс по счетоводство, международни и национални счетоводни стандарти.
Основни публикации:
1. Въведение в счетоводството и съдебно-счетоводни експертизи. – Варна: ИК „ТедИна“, 1993. – 280 с.
(в съавторство);
2. Главният счетоводител в системата на стопанското управление. – София: Наука и изкуство, 1974. – 155 с.
3. Курс по счетоводство на предприятието. – София: КФ „Персонал Консулт“, 1991. – 184 с. (в съавторство).
4. Обща теория на счетоводството: Учебник. – София: Счетоводна къща ЕООД, 1998. – 192 с.
5. Съдебно-счетоводни експертизи. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1990. – 188 с. (в съавторство).

Йонкова, Бойчинка Ненкова (1960 – 2014)
Родена е в с. Ловнидол, област Габрово. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1983), специалност „Счетоводна отчетност“. Придобива научната степен „доктор“
(1999). Специализира в Ленинградския институт за търговия „Ф. Енгелс“ под
научното ръководство на Я. В. Соколов (1989); Университета „Де Монфорт“,
Лестър, Великобритания (1994); USAID – „Капиталови пазари – България“, Американска агенция за международно развитие и ИДЕС (2001). Притежава сертификат по международни стандарти за одит (2001); Световна банка – по програма за счетоводна реформа и институционално укрепване – „Път към Европа“
(2005 – 2006); сертификат за регистриран одитор; сертификат за извършване
на независим финансов одит по международните счетоводни стандарти и международните одиторски стандарти (извършване на независим финансов одит като съвкупност от
процедури, определени с международните одиторски стандарти, въз основа на които се изразява
независимо мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на финансовите
отчети – индивидуални и консолидирани). Дипломиран експерт-счетоводител (2000). Владее руски и английски език.
Научни интереси:
управленско счетоводство; счетоводство за опазване на околната среда; международни счетоводни
стандарти; електронизация на учебния процес.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1994); доцент (2003); професор (2013).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан по НИД (2007 – 2011).
в национални и международни организации:
председател на Съвета по контрол на качеството на одиторските услуги; член на редколегията на ИДЕС.
Лекционни курсове:
счетоводство и анализ на индустриалното предприятие; счетоводство на туристическата фирма;
корпоративен счетоводен мениджмънт; международно счетоводство; теория на счетоводството;
управленско счетоводство; счетоводство на предприятието; международни стандарти за финансови
отчети; по международната програма по бизнес и финанси – международно сравнително счетоводство,
съвременни проблеми в европейското управленско счетоводство.
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Основни публикации:
1. Интегрираното отчитане – отговорност и отчетност. – София: ИК – УНСС, 2012. – 147 с.
2. Креативното счетоводство и ролята на независимия финансов одит. // Годишник на ИДЕС, 5, 2011,
77 – 96.
3. Международни счетоводни стандарти: Учебник за дистанционно обучение. – София: ИСК при УНСС,
2003. – 359 с. (в съавторство).
4. Управленско счетоводство: Лекционни записки със задачи: Ч. 1. – София: УИ „Стопанство“, 1995. – 208
с. (в съавторство).
5. Environmental Issues and External Reporting in Bulgaria// Economia Aziendale 2000we, Online Review, 2009,
№ 1, p. 245 – 253.

Йорданов, Димитър Цанев (1912 – 1993)
Роден е в Свищов. Завършва Търговската гимназия „Д. Хадживасилев“, Свищов (1932); Свободния университет за политически и стопански науки (УНСС), София (1936). Специализира във Висшето училище за
световна търговия, Виена (1940 – 1942), където придобива научната степен „доктор“ (1942). Постъпва в
Държавното висше училище за финансови и административни науки (УНСС) през 1943 г. Един от основателите на специалност „Счетоводна отчетност“ и на Съюза на научните работници в България (1944).
Научни интереси:
теория и практика на операциите и счетоводната отчетност на банките; организация, планиране и
счетоводна отчетност в промишлените предприятия и калкулация на цените на готовата продукция и
стоките в отраслите на народното стопанство.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1938) във ВФСИ „Д. А. Ценов“, Свищов; доцент (1943) и професор (1945) във ВИИ „Карл Маркс“.
ръководни и други длъжности в УНСС:
първият декан на ФСФ на ВИИ „Карл Маркс“ (1952 – 1958).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
главен секретар на Министерството на търговията и продоволствието (1945 – 1947); главен директор
на Главна дирекция на цените при МС на България (1947 – 1949).
Основни публикации:
1. Защита на спестовните влогове при кооперативните кредитни институти в България. – София:
Българска наука, 1945. – 56 с.
2. Контролата върху частните и кооперативните кредитни институти в защита на спестовните
влогове в България. – София: Печ. „Т. Т. Драгиев“, 1945. – 36 с.
3. Счетоводно-аналитична методология за създаване на икономическа информация за управленските
разходи на промишлените организации. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1974. – 102 с.
4. Учение за индустриалното предприятие: Същност, видове, ръководство, организация, счетоводство, калкулация, статистика, стопански план. – София: Печ. „Графия“, 1947. – 304 с.
5. Финансови и счетоводни проблеми в борбата срещу загубите на брак в промишлеността на НРБ. –
София: БАН, 1959. – 200 с.
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Миланова, Емилия Георгиева (1952)
Родена е в Годеч. Завършва СПУ „Ас. Златаров“, Годеч; ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Счетоводна отчетност“ (1974). Придобива научната степен
„доктор“ (1991). Специализира в ЛФИИ, Ленинград, СССР – „Финансовоикономически анализ“ (1985); World Bank and World Bank Institute, Вашингтон,
USA – „Небанкови финансови институции: развитие и регулации“ (2000);
USAID, Варшава, Полша – Банков надзор/ Застраховане на депозити (2000);
USAID, Вашингтон, USA – „Банков мениджмънт“ (2001). Дипломиран експерт-счетоводител. Владее френски, руски и английски език. Има издадени
48 публикации.
Научни интереси:
анализ на банковата дейност; регулации и управление на риска; финансово счетоводство.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1975); главен асистент (1986), доцент (1997); професор (2011).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Счетоводна отчетност и икономически анализ“ (1991 – 1995); директор на
РЦДО – Пловдив (2013 – 2019); член на АС (1995 – 1997; 2011 – 2019).
в национални и международни организации:
зам.-председател на СД на Банковата консолидационна компания (1997 – 2001); член на УС на БНБ; под
управител на БНБ, ръководещ Управление „Банков надзор“ (1997 – 2007).
Лекционни курсове:
регулации и управление на риска във финансовия сектор; анализ на финансовите отчети и оценка на
риска на финансовите предприятия; отчетно-информационно осигуряване на управлението на риска и
вътрешен контрол; счетоводна политика и финансови отчети на бизнес организацията; основи на счетоводството.
Основни публикации:
1. Вътрешен анализ на адекватността на капитала: финансово – счетоводни аспекти. – София: УИ
„Стопанство“, 2011. – 343 с.
2. Капиталова адекватност на банките: счетоводни аспекти на анализ и оценка. – София: УИ
„Стопанство“, 2011. – 200 с.
3. Регулации и управление на риска: Монография. – София: ИК – УНСС, 2014. – 401 с.
4. Съвместимост между МСФО 9 и Базелската рамка за капиталови изисквания. // Годишник на ИДЕС,
2016.
5. Счетоводство на застрахователите и осигурителите: Учебник – София: ИК – УНСС, 2018. – 530 с.
(в съавторство).

Минчев, Светослав Костов (1905 – неизв.)
Роден е в София. Завършва търговската гимназия в София (1924); Стопанския отдел на СДУ (1930).
Специализира търговия и финанси в Лиежкия държавен университет (1930 – 1931). Постъпва в
Държавното висше училище по финансови и административни науки – ДВУФАН, като хоноруван асистент по финансова математика (1940). Един от икономистите математици у нас, които разработват
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различни видове начини и методи за влогонабиране на спестяванията при социалистическата планово-кредитна система.
Научни интереси:
стопанска и финансова математика; история на лихвата в чужбина и у нас.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1946); професор (1950).
в национални и международни организации:
член на Института на заклетите експерт-счетоводители (от 1946 до закриването му през 1948 г.);
член на Президиума и председател на Поверителния съюз на Съюза на научните работници в България
(1959 – 1971); председател на Контролната комисия в Дружеството на ООН.
Основни публикации:
1. Значение на спестовността на социалистическото стопанство. – София: Наука и изкуство,
1951. – 45 с.
2. История на лихвите в чужбина и у нас. – София: Т. Т. Драгиев, 1942. – 20 с.
3. Кредит и ипотечен кредит (финансово-стопанско и математическо изследване). – София, 1946. – 122 с.
4. Сложно-лихвени таблици по финансова математика: Сложно декурзивно и антиципативно олихвяване
на капитал, срочни влогове, ренти и погашения. – София: Наука и изкуство, 1949. – 208 с.
5. Финансова математика. – София: Едисон, 1943. – 272 с.

Пергелов, Коста Димитров (1921 – 2007)
Роден е в Ахтопол. Завършва Средното търговско училище „Княз Симеон
Търновски“, Бургас (1939); Държавното висше училище за финансови и административни науки (1943), специалност „Финанси“. Поканен от ректора на ДВУФАН
проф. Димитър Добрев да стане асистент към катедра „Наука на отделното
стопанство“ (1946). Безспорен е приносът му научно да обоснове балансовото равенство и двойствеността в отразяването на стопанските операции.
Получава званието „Главен експерт-счетоводител“ от Министерството на
финансите (1972). Един от създателите, организаторите и дългогодишен ръководител на следдипломното обучение в България. Награден с орден „Народна
република България“ II степен, за активно участие в преподавателската, научноизследователската дейност и за развитие на икономическата наука (1986). Владее немски, френски и руски език. Автор е на
повече от 100 публикации.
Научни интереси:
теория на счетоводството; развитие на счетоводната теория като конкретна форма на научно знание; исторически корени и обоснованост на двустранното отразяване на стопанските събития; факти,
явления; антологичен статус на счетоводството; функции на счетоводството.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1946); доцент (1958), професор (1968).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на ОИФ във ВИИ „Карл Маркс“.
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
член на Националния методически съвет по счетоводна отчетност към Министерството на финансите.
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в национални и международни организации:
член на Ревизионната комисия при Президиума на Съюза на научните работници в България (1952 – 1967).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
директор на Българската външнотърговска банка (1965 – 1971).
Почетни звания (в български и чуждестранни университети):
награден с грамота от ректора на ВИИ „Карл Маркс“ за проявена трудова и гражданска доблест, за
съзнателна преподавателска, научна и обществена дейност в продължение на 23 години във ВИИ; заслужил професор на Русенския университет „Ангел Кънчев“ (2001); заслужил професор на УНСС и златна
значка (2002); почетен вимпел на Икономическия университет – Варна, за високи постижения на науката
и научноизследователската дейност (2006); учредена на негово име стипендия и наименувана на проф.
Пергелов зала в Европейския колеж по икономика и управление, Пловдив (2009).
Лекционни курсове:
счетоводна отчетност и анализ на баланса на промишленото предприятие; банково счетоводство; счетоводство на бюджетните учреждения; счетоводна отчетност във финансово-кредитната система;
теория на счетоводството и промишлено счетоводство; методология и организация на счетоводната
отчетност; счетоводна отчетност на нестопанските организации.
Основни публикации:
1. Организация, използване и планиране на финансовите средства на държавните промишлени предприятия в НРБ. – София: Наука и изкуство, 1962. – 272 с. (в съавторство).
2. Счетоводна отчетност и анализ на баланса на промишлените организации. – София: Наука и изкуство, 1974. – 408 с. (в съавторство).
3. Счетоводство на банките. – София: Наука и изкуство, 1962. – 456 с. (в съавторство).
4. Счетоводство на бюджетните учреждения. – София: Наука и изкуство, 1965. – 336 с.
5. Счетоводство на БНБ, Българска външнотърговска банка и ДСК. – София, 1955, 1961, 1965 (авт. колектив).

Пожаревска, Румяна Савова (1958)
Родена е в Елена. Завършва 9. френска езикова гимназия, София (1977); ВИИ
„Карл Маркс“ (1982), специалност „Счетоводна отчетност“. Придобива научната степен „доктор“ (2006). Специализира по програмата ФАР в Института
на френските одитори и експерт-счетоводители, счетоводна къща „Concorde
Europeene“ – Париж, Франция (1992). Владее френски и руски, ползва английски
език. Има издадени 65 публикации.
Научни интереси:
теория на счетоводството; финансово счетоводство; счетоводни аспекти
на нематериалните активи; счетоводни аспекти на дейността на ЮЛНЦ.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1991); старши асистент (1998); главен асистент (2001); доцент (2010); професор (2018).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на ФСФ (2011 – 2019).
Лекционни курсове:
счетоводство на нематериалните активи; финансово счетоводство; принципи на признаване и представяне на интелектуалния капитал и на природните ресурси; основи на счетоводството; счетоводно
информационно отчитане на нематериалните активи в предприятията от публичния сектор; управление на интелектуалната собственост.
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Основни публикации:
1. Интелектуална собственост – признаване, представяне и оповестяване за счетоводни цели. – София:
УИ „Стопанство“, 2010. – 128 с.
2. Отчитане на нематериалните активи. – София: ИК – УНСС, 2012. – 440 с. (в съавторство).
3. Счетоводни аспекти на интелектуалния капитал. – София: ИК – УНСС, 2017. – 186 с.
4. Accounting aspects on biotechnology and their products (according to theory and practice in Bulgaria). // USA
Chinese Business Review, David Publishing Company, New York, NY, USA 2015, Vol. 14, No. 3, pp. 137 – 142.
5. Accounting aspects of intangible cultural heritage – current issues in the theory and practice in Bulgaria. – Germany:
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014, pp. 1 – 43.

Стоянов, Стоян Димитров (1947)
Роден е в с. Горна Василица, област София. Завършва СОУ „Неофит Рилски“,
Долна баня (1965); ВИИ „Карл Маркс“ (1972), специалност „Счетоводна отчетност“. Придобива научната степен „доктор“ (1986). Специализира отчитане и
анализ на банковите кредити в МИНХ „Г. Плеханов“, Москва (1984); Института
на експерт-счетоводителите – Монпелие, Париж, Франция (1991). От 1991 г.
е дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор. Владее руски
и френски език. Има издадени над 100 публикации. „Заслужил професор на
УНСС“ (2013).
Научни интереси:
счетоводство и анализ на банките, публичния сектор, застрахователните и осигурителните дружества, теория на счетоводството.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1978); главен асистент (1981); доцент (1988); професор (2009).
ръководни и други длъжности в УНСС:
декан на ФСФ (1995 – 1999); ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ (1995 – 2016); председател
на ОС (2011 – 2015); директор на Университетския център по стандартизация, анализ и одит на финансовия отчет към УНСС.
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
член на УС на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България; главен редактор на
списание ИДЕС.
Лекционни курсове:
теория на счетоводството; анализ на финансовите отчети на предприятията; счетоводство на банки и небанкови финансови институции; счетоводство в публичния сектор и финансово-счетоводен мениджмънт.
Основни публикации:
1. Акционерният капитал в счетоводството (теория, методология, практика). – София: Счетоводна
къща ЕООД, 2009. – 168 с.
2. Банково счетоводство. – София: ИК – УНСС, 2018. – 355 с. (в съавторство).
3. Модерни аспекти в организацията на счетоводството и одита в Република България. // Списание на
дипломираните експерт-счетоводители, Букурещ, 2009.
4. Обща теория на счетоводството. – София: УИ „Стопанство“, 2008. – 174 с. (в съавторство).
5. Теории, системи и школи в счетоводството. – София: ИК – УНСС, 2015. – 206 с. (в съавторство).
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Тотев, Тотю Тодоров (1920 – 1998)
Роден е в с. Ряховиците, област Велико Търново. Средно образование завършва
в Севлиево (1939), а висше във ВФСИ „Д. А. Ценов“, Свищов (1946). Един от първите икономисти, изследвали проблемите на анализа на стопанската дейност
на ТКЗС, ДЗС и МТС. Има издадени можество учебници за висшите икономически учебни заведения в страната.
Научни интереси:
анализ на стопанската дейност, оборотните средства в промишлените
предприятия и тяхното обръщение; качество на продукцията; анализ на
себестойността на продукцията, анализ на селскостопанските и търговските предприятия; теория на счетоводството по отношение на разширяването на неговия предмет и обхват.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1947); доцент (1951); професор (1958).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Счетоводна отчетност“.
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
зам.-председател на БНБ (1964); председател на Българската външнотърговска банка (1969); зам.-ректор на ВФСИ „Д. А. Ценов“, Свищов (1956 – 1961).
Лекционни курсове:
теория на социалистическата счетоводна отчетност; икономически анализ; организация на социалистическото селско стопанство.
Основни публикации:
1. Анализ на стопанската дейност на промишленото предприятие. – Варна: Държ. изд., 1960. – 287 с.
2. Анализ на стопанската дейност на социалистическите предприятия в НР България: За студентите
от ВИИ „Карл Маркс“ – София, ВИНС „Д. Благоев“ – Варна, ВФСИ „Д. А. Ценов“ – Свищов. – 3. издание –
София: Наука и изкуство, 1972. – 470 с.: с табл. (в съавторство).
3. Анализ на стопанската дейност на търговските предприятия. – София: Наука и изкуство, 1957. – 249
с. (в съавторство).
4. Курс по счетоводство. – Варна: Държ. изд., 1968. – 376 с. (в съавторство).
5. Счетоводство на държавните земеделски стопанства (ДЗС). – 2. осн. прераб. изд. – София: Нар.
просв., 1956. – 288 с. (авт. колектив).
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Трифонов, Трифон Благоев (1944)
Роден е в с. Брест, област Плевен. Завършва СПТУ „Марин Дринов“, София
(1961); ВИИ „Карл Маркс“ (1971), специалност „Счетоводна отчетност“.
Придобива научната степен „доктор“ (1979). Специализира във ВИНС, Ленинград
(1974); Nuffield College, Oxford, Great Britain (1993); École Polytechnique, Висшето
политехническо училище, Париж, Франция (1976); Икономическия институт, Познан, Полша (1978); University of Toronto, Департамента по счетоводство, Торонто, Канада (1994); Амстердамския университет, Холандия (1996);
Икономическия университет, Атина, Гърция (1998). Владее руски, английски и
френски език. Има издадени над 100 публикации.
Научни интереси:
управленско счетоводство; теория на счетоводството; финансово управление на корпорацията; методологически проблеми на себестойността; счетоводно изследване на разходите и себестойността;
корпоративно счетоводство; икономико-математическа школа в икономикса; корпоративни финанси;
финансово-инвестиционен анализ; счетоводна оптимизация на активи и пасиви; стратегическо счетоводно бюджетиране; световна икономическа мисъл; международни аспекти на счетоводството и финансите.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1995); професор (2008).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на ФС на ФСФ.
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
финансов директор на Представителството на Англо-холандското дружество Trust, Management & Finance
(ТМФ), София; финансов директор на Българо-американската фирма „Химтрейд“ (Chimtrade), София, съвместно предприятие на DOW Chemical, САЩ и „Химимпорт“, България; Министерството на външноикономически връзки на Република България; доцент в Държавния университет по наука и технологии на
Енугу (Enugu State University of Science and Technology), Нигерия, Факултет „Управленски науки“ (Faculty
„Management Sciences“), Департамент „Счетоводство“ (Department of Accountancy); Министерството на
външната търговия на Република България.
Гост-професор в чужбина:
Държавния университет по наука и технологии на Енугу (Enugu State University of Science and Technology,
Department of Accountancy), Нигерия – Управленско счетоводство; Университета на Торонто (University of
Toronto), Департамента по счетоводство (Department of Accounting) – Управленско счетоводство.
Лекционни курсове:
управленско счетоводство; корпоративно счетоводство; теория на счетоводството; финансово счетоводство; теория и методология на счетоводните изследвания.
Основни публикации:
1. Корпоративен счетоводен анализ: Ч. 1 – 2. – София: Тракия-М, 2002 – 2004. – Ч. 1. – 594 с.; Ч. 2. Бизнес
комбинации и консолидация на финансовите отчети. – 2004. – 324 с.
2. Професор Димитър Добрев – основоположник, методолог и вдъхновител на счетоводното знание. //
ИДЕС, 2018, № 2.
3. Счетоводна оптимизация на активи и пасиви: В 2 ч.: Управленски счетоводен анализ. – София:
Тракия-М, 2003. – Ч. 1. – 456 с.
4. Теория на счетоводството. – 2. изд. – София: Тракия-М, 1999. – 424 с.
5. Финансово счетоводство. – София: Тракия-М, 1999. – 522 с.
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Фесчиян, Даниела Милчова (1968)
Родена е в Перник. Завършва УНСС (1992), специалност „Счетоводство и контрол“. Придодобива научната степен „доктор“ (2000). Специализира в
Университета „Де Монтфорт“, Великобритания – „Управленско счетоводство
и международни счетоводни стандарти“ (1994); в Лестърския университет,
Великобритания – Счетоводство и финансово-счетоводен мениджмънт в банките (1998). Гост-лектор в катедра „Икономикс“ на Лестърския университет,
Великобритания (1999, 2001). Сертифициран лектор по Международни счетоводни стандарти към Американската агенция за международно развитие (от
2001). Ползва английски и руски език. Има издадени над 100 публикации.
Научни интереси:
счетоводство и анализ на банките; финансово-счетоводен мениджмънт в банките; счетоводство и
анализ в публичния сектор; хармонизация и стандартизация на счетоводството в публичния сектор.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1993); старши асистент (1996); главен асистент (1999); доцент (2005); професор (2014).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на ФСФ (2007 – 2011); научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ“ (2005 – 2015);
зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ (от 2016 г.); председател на КС на УНСС (от 2019 г.);
зам.-директор на РЦДО – Хасково (от 2015 г.).
в национални и международни организации:
участва в национални и международни проекти, консултативни и експертни групи по проблемите на
стандартизацията на счетоводството в публичния сектор и финансово-счетоводния мениджмънт в
банките; лектор към Международния банков институт, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България (от 2015 г.).
Лекционни курсове:
счетоводство в публичния сектор; счетоводство на банките; специализиран курс по счетоводство в
публичния сектор; международни счетоводни стандарти за публичния сектор; стандартизация на счетоводство в публичния сектор; анализ на финансовите отчети на предприятията от публичния сектор;
финансово-счетоводен мениджмънт в банките и анализ на финансовите отчети на банките.
Основни публикации:
1. Международните счетоводни стандарти за публичния сектор и процесът на хармонизация на счетоводството в ЕС. // Иконом. изследвания, XXII, 2013, № 4, с. 122 – 144.
2. Оценяване след първоначално признаване на дълготрайните материални активи в предприятията от
публичния сектор. // Годишник на ИДЕС, 2013, с. 165 – 184.
3. Стандартизацията на счетоводството и модели за отчитане на дълготрайните активи в публичния сектор. – 3. прераб. и доп. изд. – София: ИК – УНСС, 2018. – 270 с.
4. Счетоводството като източник на информация за управление на капиталовата адекватност на банките и новото Базелско споразумение за капитала. – София: УИ „Стопанство“, 2005. – 108 с.
5. A System of Indicators for Financial Analysis of the Municipal Real Property. // Acta Universitatis Danubius, The
journal is included in international databases, Vol. 4, 2013, pp. 402 – 415.
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Чуков, Кръстьо Петров (1944)
Роден е в с. Беласица, област Благоевград. Завършва Икономическия техникум
„Иван Илиев“, Благоевград (1963); ВИИ „Карл Маркс“ (1971), специалност
„Счетоводна отчетност“. Придобива научната степен „доктор“ (1989).
Специализира в МГУ „М. Ломоносов“, Москва (1976); в Париж и Монпелие (1991).
Владее руски и френски език. Има издадени 78 публикации.
Научни интереси:
икономически анализ на дейността на предприятието; основи на счетоводството.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1971); старши асистент (1974); главен асистент (1978); доцент (1991); професор (2009).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ“ (1974 – 1991); член на АС (1999 – 2003); зам.-декан
на ФСФ (1995 – 2003); член на КС (2003 – 2011); ръководител на специалности „Счетоводство и контрол“ и „Счетоводство“ във филиал „Икономика и управление“, Хасково (1999 – 2009); зам.-директор на
Врачанския стопански факултет, Враца (2004 – 2008).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
председател на Съвета на директорите на „Транстурист“ ЕООД.
Лекционни курсове:
анализ на стопанската дейност; стопански анализ на предприятието; финансово-стопански анализ;
анализ на финансовите отчети на нефинансовите предприятия; спецкурс по икономически анализ във
вътрешната търговия.
Основни публикации:
1. Анализ на приходите, печалбата и рентабилността на предприятието (проблеми и решения). – София:
УИ „Стопанство“, 2009. – 162 с.
2. Анализ на разходите на предприятието. – София: ИК „Люрен“, 1993. – 103 с.
3. Една методика за анализ на печалбата от продажби на продукцията. // ИДЕС, 2019, № 1.
4. Финансово-стопански анализ на предприятието: Учебник за дистанционно обучение. – 2. прераб. и доп.
изд. – София: ИСК при УНСС, 2004. – 223 с.
5. Финансово-стопански анализ: Учебник. – София: УИ „Стопанство“, 2011. – 246 с.

ДОЦЕНТИ
Бахчеванов, Петко Чанев (1912 – 1964)
Роден е в Карнобат. Завършва Търговската гимназия в Свищов; Свободния университет в София (1940).
Избран е за асистент в същия университет (1940). Специализира в Париж (1948), където придобива
научната степен „доктор“ по правните науки. Разкрива ролята на счетоводната отчетност не само
да изразява фактите – движението на стопанските средства, стопанските процеси и резултатите
от тях, но също така и стопанските отношения и правните форми. С това се очертава като един от
икономистите у нас, който прави опит за издигане на равнището на счетоводната отчетност в наука.
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Научни интереси:
счетоводна отчетност; счетоводна грешка; икономически анализ и контрол.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1940); доцент по счетоводна отчетност във ВИИ „Карл Маркс“.
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на ФСФ; ръководител на катедра „Счетоводна отчетност“.
Основни публикации:
1. Въведение в счетоводството: Теория, методически упражнения и задачи. – София: Печ. С. М. Стайковъ,
1946. – 446 с.
2. Обща теория на социалистическата счетоводна отчетност. – София: Наука и изкуство, 1958. – 378 с.
3. Основи на счетоводството. – София, 1958 (в съавторство).
4. Счетоводна грешка. – София: Печ. С. М. Стайковъ, 1941. – 108 с.
5. Счетоводство на селските и потребителни кооперации (селкооп). – София, 1954 (в съавторство)

Бонева, Екатерина Емануилова (1938 – 1983)
Родена е в София. Завършва Икономическия техникум „Д. Благоев“, Кюстендил (1956); ВИИ „Карл Маркс“
(1962), специалност „Счетоводна отчетност“. Аспирант със специализация „Механизация на отчетността и изчислителните работи“ към Московския икономико-статистически институт, СССР (1962).
Придобива научната степен „доктор“ (1967). По нейна инициатива за студентите от специалност
„Счетоводна отчетност“ за първи път (1985) е въведено изучаването на дисциплината „Автоматизация
на счетоводната отчетност“. Владее руски език.
Научни интереси:
проблеми на счетоводната отчетност в промишлените организации и нейното автоматизиране в условията на автоматизираните системи за управление.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1968); доцент (1977).
Лекционни курсове:
теория на счетоводството; счетоводство на стопанските организации; теория на счетоводството;
проектиране на машинната обработка на информацията.
Основни публикации:
1. Автоматизация на счетоводната отчетност. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1985. – 367 с. (в съавторство).
2. Проблеми на счетоводната отчетност в условията на автоматизирана обработка на информацията. – София: Техника, 1976. – 155 с.
3. Основни направления в усъвършенстване на първичното счетоводно документиране в условията
на АСУ. // Роля и място на счетоводната отчетност и счетоводните кадри за повишаване на качеството и ефективността: Межд. научнопракт. конф. (София), 1977.
4. Проектиране на машинната обработка на икономическата информация. – София: Наука и изкуство,
1973. – 325 с. (авт. колектив).
5. Специален курс по счетоводство. Обща теория на социалистическата счетоводна отчетност на
стопанските организации от отраслите на народното стопанство. – София: Наука и изкуство,
1971. – 384 с. (в съавторство).
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Брезоева, Бойка Николова (1957)
Родена е в Гоце Делчев. Завършва EСПУ „Кирил и Методий“ (бивша Солунска),
Благоевград (1975), математическа паралелка; ВИИ „Карл Маркс“ (1979), специалност „Счетоводна отчетност“. Придобива научната степен „доктор“ (2009).
Специализира в Лондон, Великобритания (1991); Университета „Де Монфорт“,
Лестър, Великобритания (1993). Дипломиран експерт-счетоводител (1999).
Владее английски и руски език.

Научни интереси:
финансови инструменти; международни стандарти за финансово отчитане.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1980); старши асистент (1994); главен асистент (1997); доцент (2012).
Лекционни курсове:
управленско счетоводство; финансово счетоводство; представяне и оповестяване на финансовите инструменти във финансовите отчети.
Основни публикации:
1. Международни и национални счетоводни стандарти, сравнителен коментар. – София: ОРКП Мисъл,
2006. – 96 с.
2. Отчитане на хеджиране чрез деривативи. – София: Антарес – СМ, 2004. – 234 с.
3. Подходи и модели на счетоводно третиране на лизинга. – София, ИК – УНСС, 2012. – 236 с.
4. Преминаване от национални към Международни счетоводни стандарти. – София: ОРКП Мисъл, 2013. – 48 с.
5. Собственият капитал на предприятието, формиране, изменение, намаление. – София: ОРКП Мисъл,
2008. – 48 с.

Бурдин, Людмила Георгиева (1929)
Родена е в София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1952), специалност „Счетоводна отчетност“. Придобива научната степен „доктор“ (1983). Специализира в Хумболт
университет, Берлин, Германия (1971). Владее руски, немски и английски език.
Научни интереси:
проблеми на информационното осигуряване на анализите и управлението в
селскостопанските организации; усъвършенстване на отчитането на реализацията на продукцията от растениевъдството и животновъдството в селскостопанските организации; въпроси на усъвършенстването на методиката
на учебната практика по счетоводство.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1961); главен асистент (1962); доцент (1985).
в национални и международни организации:
член на Съюза на журналистите в България и на Съюза на научните работници в България.
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Лекционни курсове:
теория на счетоводната отчетност; счетоводство на предприятието; счетоводство на селскостопанското предприятие; аграрно счетоводство.
Основни публикации:
1. Проблеми на отчетно-информационното осигуряване качеството на селскостопанската продукция в
условията на повсеместната интензификация. // Катедра „Счетоводство и анализ“ 1920 – 2017: Сборник
научни статии. – София: ИК – УНСС, 2017, с. 296 – 301.
2. Счетоводна отчетност и анализ на баланса на селскостопанските организации. – София: ВИИ „Карл
Маркс“, 1988. – 142 с. (в съавторство).
3. Счетоводна отчетност и анализ на баланса на селскостопанските организации: Учебник за студентите от ВИИ „Карл Маркс“. – София: Земиздат, 1989. – 91 с.
4. Финансово счетоводство. – София: Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“, 2011. – 451 с. (в
съавторство).

Гурев, Никола Василев (1921)
Роден е във Велинград. Завършва Търговската гимназия, София (1940); ДВУФАН (1944). Постъпва като
преподавател (доброволен асистент) във ВИИ „Карл Маркс“ през 1945 г. Придобива научната степен
„доктор“ (1973).
Научни интереси:
проблеми на счетоводната отчетност и въпроси на хидромелиоративното строителство в страната.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
редовен асистент (1946); старши асистент (1958); доцент (1971).
Лекционни курсове:
стопански и финансови изчисления; строително счетоводство; бюджетно счетоводство; банково счетоводство; теория на счетоводството.
Основни публикации:
1. Определяне границите на доходното използване на машините в строителното производство. –
1964 (в съавторство).
2. Сборник от схеми и задачи по обща теория на счетоводната отчетност. – София: ВИИ „Карл Маркс“,
1965. – 178 с. (в съавторство).
3. Субстанционално, родово и групово значение на цифрите. – София: Наука и изкуство, 1949. – 48 с.
4. Финансови изчисления. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1974. – 120 с.
5. Финансови изчисления. – 2. осн. прераб. изд. – София: ВИИ „Карл Маркс“. – 1979. – 120 с.
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Златарева, Катя Райкова (1965)
Родена е в София. Завършва средно образование в София (1983); УНСС (1996),
специалност „Счетоводство и контрол“. Придобива научната степен „доктор“
(2009). Ползва английски и руски език. Има издадени 30 публикации.
Научни интереси:
финанси; счетоводство и контрол.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши асистент (2000); доцент (2014).
Лекционни курсове:
основи на счетоводството; счетоводство; интегрирана отчетност; финансово счетоводство.
Основни публикации:
1. Счетоводен мениджмънт на паричните потоци. // 50 години ФСФ при УНСС (София), 2003, с. 290 – 293.
2. Счетоводна политика и бизнес стратегия на корпорацията. – София: ИК – УНСС, 2014. – 190 с.
3. Съвременни проблеми на счетоводната стандартизация. // Икономиката на България на прага на ХХI
век – от преход към присъединяване = The Economy of Bulgaria at the beginning of the 21st century – from
transition to accession: Межд. науч. конф. (София), 2000, с. 377 – 382.
4. Теория на счетоводството. – София: Тракия-М, 2012. – 386 с. (в съавторство).
5. Финансова отчетност. – София: ИК – УНСС, 2016. – 718 с. (авт. колектив).

Иванов, Станчо Станев (1915 – 1987)
Роден е в с. Божичен, област Русе. Завършва Търговската гимназия, Свищов; ДВУФАН (1945). Постъпва
на преподавателска работа във ВИИ „Карл Маркс“ през 1946 г.
Научни интереси:
проблеми на печалбата и рентабилността на промишлеността в страната; проблеми на счетоводната
отчетност в България; счетоводство на селскостопанските предприятия; проблеми на консигнационната продажба и корективните пера в баланса; междинни счетоводни отчитания; разпределение на косвените разходи в селскостопанските предприятия.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1954).
Лекционни курсове:
обща теория на счетоводството; промишлено счетоводство; счетоводство на селскостопанските
предприятия; строително счетоводство; банково счетоводство.
Основни публикации:
1. Консигнационната продажба. – София: Печ. „Рахвира“, 1947. – 38 с.
2. Корективните пера в баланса. – София: Наука и изкуство, 1949. – 63 с.
3. Междинните счетоводни отчитания. – София: Наука и изкуство, 1951. – 120 с.
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4. Строително счетоводство и счетоводство на капиталните вложения. – София: Наука и изкуство, 1952. – 364 с.
5. Счетоводство на строителните предприятия. – София: Наука и изкуство, 1957. – 278 с.

Иванова, Росица Недкова (1960)
Родена е в София. Завършва 7. ЕСПУ „Г. Димитров“, София (1978); ВИИ „Карл
Маркс“, специалност „Счетоводна отчетност“ (1986). Придобива научната
степен „доктор“ (2000). Специализира в ЛФЭИ „Вознесенски“, Санкт Петербург
(1989, 1990); Висшето икономическо училище EHSAL, Брюксел; Икономическия
университет в Гент, Белгия (1993). Владее руски и френски, ползва английски
език. Има издадени 236 публикации.
Научни интереси:
финансово-стопански анализ; счетоводство.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1988); старши асистент (1991); главен асистент (1996); доцент (2011).
Лекционни курсове:
финансово-икономически анализ; анализ на финансовите отчети на нефинансовите предприятия; икономически анализ; финансово-стопански анализ; основи на счетоводството.
Основни публикации:
1. Анализ на риска и ефективността при реализирането на проекти чрез публично-частно партньорство. – София: УИ „Стопанство“, 2010. – 222 с.
2. Анализ на финансовото състояние на предприятието. – София: ИК – УНСС, 2015. – 224 с.
3. Въпроси на анализа на стопанската дейност в творчеството на проф. Добрев. // Счетоводството –
наука, образование, практика: Конференция, посветена на 130-ата годишнина от рождението на проф.
Димитър Добрев (София), 2018, с. 85 – 103.
4. Отчетът за приходите и разходите – източник на информация за анализа и оценката на ефективността на предприятието. // Годишник на ИДЕС, 2018.
5. Knowledge of profitability and liquidity – a factor for achieving enterprise’s financial equilibrium. // International
journal „Knowledge“, Skopje, Macedonia, Institute or Knowledge Management, 2017, Vol.19.1, pp. 115 – 120.

Караиванова, Катерина Танчева (1923)
Родена е във Велинград. Завършва ДВУФАН (1946). Постъпва в СДУ, катедра „Счетоводна отчетност“
(1946). Преподавател по обща теория на счетоводната отчетност, счетоводна отчетност на селскостопанските и нестопанските организации.
Научни интереси:
предмет и метод на счетоводната отчетност; счетоводна отчетност на нестопанските предприятия и на селското стопанство в България.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
хоноруван асистент (1947); редовен асистент (1951); старши преподавател (1958); доцент (1976).
Основни публикации:
1. Инвентаризация в ТКЗС. – София: Земиздат, 1962. – 75 с. (в съавторство).
2. Планиране и отчетност в бригадите за комплексна механизация. – София: Земиздат, 1968. –
110 с. (в съавторство).
3. Сборник от решени и нерешени задачи по счетоводство на ТКЗС. – София, 1963. – 182 с.
4. Счетоводна отчетност и анализ на баланса на вътрешнотърговското предприятие. – София: Наука
и изкуство, 1974. – 351 с. (в съавторство).
5. Счетоводна отчетност и анализ на баланса на селскостопанските организации: Учебник за студентите от ВИИ „Карл Маркс“. – София: Земиздат, 1989. – 91 с. (в съавторство).

Колев, Димитър Кънчев (1926 – 1981)
Роден е в с. Никола Козлево, област Шумен. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1958).
Научни интереси:
анализ на стопанската дейност; проблеми на печалбата и рентабилността на
промишлеността в страната; зависимост между основните производствени
фондове и останалите икономически показатели; връзка между фодноотдаване и коефициенти на обръщаемост на оборотните средства.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1959); доцент (1973).
Лекционни курсове:
анализ на стопанската дейност.
Основни публикации:
1. Анализ на стопанската дейност на социалистическите предприятия: Учебник за студентите при
ВИИ „Карл Маркс“ – София, ВИНС „Д. Благоев“ – Варна, и ВФСИ „Д. А. Ценов“ – Свищов. – София: Наука
и изкуство, 1964. – 424 с. (авт. колектив).
2. Анализ на стопанската дейност на социалистическите предприятия: Учебник за студентите при
ВИИ „Карл Маркс“ – София, ВИНС „Д. Благоев“ – Варна, и ВФСИ „Д. А. Ценов“ – Свищов. – 2. издание –
София: Наука и изкуство, 1967. – 468 с. (авт. колектив).
3. Анализ на стопанската дейност на социалистическите предприятия в НР България: За студентите
от ВИИ „Карл Маркс“ – София, ВИНС „Д. Благоев“ – Варна, ВФСИ „Д. А. Ценов“ – Свищов – 3. издание –
София: Наука и изкуство, 1972. – 470 с. (авт. колектив).
4. Икономически анализ на МТС. – София: Наука и изкуство, 1980. – 159 с.
5. Печалби и рентабилност на промишлеността в НРБ. – София: Техника, 1974. – 131 с.
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Маркова, Мария Славчева (1976)
Родена е в София. Завършва 18. СОУ „Уилям Гладстон“ (1993); УНСС, специалност „Икономика и управление на кооперациите“ (1999). Придобива научната
степен „доктор“ (2014). Владее английски език. Има издадени 28 публикации.
Научни интереси:
финансово счетоводство; счетоводни аспекти на минералните ресурси; счетоводни аспекти на концесиите; счетоводни аспекти на публично-частното
партньорство.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши асистент (2008); доцент (2018).
в национални и международни организации:
зам.-генерален директор на БТА.
Лекционни курсове:
Financial Reporting – part 1; Financial Reporting – part 2; Accounting for Intangible Assets; спецкурс по финансово
счетоводство; корпоративно счетоводство.
Основни публикации:
1. Концессии на добычу в Болгарии – бухгалтерские проблемы и перспективы применения. // Облік.
Економіка. Менеджмент: міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1. (Луцьк), 2014. – с. 124 – 136.
2. Проучване на възможностите за признаване на модул F7 „Финансова отчетност“ (Financial Reporting)
от ACCA квалификацията. // Изследване на възможностите за адаптиране на учебни програми към
изискванията на Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). – София: УНСС, 2019, с. 64 – 91.
3. Публично-частното партньорство – същност и отчетна рамка. – София: ИК – УНСС, 2018. – 155 с.
4. Accounting interpretation of concession rights in the Republic of Bulgaria – topical issues. // Zeszyty Teoretyczne
Rachunkowości (ZTR – „Theoretical Journal of Accounting), 2015, Warszawa, pp. 181 – 194. (в съавторство).
5. Transposition of Directive 2014/23/EU of the European Parliament and of the Council on the Award of Concession
Contracts in the national legislation of the Republic of Bulgaria, Collective monographs of ISMA University. //
Mechanisms of interaction between competitiveness and innovation in modern international economic relation
(Riga Latvia), 2017, рp. 170 – 184.

Митева, Катя Иванова (1950)
Родена е в Свищов. Завършва ВФСИ „Д. А. Ценов“, Свищов (1973), специалности
„Счетоводна отчетност“ и „Педагогика“. Придобива научната степен „доктор“ (1986). Специализира в Санкт Петербург, Русия (1991). Владее руски и немски език.
Научни интереси:
теория и практика на счетоводството в България; счетоводство на предприятията от селскостопанския сектор; счетоводство и анализ.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1986); главен асистент (1988); доцент (2006).
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Лекционни курсове:
обща теория на счетоводството; счетоводство на селскостопанските предприятия; анализ в селското стопанство (спецкурс); счетоводство на предприятието; основи на счетоводството.
Основни публикации:
1. За практикоприложните аспекти на методите на амортизация в условията на криза. // Криза и икономически растеж: В 2 тома: Юб. межд. науч. конференция (София), том I, 2013, 183 – 187.
2. Обща теория на счетоводството: Ръководство. – София: СофтПрес, 1999. – 285 с.
3. Обща теория на счетоводството: Осн. курс. – 2. доп. и прераб. изд. – София: Нов живот, 2002. – 295 с.
4. По концептуалните основи на амортизационната политика на дълготрайните материални активи. //
Счетоводството – наука, практика, независимост: Юб. междунар. научнопрактич. конф. 90 години
катедра „Счетоводство и анализ“, 20 години Съюз на счетоводителите в България, (София), 2011,
с. 102 – 105.
5. Някои теоретико-методологични аспекти на анализа на производителността на труда в предприятието. // Икономиката на България и ЕС в дигиталния свят: Колективна монография (София), 2019,
с. 267 – 273.

Михайлова, Мариана Петрова (1953)
Родена е в Пазарджик. Завършва Икономическия техникум „Георги Стефанов“,
Пазарджик (1972); ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Счетоводна отчетност“
(1977). Придобива научната степен „доктор“ (2007). Специализира застрахователно счетоводство в Университета „La Sapienza“, Рим, Италия (1989 – 1990).
Дипломиран експерт-счетоводител (1993); регистриран одитор (2001). Владее
италиански, френски, английски и руски език. Има издадени 30 публикации.
Научни интереси:
обща теория на счетоводството; финансово счетоводство; счетоводство на
застрахователите; счетоводство на осигурителите.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1978); старши асистент (1982); главен асистент (1994); доцент (2011).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на ФС (1997 – 2007); член на АС (1999 – 2003); научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ“
(2000 – 2005).
в национални и международни организации:
член на ИДЕС (от 1993 г.); член на Дисциплинарния съвет на ИДЕС (2002 – 2005; 2017 – 2020); член на
Националния съвет по счетоводство (2002– 2005); член на експертна група към Консултативния съвет на Сметната палата на Република България – анализ на качеството на извършените одити от
Сметната палата (2011 – 2014); член на Съвета за контрол на качеството на ИДЕС (2010 – 2014).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
управител на „РСМ БГ“ ООД, одиторско дружество № 173, което е член на международната одиторска и
счетоводна мрежа RSM International.
Лекционни курсове:
основи на счетоводството; счетоводство в застрахователните и осигурителните дружества; счетоводство на застрахователите; счетоводство на осигурителите; счетоводство и контрол.
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Основни публикации:
1. Финансови отчети на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. – София: ДАРИТА,
2011. – 233 с.
2. Развитие и проблеми на счетоводството на застрахователите при преминаването от разнообразни практики към общоприети принципи. // Научни трудове. УНСС, 2006, с. 147 – 180.
3. Финансово-счетоводен анализ в застраховането. // Годишник на ИДЕС, 2010, с. 329 – 358.
4. Проблемът за риска в застраховането и необходимостта от счетоводно-информационно осигуряване на управлението му. // Икономически алтернативи, 2006, № 3, с. 55 – 70.
5. Le piccole e medie imprese in Bulgaria hanno bisogno di International Financial Reporting Standard?// Casa Editrice
Rirea, Rirea Aziende: L`ipotesi di espansione in Europa degli IAS/IFRS (Roma), 2011.

Мусов, Михаил Желязков (1981)
Роден е в Бургас. Завършва Търговската гимназия, Бургас (2000); УНСС (2005),
специалност „Счетоводство и контрол“. Придобива научната степен „доктор“
(2010). Владее немски и английски език. Има издадени 50 публикации.
Научни интереси:
управленско счетоводство; теория на счетоводството.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2010); главен асистент (2012); доцент (2018).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ“ (от 2016 г.); главен секретар по международно
сътрудничество на УНСС (от 2019 г.).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
управител на „Алианс Балкани Консулт“ ООД.
Лекционни курсове:
Principles of Accounting; Management Accounting; Advanced Management Accounting; Management Accounting for
Decision Making; Management Accounting for Performance Measurement.
Основни публикации:
1. Професионални компетенции и личностни качества във висшето образование по счетоводство: минало, настояще и бъдеще. – София, ИК – УНСС, 2017. – 226 с.
2. Management Accounting: Integrating Basic Concepts and Meaning. – Sofia: Publishing Complex – UNWE,
2018. – 375 p.
3. Study Guide to accompany Management Accounting: Integrating Basic Concepts and Meaning. – Sofia: Publishing
Complex – UNWE, 2019. – 280 p.
4. Time-Driven Activity-Based Costing: Potential for Application at the SMEs in Poland and Bulgaria. // Contemporary
Issues of Accounting and Management in Poland and in Bulgaria (Lodz, University of Technology Press), 2017, pp.
126–138.
5. What is Wrong with Accounting Curricula?// The Economy of Bulgaria and European Union – Contemporary
Challenges and Solution Approaches. – Sofia: Publishing complex – UNWE, 2015, pp. 261 – 273.
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Начева, Райна Желева (1937 – 2019)
Родена е в Бургас. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1963), специалност „Счетоводна
отчетност“. Придобива научната степен „доктор“ (1970). Специализира в
Ленинградския финансово-икономически институт (1982); Института по търговия, Лайпциг (1985). Разработва модел за отчитане на туристическата дейност в страната. Владее руски, ползва английски и немски език.

Научни интереси:
счетоводна отчетност и счетоводно-информационно осигуряване на управлението във външнотърговските организации; въпроси на краткосрочното кредитиране на вътрешната търговия; теория на
счетоводството; финансово счетоводство.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1970); главен асистент (1972); доцент (1986).
ръководни и други длъжности в УНСС:
икономически директор (1996 – 2000); зам.-ръководител на катедра „Счетоводна отчетност и икономически анализ“ (1995 – 2002).
Лекционни курсове:
счетоводство за икономисти; финансово счетоводство.
Основни публикации:
1. Обща теория на счетоводството. – София: Тракия-М, 2001. – 189 с.
2. Счетоводна отчетност на търговските организации: Сборник от задачи. – София: ВИИ „Карл Маркс“,
1980. – 256 с. (авт. колектив).
3. Счетоводство и анализ на баланса на търговските организации. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1988. –
167 с. (в съавторство).
4. Счетоводство и отчетност в туризма: Основи на счетоводството: Счетоводство в туристическото предприятие. – София: ФорКом, 2007. – 312 с.
5. Счетоводство на туристическото предприятие: Основи на счетоводството. Счетоводство на туристическата и ресторантьорската дейност. – София: ФорКом, 2002. – 264 с.

Начкова, Мая Янкова (1969)
Родена е в Пловдив. Завършва Икономическия техникум в Хасково (1988); УНСС
(1992), специалност „Счетоводство и контрол“. Придобива научната степен
„доктор“ (2004). Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор,
член на ИДЕС (1998). Ползва руски и френски език. Има издадени 40 публикации.
Научни интереси:
обща теория на счетоводството; финансово счетоводство; счетоводство на
застрахователите; счетоводство на осигурителите; счетоводство на банките; независим финансов одит.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1995); старши асистент (1998); главен асистент (2001); доцент (2010).
в национални и международни организации:
председател на Съвета по етика към ИДЕС в България (2008 – 2014).
Лекционни курсове:
счетоводство на застрахователите; счетоводство на осигурителите; организация и нормативна база
на счетоводството; основи на счетоводството; финансово счетоводство; счетоводство на банките
и банков анализ.
Основни публикации:
1. Особености в дейността и счетоводството на застраховател в несъстоятелност и ликвидация. –
София: УИ „Стопанство“, 2010. – 117 с.
2. Специфични обекти на финансовия одит в договорните фондове. // Годишник на ИДЕС, 2018, с. 240 –
261.
3. Счетоводство на застрахователите и осигурителите: Учебник – София: ИК – УНСС, 2018. – 530 с.
(в съавторство).
4. Финансово-счетоводен мениджмънт. – София: ИК – УНСС, 2018. – 498 с. (авт. колектив).
5. Specific issues of the accounting and the financial audit in the pension funds. // International journal Knowledge
(Skopje, Macedonia, Institute or Knowledge Management), 2019, Vol. 31.1, pр. 41 – 47.

Орешаров, Николай Николов (1971)
Роден е в София. Завършва Финансово-стопанската гимназия, София (1990);
УНСС (1994), специалност „Счетоводство и контрол“. Придобива научната
степен „доктор“ (2007). Дипломиран експерт-счетоводител. Член на ИДЕС.
Ползва английски език. Има издадени 30 публикации.
Научни интереси:
финансово счетоводство; данъчно счетоводство и финансови отчети.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1995); главен асистент (1999); доцент (2014).
Лекционни курсове:
счетоводна политика и финансови отчети; данъчно счетоводство.
Основни публикации:
1. Данъчно счетоводство. – София: ИК – УНСС, 2017. – 244 с.
2. Нефинансова информация във финансовите отчети. // Годишник на ИДЕС, 2009, с. 163 – 186.
3. Някои въпроси, свързани с оценяването по справедлива стойност във финансовите отчети. // ИДЕС,
2013, № 1, с. 77 – 88.
4. Проблеми на счетоводно-информационното осигуряване на корпоративното подоходно облагане на
предприятията. – София: ИК – УНСС, 2013. – 183 с.
5. Счетоводна политика и финансови отчети на предприятието. – София: ИК – УНСС, 2015. – 466 с.

370

Орешкова, Христина Георгиева (1963)
Родена е в с. Козарско, област Пазарджик. Завършва Политехническото училище, Неделино (1982); ВИИ „Карл Маркс“, специалности „Счетоводство и контрол“
(1991) и „Икономическа педагогика“ (1992). Има квалификация за редовен преподавател по социално-икономически дисциплини в средните училища. Придобива
научната степен „доктор“ (2006). Специализира теория и методология на сравнителното финансово счетоводство в Университета „Де Монфорт“, Лестър,
Великобритания (1995); финансово счетоводство в ИСК при УНСС (2002). Владее
руски и английски език. Има издадени 90 публикации.
Научни интереси:
теория и методология на финансовото счетоводство; бази за оценяване на елементите на финансовите отчети – теория и практика; международни стандарти за финансово отчитане; концептуална рамка
за финансово отчитане; представяне на нефинансова информация във финансовото отчитане.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
редовен асистент (1993); старши асистент (1996); главен асистент (1999); доцент (2010).
Лекционни курсове:
счетоводство на предприятието (на английски език); международни стандарти за финансово отчитане;
финансово счетоводство; основи на счетоводството; обща теория на счетоводството.
Основни публикации:
1. Амортизация – концепции и практика във Франция и Великобритания. // Български счетоводител, XVI,
2005, № 17, Притурка, с. 1 – 24.
2. Примерен индивидуален сметкоплан на стопанското предприятие с характеристика на сметките и
примерна кореспонденция между тях. – София: Ромина, 2003, 356 с. (авт. колектив).
3. Фундаментални въпроси на корпоративното финансово отчитане: поуки от миналото в полза на
бъдещето. // Годишник на ИДЕС, 2014, с. 403 – 436.
4. Стандартизация в счетоводството. – София: Икономика прес & Р-Консулт ЕООД, 2009, 512 с. (авт.
колектив).
5. The crisis and the future of financial reporting: Global financial reporting standards – reality or utopia. // Economic
alternatives, 2013, № 2, рр. 50 – 74.

Петрова, Диана Димитрова (1969)
Родена е в Радомир. Завършва ЕСПУ „Неофит Рилски“, Кюстендил (1987); ВИИ
„Карл Маркс“ (1991), специалности „Счетоводство и контрол“, „Икономическа
педагогика“, МИО. Придобива научната степен „доктор“ (2004). Специализира
проблеми на счетоводството и анализа на стопанската дейност в
Университета „Де Монфорт“, Лестър, Великобритания (1994). Владее английски и испански език. Има издадени 180 публикации.
Научни интереси:
финансово счетоводство; счетоводство на външнотърговската дейност;
счетоводно отчитане на дейността на транснационални компании.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1994); главен асистент (2000); доцент (2008).
Лекционни курсове:
счетоводство; основи на счетоводството; финансови отчети на корпоративни структури и транснационални компании.
Основни публикации:
1. Основи на счетоводството. – София: ИК – УНСС, 2005. – 726 с. (авт. колектив).
2. Счетоводни аспекти на дейността на транснационалните компании. – София: УИ „Стопанство“,
2007. – 156 с.
3. Счетоводно отчитане на външнотърговски сделки. – София: Тракия-М, 2006. – 101 с.
4. Счетоводство: задачи и тестове. – София: Дайва груп, 2010. – 88 с.
5. Финансово-счетоводен мениджмънт. – София: ИК – УНСС, 2018. – 498 с. (авт. колектив).

Рангелова-Петкова, Лилия Тодорова (1972)
Родена е в София. Завършва Националната природо-математическа гимназия
„Акад. Любомир Чакалов“, София (1990); УНСС, специалности „Счетоводство
и контрол“ (1995) и МИО (1997). Придобива научната степен „доктор“ (2006).
Дипломиран експерт-счетоводител (2001), член на ИДЕС. Владее английски и
руски език. Има издадени над 70 публикации.
Научни интереси:
счетоводна отчетност и анализ на финансовите институции.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1996); старши асистент (1999); главен асистент (2002); доцент (2014).
Лекционни курсове:
Bank Accounting; Performance measurement and reporting in financial institutions; анализ на финансовите отчети на финансовите предприятия; основи на счетоводството; банково счетоводство.
Основни публикации:
1. Бюджетният процес в търговските банки: Финансово-счетоводни аспекти. – София: ИК – УНСС,
2013. – 184 с.
2. Методологични и приложни проблеми при счетоводния анализ на кредитния портфейл на банките. –
София: ИК – УНСС, 2018. – 92 с. (авт. колектив).
3. Отчитане на данъците от печалбата. – София: Фарком, 2009. – 80 с.
4. Счетоводство на банките. – 3. изд. – София: ФорКом, 2012. – 330 с. (в съавторство).
5. Bank Accounting. – Sofia: UNWE Publishing Complex, 2012. – p. 88.
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Рупска, Теодора Йорданова (1968)
Родена е в Пловдив. Завършва Търговската гимназия в Пловдив (1987); УНСС,
специалност „Счетоводство и контрол“ (1991). Придобива научната степен
„доктор“ (2009). Има следните специализации: „Теория и практика на специализирания превод от английски език“ (1994) и „Педагогика“ (1994) от Центъра за
следдипломна квалификация на УНСС; Германия (2004). Владее английски и руски
език. Има издадени над 100 публикации в страната и чужбина.
Научни интереси:
управленско счетоводство; счетоводство и анализ в аграрния сектор.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1995) и старши асистент (1999) във ВВТУ „Тодор Каблешков“; асистент (2001), старши асистент (2002), главен асистент (2006) и доцент (2014) в УНСС.
Лекционни курсове:
управленско счетоводство; спецкурс по управленско счетоводство; финансово отчитане в земеделието; аграрно счетоводство; магистърски семинар по финансов и бизнес анализ.
Основни публикации:
1. Акценти в проявлението на информационната функция на съвременното счетоводство. //
Икономически алтернативи, София, 2010, сп бр. с. 74 – 82
2. Биологични активи. – София: Издателство „Форком“, 2012. – 119 с.
3. Дългосрочни инвестиции. Инвестиционни имоти. – София: Издателство „Форком“. – 80 с.
4. Управленското счетоводство в аграрното предприятие – проблеми и решения. – София: УИ „Стопан
ство“, 2014. – 134 с.
5. Управленско счетоводство (основен курс). – София: ИК – УНСС, 2015. – 196 с. (авт. колектив).

Русчева, Мария Методиева (1930 – 1990)
Родена е в София. Завършва Първа образцова търговска гимназия в София (1949); ВИИ „Карл Маркс“ (1954),
специалност „Счетоводна отчетност“. Придобива научната степен „доктор“ (1958). Специализира в СССР,
ГДР, Англия и Полша. Участва в редица научнотеоретични и практикоприложни разработки с различни колективи по линия на НИС, някои от които са внедрени в счетоводната практика.
Научни интереси:
проблеми на методологията и организацията на счетоводната отчетност; въпроси на ефективността
на контрола в зависимост от качеството на използваната отчетна информация; същност и роля на
фонд „Регулиране на цените“ – съществен фактор за оптимизиране на стоковите запаси и на свързаните с тях сезонни и други процеси; проблеми на централизацията и децентрализацията на счетоводната
отчетност в страната.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
редовен асистент (1959); старши асистент (1963); главен асистент (1969); доцент (1974).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-директор на Висшата школа по финанси, контрол и отчетност към ИСК при ВИИ „Карл Маркс“
(1980); научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ“.
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Лекционни курсове:
счетоводство на търговските организации; счетоводна отчетност на стопанските организации; проблеми на счетоводната отчетност на търговските организации (спецкурс).
Основни публикации:
1. Сборник от задачи по счетоводство на социалистическото вътрешнотърговско предприятие. –
2. осн. прераб. изд. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1967. – 214 с. (в съавторство).
2. Сборник от задачи по счетоводство на социалистическото търговско предприятие. – София:
Циклост. база, 1964. – 197 с. (в съавторство).
3. Счетоводна отчетност на вътрешната търговия: Учебник за техникумите по икономика, профил
вътрешна търговия – София: Наука и изкуство, 1990. – 136 с. (авт. колектив).
4. Счетоводство на търговското предприятие. – 1969 (в съавторство).
5. Финансова и кредитна енциклопедия: Т. 2. Л – Я. – Варна: Г. Бакалов, 1982. – 776 с. (авт. колектив).

Савова-Симеонова, Камелия Димитрова (1963)
Родена е в Ловеч. Завършва ПГ с преподаване на немски език „Ернст Телман“,
Ловеч (1982); ВИИ „Карл Маркс“ (1986), специалност „Счетоводна отчетност“.
Придобива научната степен „доктор“ (2004). Специализира в KPMG „Дойче
тройханд“, Мюнхен, Германия – „Одит и счетоводство“ (1991); в Университета
„Де Монфорт“, Лестър, Великобритания – „Финансово и управленско счетоводство“ (1994). Сертифициран лектор по международни счетоводни стандарти.
Член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.
Ползва немски, руски и английски език. Има издадени над 150 публикации.
Научни интереси:
теории, системи и школи в счетоводството; счетоводство в публичния сектор; счетоводство на
нефинансовите предприятия и счетоводни стандарти.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1987); старши асистент (1992); главен асистент (1998); доцент (2008).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан по учебната работа на ФСФ (от 2019 г.).
Лекционни курсове:
теории, системи и школи в счетоводството; основи на счетоводството; теория на счетоводството;
подходи и политики на счетоводството в публичния сектор; финансово-счетоводни системи в публичния сектор; банково посредничество в публичния сектор; счетоводство в публичния сектор.
Основни публикации:
1. Подходи и политики на счетоводство в публичния сектор. – София: ИК – УНСС, 2019. – с. 194. (в съавторство).
2. Счетоводство – основен курс. – София: ИК – УНСС, 2018. – с. 276 (авт. колектив).
3. Счетоводството като източник на информация при управление на банковата ликвидност. –
София: УИ „Стопанство“, 2006. – 156 с.
4. Съвременни подходи за счетоводно отчитане на приходите и разходите в публичния сектор. – София,
УИ „Стопанство“, 2008. – с.144.
5. Теории, системи и школи в счетоводството. – София: ИК – УНСС, 2015. – с. 206. (в съавторство).
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Тимчев, Марко Любомиров (1956)
Роден е в София. Завършва 18. СПГ „Кирил и Методий“, София (1974); ВИИ „Карл
Маркс“ (1980), специалност „Счетоводна отчетност“. Придобива научната степен „доктор“ (1991). Специализира в СПЭУ, Ленинград, СССР (1982) –
„Комплексный экономический анализ предприятия“; Lund University and Birmingham
Economic Academy, Лунд, Швеция (1991) – Accounting and Financial Business
Analysias. Членува в EAFAS – Европейска асоциация на финансовите анализатори
(от 1995). Владее руски и английски език. Има издадени 120 публикации.

Научни интереси:
финансово-стопански анализ; балансирана система от показатели за анализ на ефективността; счетоводен анализ на финансовото състояние и риска.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1984); главен асистент (1989); доцент (1995).
Лекционни курсове:
финансово-стопански анализ; финансово-икономически анализ; анализ на ефективността с балансирани
системи от показатели; анализ на финансовите отчети на нефинансовите предприятия.
Основни публикации:
1. Балансирана система за бизнес анализ на предприятието. // Годишник на ИДЕС, 2014, 203 – 242.
2. Новите национални счетоводни стандарти и как на практика да оповестим финансово-счетоводния
анализ съобразно изискванията на НСС-29. – София: Протед, 1995. – 128 с.
3. Усъвършенстване на финансовия бизнес анализ на предприятията в Република България в съответствие с европейските системи и стандарти. – София: ИК – УНСС, 2013. – 314 с. (в съавторство).
4. Финансово-стопански анализ. – София: Тракия-М, 2011. – 320 с.
5. Финансово-стопански анализ на предприятието. – Пловдив: Тракия, 2006. – 270 с. (в съавторство).

Тинчев, Веселин Атанасов (1924 – неизв.)
Роден е в с. Лютидол, област Враца. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1956), специалност „Финанси и кредит“.
Награден е с орден „Кирил и Методий“ III степен.
Научни интереси:
банки и бюджетни учреждения; въпроси на отчетността на банките; кредита и ролята на банките при
новата система.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1962), доцент (1976).
Лекционни курсове:
счетоводство във финансово-кредитната система.
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Основни публикации:
1. Сборник решени и нерешени задачи по счетоводство на банките и бюджетните учреждения. – София:
ВИИ „Карл Маркс“, 1975. – 234 с.
2. Сборник от задачи по счетоводство на банките и бюджетните учреждения: Ч. 1 – 2. – София: ВИИ
„Карл Маркс“, 1966. – 174 с.
3. Счетоводна отчетност на финансово-кредитната система: Сборник от задачи. – София: ВИИ
„Карл Маркс“, 1980. – 132 с. (в съавторство).

Тодоров, Любомир Владимиров (1966)
Роден е в София. Завършва 14. ЕСПУ „Проф. Асен Златаров“, София (1984); УНСС
(1992), специалност „Финанси и кредит“. Придобива научната степен „доктор“
(2003). Владее английски и руски език. Има издадени 92 публикации.
Научни интереси:
бизнес анализ; бизнес оценяване; финансов анализ; инвестиционен анализ и мениджмънт.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1995); главен асистент (2000); доцент (2013).
Лекционни курсове:
бизнес анализ; анализ на инвестиционната дейност на предприятието; стойностно-базирани модели за
оценка на бизнеса; финансово-стопански анализ; икономически анализ.
Основни публикации:
1. Инвестиционният анализ и мениджмънт в нефинансовите предприятия. // Годишник на ИДЕС, 2018,
с. 1 – 40.
2. Съвременни модели за оценка на бизнеса. – 2. изд. – София: Нова звезда, 2014. – 276 с.
3. Пазарният подход за оценка на бизнеса – проблеми и решения. // Годишник на ИДЕС, 2014, с. 313 – 352.
4. Рентабилност и бизнес риск: Модели и методи за анализ. – София: Тракия-М, 2003. – 143 с.
5. Финансово-стопански анализ. – София: Тракия-М, 2008. – 623 с. (в съавторство).

Филипова-Сланчева, Атанаска Ивова (1977)
Родена е в София. Завършва 73. СОУ „Владислав Граматик“, София. Получава
бакалавърска степен по счетоводство и контрол (2000) и магистърска степен по международни икономически отношения (2002) от УНСС. Придобива
научната степен „доктор“ (2014). Специализира в Икономическия университет във Виена, Австрия – „Счетоводство“ (2000 – 2001); в ИСК на УНСС –
„Финансов мениджмънт“ (2002 – 2003). Завършила е успешно курс „Глобален
мениджмънт и лидерство“ в ИСК при УНСС (2006). Участва в програмата
„Леонардо да Винчи“, „Учение през целия живот“, мярка „Мобилност (2005 –
2006) в Берлин, Германия – „Продължаващо обучение на младежи с висше иконо376

мическо образование без трудов опит № BG/00/A/F/EX-166107“; в Братислава, Словакия – Комуникацията
в междукултурната среда при професионалното образование и обучение № 2008 – 2BG1-LEO03 – 00978,
(2009). Придобива правоспособност на регистриран одитор (2010). Член е на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС), на Асоциацията на специализираните счетоводни
предприятия (АССП), на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ),
на Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами в България (АСЕРИ – България),
на Асоциацията за противодействие на икономическите измами (АППИ). Ползва английски и немски език.
Има издадени 40 публикации.
Научни интереси:
теория на счетоводството; счетоводство на банките; счетоводство на застрахователите и осигурителите; анализ на финансовата отчетност на финансовите предприятия; финансово-счетоводен
мениджмънт на предприятията от финансовия и нефинансовия сектор, одит.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2005); главен асистент (2009); доцент (2018).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на Факултетния съвет на ФСФ; член на Комисията за осигуряване и оценяване на качеството
(ФКООК) към ФСФ.
в национални и международни организации:
управител – отговорен одитор на Одиторско дружество „ОДИТ КОНСУЛТ 2004“ ООД (от 2011 г.).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
председател на одитни комитети на предприятия от обществен интерес (от 2015 г.); контрольор към Съвета по качеството в ИДЕС (от 2015 г.); член на експертна група към Консултативния
съвет на Сметната палата – анализ на качеството на извършените одити от Сметната палата
(2011 – 2014).
Лекционни курсове:
финансово-счетоводен мениджмънт; анализ на финансовите отчети на финансовото предприятие; основи на счетоводството; счетоводство на застрахователите; счетоводство на банките.
Основни публикации:
1. Нови моменти в Базел III при управление, анализ и надзор на ликвидността и капиталовите
изисквания в банките: Научно изследване. – София: ИК – УНСС, 2017. – 222 с.
2. Финансови отчети на банките – регламенти и анализи. – София: ИК – УНСС, 2018. – 270 с.
3. Automatic exchange of tax information: initiation, implementation and guidelines in Bulgarian context. // Problems
and Perspectives in Management, 2017, 15 (2 – 3), рр. 509 – 516.
4. Classification and Measurement of Financial Assets as per IFRS 9 – Evidence from a Bulgarian Bank. // Proceedings
HASSACC (Human and Social Sciences at the Common Conference), 2017, pp. 52 – 56.
5. Other information reporting from 2017 and the role of independent auditor – Bulgarian Context. // Contemporary
issues of accounting and management in Poland and in Bulgaria: Monographs. – Lodz University of Technology,
Editor – Zbigniew Leszczynski, 2017, pр. 24 – 35.
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АСИСТЕНТИ
Андасарова-Георгиева, Радка Методиева (1980)
Родена е в с. Елешница, област Благоевград. Завършва Професионалната гимназия по икономика „Иван Илиев“, Благоевград (1998); ЮЗУ „Неофит Рилски“,
Благоевград (2002), специалност „Счетоводство и контрол“. Придобива научната степен „доктор“ (2015). Владее английски език. Има 41 публикации.
Научни интереси:
банково счетоводство; счетоводство в публичния сектор; стандартизация на
счетоводството в публичния сектор.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2017).
Лекционни курсове:
банково счетоводство; счетоводство в публичния сектор; стандартизация на счетоводството в публичния сектор.
Основни публикации:
1. Предизвикателства и проекции в управлението на банковия кредитен риск при въвеждане на Базел III и
предстоящото прилагане на МСФО 9. // Икономически изследвания, 25, 2016, № 3, с. 137 – 157.
2. Практикоприложен модел за признаване на загуби от обезценки за експозиции в неизпълнение в търговските банки. // Диалог, 2016, с. 59 – 71.
3. Accounting Analysis of the Loan Portfolio of Banks and Feasibility of the Model for Credit Losses. // Economic
Alternatives, 2017, Issue 4, pp. 532 – 55 (в съавторство).
4. Capital Adequacy of Commercial Banks in Bulgaria: Impact Strategies. // Management: Journal of Contemporary
Management Issues, Split; University of Split, Faculty of Economics, 2018, pp. 175 – 188.
5. Study of The Sinergy Effect of Using Accounting Information in The Process Of Lending and Risk Management in
Banks. // Yearbook of UNWE, 2017; pp. 5 – 23 (в съавторство).

Бачева, Росица Методиева (Тричкова) (1956)
Родена е в София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1979), специалност „Счетоводна отчетност“. Специализира
счетоводство в смесени предприятия, банково дело и одиторски контрол. Дипломиран експерт-счетоводител. Владее английски, руски и немски език.
Научни интереси:
счетоводство; банково дело; одиторски контрол; счетоводни проблеми в смесените предприятия в
България с българско участие.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
хоноруван асистент (1980); редовен асистент (1982); старши асистент (1988); главен асистент (1992).
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Лекционни курсове:
счетоводна отчетност; банково счетоводство.
Основни публикации:
1. Контрол върху качеството на одиторските услуги при извършване на одит по проекти, съфинансирани със средства на ЕС. // ИДЕС, XVII, 2013, № /извънреден брой/, с. 76 – 86.
2. Подход за преценка на обезценяване на финансовите активи. // ИДЕС, XIX, 2015, № 7, с. 27 – 39. (в съавторство).
3. Проблеми на счетоводно-информационното осигуряване на анализа на финансовото състояние на
смесените предприятия с българска участие. – София, 1987.
4. Одитна процедура за проверка на приложението на подхода на подробен преглед на инвестициите на
застрахователните дружества. // ИДЕС, 2017, № 1 (в съавторство).
5. Усъвършенстване на счетоводно-информационното осигуряване на управлението на валутните разходи при експортния инженеринг. – София, 1988.

Боянов, Борислав Андреев (1985)
Роден е в Перник. Завършва Техникума по икономика, специалност „Счетоводна
отчетност“, Перник (2004); УНСС (2009), специалност „Счетоводство“.
Придобива научната степен „доктор“ (2014). Рецензент е на научни трудове
и публикации към изданието „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości“ при полския
Институт на дипломираните експерт-счетоводители. Владее английски език.
Има издадени над 40 публикации.
Научни интереси:
виртуални валути; финансовата отчетност на малките и средните предприятия.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2015); главен асистент (2018).
Лекционни курсове:
финансово счетоводство; стандартизация в счетоводството; спецкурс по МСФО.
Основни публикации:
1. Виртуалните валути: същност, особености и подходи за счетоводно отчитане. // Инвестиции в
бъдещето – 2017: Единад. научноприл. конф. с межд. участие (София), 2017, с. 94 – 103.
2. Глобализация в учете посредством бухгалтерских стандартов. // Учет, анализ и аудит: вызовы институциональной экономики: ІІІ Международная научно-практическая конференция (Луцк, Украйна),
2016, с. 51 – 59.
3. Accounting Forecasting аnd Reporting оn the Effects of Natural Disasters International Conference on Natural Disasters
and Emergency Management (ICNDEM 2015), Sofia, Bulgaria Publishing complex – UNWE, 2015, p. 612 – 619.
4. The Adoption of a Global Accounting Framework as a Foundation for the Integrity of the Financial Reporting. //
KNOWLEDGE – International Journal, Skopje, North Macedonia, Institute of Knowledge Management, 2019, pр.
1413 – 1423.
5. Regulation of Bulgarian Accounting System and its Future Perspectives. // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości
(ZTR), tom 84 (140) (Warszawa, Polska), 2015, pр. 49 – 66. (в съавторство).
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Желязков, Димитър Желязков (1945)
Роден е в София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1973), специалност „Счетоводна отчетност“. Специализира
във Франция (1991). Представител на България в ООН по проблемите на счетоводството и одитирането. Дипломиран експерт-счетоводител. Владее френски език.
Научни интереси:
проблеми на теорията и практиката на счетоводната отчетност.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши асистент (1980); главен асистент (1983).
Лекционни курсове:
обща теория на счетоводната отчетност; автоматизация на счетоводната отчетност.
Основни публикации:
1. Автоматизация на счетоводната отчетност. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1985. – 367 с. (в съавторство).
2. Годишен счетоводен отчет. – София: Информа Интелект, 1996. – 204 с. (в съавторство).
3. Национални счетоводни стандарти: Практическо приложение. – София: Загер, 1993. – 160 с.
4. Практически аспекти на счетоводното приключване и разработването на годишен счетоводен отчет. – София: КФ „Рацио-90“, 1990. – 128 с. (в съавторство).
5. Справочник по счетоводство. – София: ФорКом, 1991. – 112 с. (в съавторство).

Иванов, Пламен Мартинианов (1966)
Роден е във Враца. Завършва УНСС (1991), специалност „Счетоводство и контрол“. Владее руски език.
Научни интереси:
счетоводство на предприятието.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1992); главен асистент (1999).
Лекционни курсове:
теория на счетоводството; счетоводство на стопанското предприятие; финансово счетоводство.
Основни публикации:
1. Информационно осигуряване при съставянето на счетоводния баланс. // Български счетоводител,
1997, № 5.
2. Информационно осигуряване при съставянето на отчета за приходите и разходите. // Български счетоводител, 1996, № 7.
3. Методическо ръководство със задачи по счетоводство на стопанското предприятие. – София: УИ
„Стопанство“, 1998. – 424 с. (авт. колектив).
4. Сборник от задачи по счетоводство на стопанското предприятие. – София, 1995. – 212 с. (авт. колектив).
5. Счетоводно отчитане на специфични случаи на облагане с данък върху добавената стойност. //
Български счетоводител, 1997, № 7 – 8.
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Йовева, Людмила Боянова (1955)
Родена е в Кюстендил. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1979). Специализира в Лестър, Великобритания (1993).
Научни интереси:
теория и практика на счетоводството.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1988); старши асистент (1991).
Лекционни курсове:
обща теория на счетоводството; управленско счетоводство.

Йорданова, Валя Йорданова (1960)
Родена е в Плевен. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1982), специалност „Счетоводна отчетност“.
Специализира във Великобритания (1992). Дипломиран експерт-счетоводител. Владее английски език.
Научни интереси:
теория на счетоводната отчетност.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1983); старши асистент (1987); главен асистент (1992).
Лекционни курсове:
счетоводна отчетност на селскостопанските, строително-монтажните и транспортните организации; управленско счетоводство.
Основни публикации:
1. Основи на счетоводството: Радиолекции за радиостудентите от НБУ – София: Диограф, 1993;
прил. – 208 с. (в съавторство).
2. Сборник от задачи по теория на счетоводната отчетност и програми за тяхното компютърно
решаване. – София: ВИИ „Карл Маркс“ (в съавторство).
Част 1, 1986. – 195 с.
3. Становища за одит и етика 2001: Ръководство. – София: Сиела, 2003. – 808 с. (авт. колектив).
4. Проверки от регистрирани одитори на проекти, финансирани със средства от европейските фондове
и програми – проблеми и поуки// ИДЕС, XVII, 2013 (извънреден брой), с. 43 – 75.
5. Първият български превод на Международните одиторски стандарти и на Етичния кодекс на професионалните счетоводители. // Списание на Инст. на дипломираните експерт-счетоводители, 2003,
с. 15 – 21 (в съавторство).
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Кавалджиева, Калина Христова (1978)
Родена е в Ямбол. Завършва ГПЧЕ „Васил Карагьозов“, Ямбол (1997). Получава
бакалавърска степен по счетоводство, анализ и контрол от Икономическия
университет, Варна (1997), и магистърска степен по международни икономически отношения от УНСС (2003). Придобива научната степен „доктор“ (2007).
Владее английски, немски и руски език.

Научни интереси:
управленско счетоводство; ефективност на капитала; извеждане на стойност (справедлива/пазарна/
ликвидационна/синергична и др.) на активи, пасиви и капитал; бизнес анализ; системен анализ; анализ
разходи – ползи; социална поносимост; устойчивост.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2017).
в национални и международни организации:
член на Съвета по европейски бизнес стандарти към ТЕГОВА.
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
член на УС на КНОБ, създаден по Закона за независимите оценители.
Лекционни курсове:
бизнес оценяване.
Основни публикации:
1. Analysis and assessment of the financial effects of the innovative impact on the tangible and intangible assets
entered into service. // International Scientific Jurnal Innovations, 2019, № 1, pp. 28 – 31.
2. Evaluation of concession rights as a basis for sustainable management solutions. // Управление и устойчиво
развитие: XXI Международна научна конференция (Юндола, ЛТУ), 2019.
3. Investment and creditfinancial instruments to ensure the development of economic systems. // Collective
monograph Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization:
scientific bases, mechanisms, prospects ISMA University Riga (Latvia) 2018, pp. 108 – 128.
4. Transparency in the life cycle management of financial instruments of industrial products. // International Scientific
Jurnal Innovations, 2019, № 4, pp. 130 – 135.
5. The impact of digitalization on the measurement of value in the production and operation of industrial products. //
International Scientific Jurnal Innovations, 2019, № 7, pp. 142 – 147.
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Камбурова, Лиляна Костадинова (1984)
Родена е в Гоце Делчев. Завършва СОУ „Никола Вапцаров“, Хаджидимово.
Получава бакалавърска степен по счетоводство и контрол (2007) и магистърска степен по счетоводство (2008) от УНСС. Придобива научната степен „доктор“ (2014). Владее английски език. Има издадени 25 публикации.
Научни интереси:
финансово счетоводство; консолидирани финансови отчети; управление на печалбата.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2015).
Лекционни курсове:
корпоративно счетоводство; спецкурс по финансово счетоводство; финансови отчети.
Основни публикации:
1. Концепцията за контрол при съставяне на консолидирани финансови отчети – минало и настояще. //
Научни трудове на УНСС, т. 2, 2019, с. 291 – 300.
2. Проблемът на практиката: Признаването, отчитането и оповестяването на вътрешно създадената репутация. // Финансите и стопанската отчетност – състояние, тенденции, перспективи: Юб.
междун. научнопракт. конф. на фак. „Финанси“ и фак. „Стопанска отчетност“: Т. 2. (Свищов), 2013, с.
274 – 279.
3. Репутацията като фактор на конкурентоспособността на транспортното предприятие – формиране и счетоводно оповестяване. // Транспортът в променящия се свят – предизвикателства и решения: Научнопрактическа конференция (София), 2014, с. 260 – 265.
4. Empirical survey on reporting and disclosure of internally generated goodwill. // Contemporary issues of accounting
and management in Poland and in Bulgaria. Monographs. – Lodz, Poland, 2017, с. 35 – 44.
5. Company’s internally generated goodwill – key factor for its development. Approaches for Evaluation and disclosure
in the financial statements. // Knowledge based sustainable economic development: International Scientific
Conferenc (Belgrade, Serbia), 2016, pp. 66 – 73.

Камбурова, Любка Костадинова (1984 – 2015)
Родена е в Гоце Делчев. Завършва СОУ „Никола Вапцаров“, Хаджидимово.
Получава бакалавърска степен по счетоводство и контрол (2007) и магистърска степен по счетоводство (2008) от УНСС. Придобива научната степен „доктор“ (2014). Владее английски език. Има издадени 12 публикации.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции: главен асистент (2015).
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Основни публикации:
1. Актуални проблеми на счетоводната политика. // Криза и икономически растеж: Юбилейна междун.
научна конференция – 60 г. ФСФ (София), 2012, с. 367 – 372.
2. Модел на преоценка – счетоводни и данъчни аспекти. // Инвестиции в бъдещето – 2013: IX научноприложна конф. с междун. участие (Варна), 2013, с. 212 – 217.
3. Приблизителни оценки – преценки, съдържащи се в счетоводната политика на предприятието. //
Финансите и стопанската отчетност – състояние, тенденции, перспективи: Юбилейна межд. научнопракт. конференция (Свищов), 2013, с. 280 – 285.

Маврудиев, Христо Рашков (1958)
Роден е в София. Завършва СОУ „Любен Каравелов“, Копривщица; Полтавския
кооперативен институт, Украйна (1983), специалност „Счетоводство и
анализ на стопанската дейност“. Придобива образователна и научна степен
„доктор“ (2006). Специализира в Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW) (1991) – „Одит“; Университета „Де
Монтфорт“, Лестър, Великобритания (1993) – „Разработване на учебни програми“. Дипломиран експерт-счетоводител. Владее руски, английски и украински
език. Има издадени 20 публикации.
Научни интереси:
нормативна уредба на счетоводството и одита; учебно-тренировъчни предприятия.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1986); старши асистент (1990); главен асистент (1994).
в национални и международни организации:
зам.-председател на УС на ИДЕС; член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
(КПНРО).
Лекционни курсове:
международни счетоводни стандарти; международни стандарти за финансово отчитане; организация
и нормативна база на счетоводството; спецкурс „Международни одиторски стандарти“; International
financial reporting standarts.
Основни публикации:
1. Защитата на обществения интерес в дейността на публичния надзор при осъществяване на контрол върху качеството на работата на регистрираните одитори. // Икономиката на България и
ЕС – съвременни предизвикателства и подходи за решения: Колективна монография (София), 2015, с.
373 – 378.
2. Материални запаси. Парични потоци. – София: ФорКом, 2008. – 80 с.
3. Счетоводство на застрахователите и осигурителите: Учебник – София: ИК – УНСС, 2018. – 530 с.
(в съавторство).
4. Public interest and public oversight of auditing – bulgarian experience. // Contemporary Financial ManagementExternal audit (Beograd), 2015.
5. Using „training enterprises“ in accounting education at the UNWE – Sofia. // The Role of Financial and Non-Financial
Reporting in Responsible Business Operation – Accounting, Audit and Forensic Science (Beograd), 2018.
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Николова, Николина Красимирова (1986)
Родена е в София. Завършва Националната финансово-стопанска гимназия,
София (2005); УНСС, магистър по счетоводство (2010). Придобива научната
степен „доктор“ (2015). Владее английски и гръцки език. Има издадени 30 публикации.
Научни интереси:
теория на счетоводството; счетоводство и анализ на застрахователните и
осигурителните дружества.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2015); главен асистент (2018).
Лекционни курсове:
теория на счетоводството; застрахователно и осигурително счетоводство; анализ на финансовите
отчети на предприятието.
Основни публикации:
1. Връзки и зависимости на банковото посредничество и банковото счетоводство. // Докторантски
етюди на УНСС. – София: Авангард Прима, 2014, том 7.
2. Принцип на компенсирането в счетоводството – прилагане и изключения. // Икономиката на
България и ЕС в глобалния свят: 13-та международна научна конференция на младите учени (София),
Издателство на ВУЗФ, 2017.
3. Счетоводство – основен курс. – София: ИК – УНСС, 2018. – 276 с. (в съавторство).
4. Финансово-счетоводен мениджмънт и конкурентоспособност. // Икономиката на България и ЕС –
конкурентоспособност и иновации: Сборник научни статии. – София: УНСС, 2016, с. 344 – 349.
5. Creditworthiness monitoring. // Social sciences & arts sgem: 4th International Multidisciplinary Scientific
Conference (София), 2017.

Петкова, Олга Георгиева (1969)
Родена е в Кюстендил. Завършва УНСС (1992), специалност „Счетоводство и контрол“. Специализира
в KPMG, Англия (1991) и в Университета „Де Монтфорт“, Лестър, Великобритания (1994), в катедра
„Финанси и счетоводство“. Владее руски и английски език.
Научни интереси:
счетоводство на предприятието; банково счетоводство.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1993).
Лекционни курсове:
счетоводство на стопанското предприятие; счетоводство на финансовото предприятие; счетоводство на ВИД.
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Основни публикации:
1. Методическо ръководство със задачи по счетоводство на стопанското предприятие. – София: УИ
„Стопанство“, 1998. – 424 с. (авт. колектив).
2. Сборник от задачи по счетоводство на предприятието. – София, 1995. – 212 с. (авт. колектив).
3. Счетоводство на банките: Сб. задачи за студентите от ВУЗ – Пловдив: К. Симеонова, 1996. – 200 с.
(авт. колектив).

Стоянов, Тодор Кръстев (1958)
Роден е в Стара Загора. Завършва ВИНС „Д. Благоев“, Варна (1983). Специализира в Париж и Монпелие,
Франция (1991). Дипломиран експерт-счетоводител. Владее руски и френски език.
Научни интереси:
счетоводна отчетност и анализ на селскостопанските организации.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1985); старши асистент (1989).
Лекционни курсове:
теория на счетоводството; счетоводство на селскостопанските, строително-монтажните и транспортните организации.
Основни публикации:
1. Анализ на финансово-счетоводните отчети. – София: КФ DDC, 1993. – 126 с.: 9 л. прил. (в съавторство).
2. Да приключим счетоводната година коректно!: Текущо отчитане, счетоводен отчет, финансов анализ. – 1. изд. – София: ФорКом, 1998. – 471 с. (авт. колектив).
3. Периодични счетоводни отчети – същност и възможност за усъвършенстване. – София, 1986.
4. Счетоводна отчетност и анализ на баланса на селскостопанските организации. – София, 1988
(в съавторство).

Христов, Христо Борисов (1968)
Роден е в Стара Загора. Завършва УНСС (1992), специалност „Счетоводство и контрол“. Дипломиран експерт-счетоводител. Владее немски език. Преподава обща теория на счетоводството, счетоводство на
стопанското предприятие.
Научни интереси:
счетоводство на предприятието.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1994); старши асистент (1997).
Основни публикации:
1. Учебно-методично помагало по счетоводство на предприятието. – София: УИ „Стопанство“, 1996. –
196 с. (авт. колектив).
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Цолова, Божана Николова (1959)
Родена е в София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1981). Специализира във Великобритания (1992). Преподава
счетоводство на селскостопанските предприятия и управленско счетоводство. Владее английски език.
Научни интереси:
организация на счетоводната отчетност у нас.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1982); старши асистент (1990); главен асистент (1993).
Основни публикации:
1. Възможности за усъвършенстване на периодичните счетоводни отчети. – София, 1986.
2. Сборник от задачи по счетоводство на селскостопанските, строителните и транспортните организации. – София, 1984 (в съавторство).

Чолпанов, Наню Ников (1947 – 2011)
Роден е в Пловдив. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1976), специалност „Счетоводна
отчетност“. Специализира в Прага, Чехословакия (1981). Чете лекционни курсове по стенография, машинопис и кореспонденция; основи на счетоводството.
Научни интереси:
счетоводно отчитане на финансовите инвестиции; стенография и машинопис;
бизнес кореспонденция.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши асистент (1984); главен асистент (1987).
Основни публикации:
1. Машинопис и кореспонденция: Ръководство. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1978. – 258 с. (в съавторство).
2. Проблеми на обучението по стенография и машинопис във ВУЗ. – София, 1982.
3. Сборник от задачи по счетоводство на стопанското предприятие. – София, 1995. – 212 с. (авт. колектив).
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Катедра
Финанси

Ръководител на катедра – доц. д-р Пресияна Ненкова
Зам.-ръководител – доц. д-р Гергана Михайлова-Борисова
Научен секретар – гл. ас. д-р Милена Ковачевич

ПРОФЕСОРИ
Александрова-Борисова, Маргарита Русева (1954)
Родена е в София. Завършва Езикова гимназия с преподаване на френски език,
София (1973); ВИИ „Карл Маркс“ (1977), специалност „Финанси и кредит“.
Придобива научната степен „доктор“ (1990). Специализира приложна математика в МЕИ (ТУ), София; корпоративни финанси в Свободния университет по
социални науки, Рим, Италия (март – юни 1994). Владее руски, френски и английски език. Има издадени 52 публикации.
Научни интереси:
корпоративни финанси; инвестиции.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1978); старши асистент (1984); главен асистент (1989); доцент (2001); професор (2012).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар (1994 – 1995); зам.-ръководител на катедра „Финанси“ (1995 – 2001); зам.-декан на ФСФ;
директор на Центъра по финанси, счетоводство и контрол в ИСК към УНСС; директор на ЦДО.
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
член на Държавната комисия по ценните книжа към Министерския съвет на Република България (2001 –
2003); експерт към ФНИ в Министерството на образованието и науката (от 2008 г.).
в национални и международни организации:
член на Българската гилдия на инвестиционните мениджъри и финансови аналитици.
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
експерт към Съюза за стопански инициативи (от 2005 г.)
Лекционни курсове:
корпоративни финанси; капиталово бюджетиране.
Основни публикации:
1. Финансиране и ефективност на инвестициите в реални активи. – София: ИК – УНСС, 2012. – 292 с.
2. Финансови критерии и техники за оптимизация на инвестиционния избор при инвестиции в реални активи. – София: Тракия-М, 2001. – 338 с.
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Андреев, Янаки Тодоров (1945)
Роден е в с. Боженица, област София. Завършва Смесения икономически техникум, София (1964); ВФСИ „Д. А. Ценов“, Свищов (1971). Придобива научната степен „доктор“ (1978). Специализира в Кьолнише Рюк Верзихеринг (1984), Кьолн;
Мюних Ри, Мюнхен (1984, 1988). Има издадени 36 публикации. Владее английски
език.
Научни интереси:
застраховане и презастраховане.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
професор (2011).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
ръководител на секция „Застраховане и презастраховане“ в МФ.
в национални и международни организации:
председател на Асоциията на брокерите в България; председател на фондация „В. Гаврийски“.
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
управител на „Зенит – Брокерско застрахователно и презастрахователно дружество“ ООД.
Лекционни курсове:
теория на застраховането; имуществено и лично застраховане; презастраховане.
Основни публикации:
1. Общо застраховане: Принципи и практика. – София: ZENIT, 2006. – 328 с.
2. Презастраховане: Принципи и практика в общозастрахователния бизнес – Б. м.: ZENIT, 2004 –
224 с.
3. Застрахователни термини. – Враца: Валдес-ВВ-ГВ, 2008. – 132 с.

Брусарски, Румен Йорданов (1964)
Роден е в Кюстендил. Завършва ПГ „Неофит Рилски“, Кюстендил (1981); ВИИ
„Карл Маркс“ (1989), специалност „Финанси и кредит“. Придобива научната
степен „доктор“ (1997). Специализира в БА – Равенсбург, Германия (1995),
Университета Лестър, Англия (1996) – „Публични финанси“; Университета
Маастрихт, Холандия (1999); Университет Пиер Мендес Франс, Гренобъл,
Франция (2001 и 2008); Испания (2004, 2006 и 2008); Италия (2006); Португалия
(2007); Словакия (2009). Ползва английски и руски език. Има издадени над 70
публикации.
Научни интереси:
публични финанси; анализ „разходи – ползи“; оценка на въздействие.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1999); професор (2012).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Финанси“ (1993 – 1995); член на АС (1993 – 1995; от 2020 г.); член на ФС;
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член на ФНС; директор на Националния университетски център „Икономика на публичния сектор“;
зам.-ръководител на катедра „Финанси“; член на КС; член на АС (2020).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
заместник-министър на финансите; началник на управление в Министерството на икономическото развитие (1996 – 1997); зам. изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ (1997 – 1999).
Лекционни курсове:
публични финанси; анализ „разходи – ползи“; оценка на въздействието.
Основни публикации:
1. Анализ „Разходи – ползи“. – София: УИ „Стопанство“, 2003. – 160 с.
2. Концептуални основи на прогресивното данъчно облагане. – София: УИ „Стопанство“, 1997. – 77 с.
3. Основи на данъчното облагане. – София: ИК „Люрен“, 1993. – 151 с.
4. Оценка на въздействието на регулациите: Практически наръчник: АМУ – София: УИ „Св. Климент
Охридски“, 2007, 155 с.
5. Теория на публичните финанси. – София: УИ „Стопанство“, 2007. – 235 с.

Вучева, Христина Ангелова (1937 – 2020)
Родена е в Пазарджик. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1959), специалност „Счето
водна отчетност“. Придобива научната степен „доктор“ (1974). Специализира
в СССР (1973); Института по публична администрация, Лондон (1993). Владее
английски и руски език.
Научни интереси:
финанси на фирмите; публични финанси; макроикономически анализ.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
научен сътрудник (1967); старши научен сътрудник II степен (1978); старши научен сътрудник I степен
(1991) в Научен институт на Министерство на финансите; доцент (1976); професор (1991).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
вицепремиер и министър на финансите (1994 – 1995); началник на отдел „Икономическа и социална политика“ в Министерския съвет на Република България (1991 – 1997).
Лекционни курсове:
финанси; корпоративни финанси; публични финанси.
Основни публикации:
1. Данъкът върху добавената стойност – проблеми на въвеждането му в нашата страна. – София:
1989. – 50 с.
2. Данъчен справочник за всички. – София: БТПП, 1991. – 24 с.
3. Икономическата политика в периода 1991 – 2000 г. – София: УИ „Стопанство“, 2001. – 102 с.
4. Приватизация: Капиталов пазар: Бюджетен дефицит: Бюджетно балансиране. – София: ИК „Люрен“,
1992. – 256 с. (авт. колектив).
5. Системата от данъци и дотации за регулиране на доходите на самоуправляващите се организации. – София, 1989. – 120 с.
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Димова, Бистра Асенова (1929)
Родена е в Пловдив. Завършва Ленинградския финансово-икономически институт (1958). Придобива научните степени „доктор“ (1964) и „доктор на науките“ (1984).
Научни интереси:
данъци; данъчна политика; международни валутно-финансови отношения.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1953); старши научен сътрудник II степен – доцент (1969); старши научен сътрудник I
степен – професор (1988); научен сътрудник в Научния институт по финанси към Министерството на
финансите (1968 – 1971).
Основни публикации:
1. Европейско икономическо сътрудничество – СИВ и ЕИО. Проблеми, механизъм. – София: БАН, 1984. –
232 с.
2. Записки по финанси и кредит на НРБ. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1966. – 297 с. (в съавторство).
3. Записки по финанси и кредит на НРБ. – 2. изд. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1968. – 313 с. (в съавторство).
4. Избрани лекции по финанси и кредит на НРБ. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1964.
5. Икономическа същност на данъка върху оборота като форма на разпределение и преразпределение на
националния доход в България. – София, 1963.

Манов, Богомил Борисов (1955)
Роден е в Кюстендил. Завършва Икономическия техникум, Кюстендил (1974);
ВФСИ „Д. А. Ценов“, Свищов (1980), специалност „Финанси, кредит и застрахователно дело“. Специализира в Гърция и Великобритания (1994), САЩ (2001).
Придобива научната степен „доктор“ (1999). Владее френски, английски и руски
език. Има издадени над 70 публикации.
Научни интереси:
корпоративни финанси; социално осигуряване; пенсионни фондове.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1994); доцент (2001); професор (1914).
в национални и международни организации:
член на НС на НОИ.
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
член на НС на „ОББ – Ей Ай Джи Застрахователно дружество“ АД; член на УС и изпълнителен директор на
„ДСК Родина“ и член на УС и изпълнителен директор на „Българско пенсионноосигурително дружество“
АД; директор на „Булгаргеомин“, Тунис.
Лекционни курсове:
финанси; финанси на социалното осигуряване; осигурителни фондове.
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Основни публикации:
1. Доброволно пенсионно осигуряване. – София: Рацио-90, 1997. – 140 с.
2. Корпоративни финанси: Теория и практика. – София: МБ Хоум, 2016. – 184 с.
3. Основи на фннансите – Теория и практика. – София: МБ Хоум, 2016. – 260 с.
4. Социално осигуряване. Теория и практика. Управление. Пазарни тенденции. Фактори. Видове. Параметри.
Модели. Стратегия. Политика. Тенденции. Обекти и субекти. – София: Тракия-М, 2001. – 410 с. (в съавторство).
5. Финанси на социалноосигурителната система – теория и практика. – София: Нов живот, 2013. – 184 с.

Младенов, Милети Христов (1943 – 2017)
Роден е в с. Градешница, област Враца. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1967), специалност „Икономика на външната търговия“. Придобива научната степен „доктор“ (1975). Специализира в Парижкия университет, Франция (1981),
Университета в Сараево (1989) Eastern Michigan University, USA (1992); Eximbank,
Japan (1993); Bank of England (1995); European Monetary Institute, Frankfurt, Germany
(1995). Членува в Международния институт за публични финанси – Саарбрюкен,
Германия (1981 – 1989). Превежда от английски на български език книгата на
Джон Мейнард Кейнс „Обща теория на заетостта, лихвата и парите“ и книгата на Пол Мейсън „Посткапитализмът. Пътеводител за нашето бъдеще“, изд.
„Запад-Изток“, 2016 г. Част от преводаческия екип и научен редактор на 10-то издание на книгата на
проф. Фредерик Мишкин „Теория на парите, банковото дело и финансите“. Научен редактор на множество
научно-популярни икономически книги, като „Цената на неравенството“ на Дж. Стиглиц, научен консултант на книгите „Властелините на финансите“ на Лиакат Ахамед и „Зомби Икономикс“ на Джон Куигин.
Научни интереси:
теория на парите и банковото дело.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1981); професор (2004).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Финанси и кредит“ (1978 – 1982); зам.-декан на ОИФ (1985 – 1989).
в национални и международни организации:
подуправител на БНБ (1991 – 1995); алтернативен гуверньор за България на Световната банка и на ЕБВР
(1991 – 1995); председател на УС на Фонда за гарантиране на влоговете (1999 – 2003); председател на УС
на Гаранционния фонд – Задължително застраховане (2003 – 2004); председател на УС на Фонд за компенсиране на инвеститорите (2005 – 2015).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
председател на УС на консултантска компания „Вектор капитал“ (1997 – 1999).
Лекционни курсове:
финанси; теория на парите; банково дело; световната финансова система и паричната политика (1975 –
2017).
Основни публикации:
1. Анализ на съвременните западни теории за парите, развити от френски икономисти. // Икономическа
мисъл, 1983, № 7, с. 74 – 83.
2. Банковата реформа в България. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1994. – 123 с.
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3. Мрежата за финансова сигурност: С акцент върху банковата система и гарантирането на депозитите в България. – София: УИ „Стопанство“, 2003. – 183 с.
4. Пари, банки, кредит: Парична теория, парична политика, Европейска система от централни банки,
парични съвети. – 6. доп. изд. – София: Тракия-М, 2015. – 472 с.
5. Роля на схемите за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа за развитието на капиталовия
пазар: Дискусионни материали DP/55/2006. – София: БПБ, 2006. – 76 с. (авт. колектив).

Ненков, Димитър Ненков (1959)
Роден е в Карлово. Завършва гимназия с преподаване на английски език „Георги
Кирков“, Пловдив (1978); ВИИ „Карл Маркс“ (1985), специалност „Финанси и кредит“. Придобива научната степен „доктор“ (2005). Магистър по икономикс от
Western Illinois University, Илиноис, САЩ (1995 – 1996). Владее английски и руски
език. Има издадени 57 публикации.
Научни интереси:
финансов мениджмънт; оценка на предприятия; оценка на инвестиционни проекти.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1989); старши асистент (1991); главен асистент (1994); доцент (2009); професор (2018).
в национални и международни организации:
изпълнителен директор на Националния доверителен екофонд (1996 – 2014).
Лекционни курсове:
корпоративни финанси (на български и на английски език); финансов мениджмънт (на български и на английски език); определяне на стойността на предприятие; управление на финансовия риск (на английски
език).
Основни публикации:
1. Определяне на стойността на компаниите. Монография. – София, ИК – УНСС, 2015, 316 с.
2. Оценка на инвестициите в реални активи. – София: УИ „Стопанство“, 2005. – 266 с.
3. Политиката на растеж и създаването на стойност в компаниите. // Икономически изследвания, 2016,
№ 4, с. 36 – 65.
4. Финансов мениджмънт: Кратък курс. – София: УИ „Стопанство“, 2008. – 230 с.
5. An Analytical Approach to Comparing Actual Vs. Fundamental „Price-to-Sales“ and „Enterprise Value-to-Sales“
Ratios on the European Stock Market“. // International Journal of Economics and Business Administration“, 2016,
Vol. 4, Issue 4, pp. 32 – 49.
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Неновски, Николай Ненов (1963)
Роден е във Велико Търново. Завършва Московския държавен университет „М.
Ломоносов“ (1989), специалност „Икономика“; магистър по икономика и финанси от Университета в Поатие, Франция (1991 – 1993). Придобива научната степен „доктор“ (1996) и „доктор на икономическите науки“ (2007). Специализира
финанси и финансова иконометрия в Женевския университет (1994 – 1995);
Diplôme d’études Supérieures Européennes (DESE), Centre Européen Universitaire de
Nancy (1993 – 1994); Université de Paris I – Sorbonne, France (1997 – 1998). Удостоен
е със следните почетни звания: „Паметен сребърен медал“ от УНСС, за значителен принос в областта на научните изследвания (2014); „Награда за преподаване и научни изследвания“ от Френското министерство на образованието и научните изследвания (2014 – 2018). Владее френски, руски, английски и италиански език. Има издадени над 100 публикации,
включително монографии, учебници, студии, статии и доклади (на български, английски, френски, руски,
японски, сръбски, румънски и др.).
Научни интереси:
теория на парите; международни финанси; политическа икономия; икономика на посткомунизма; австрийски икономически анализ; теория и история на финансовите кризи; икономиките в преход.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (2002); професор (2007); професор в Университета „Жул Верн“, Амиен, Франция от 2012 г.
(указ на Президента на Френската република от 2015 г.); професор в Университета РУДН, Москва (от
2018 г.).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
съветник на министъра на финансите на България (2008 – 2009/П. Орешарски); член на Икономическия
консултативен съвет на президента на България (2002 – 2008 г./Г. Първанов), отговарящ за икономическия доклад на президента на България.
в национални и международни организации:
член на УС на БНБ (2002 – 2008); член на Стопанския и социален съвет при президента на Република
България Р. Радев (от март 2018 г.); основател и директор на Центъра за международно сътрудничество в икономическите изследвания, Университета РУДН, Москва (от 2018 г.) и основател и директор на
Центъра за парични изследвания към катедра „Финанси“ на Университета за световна и национална
икономика (от 2015 г.); съучредител на „Българската макроикономическа асоциация“ (2003) и на българското дружество „Фридрих Хайек“ (2002).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
член на Надзорния съвет на Българската банка за развитие (2014).
Лекционни курсове:
към катедра „Финанси“, УНСС: паричен и международен икономикс, банки и финанси, парична теория и международни финанси; в чужбина: международна икономика и финанси, теория и история на парите, европейска
икономика, европейски парична политика, глобализация и регионализация, геоикономика, теория на финансовите кризи (Франция); парична политика и централно банкерство (Русия).
Гост-професор в чужбина:
University of Amiens, France (October, 1997); IFAG (L’institut de la francophonie pour l’administration et la gestion à
Sofia) (2000 – 2003); ZEDES Germanicum, Sofia University (February, 2003); University of Aix-Marseille (May 2004,
March 2003); University of Bordeaux IV (February 2006); University of Orléans (2002, April 2006); University of NiceSophia Antipolis (2007); НБУ (May 2009); University of Kyoto (February – April 2009; EDHEC Business School, Nice,
MSc in Financial Markets (от 2010); University of Auvergne and CERDI, Clermont-Ferrand (October 2011); University
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of Bordeaux IV (June 2012, February 2006); IFAG, Sofia (January 2012, November 2010); Texas Christian University
(September 2016); Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (April 2015, April
2016, April 2017); Peoples Friendship University of Russia (April 2016, April 2017); RUDN University, Moscow,
Doctoral School (от 2018); MUBS, Beirut, Lebanon, MSc Money and Banking (от 2018); Financial University under
the Government of the Russian Federation, Moscow (December 2018, March 2019); University of Torino, Torino,
MSc in Modern Economic History (May 2019); семинарни занятия и лекции: в University of Kyushu (Fukuoka);
University of Nagasaki; International University of Kagoshima and University of Hitotsubashi/Nihon University (Tokyo).
Основни публикации:
1. Паричният ред. Критика на теорията на парите. – София: Сиела, 2007. – 256 с.
2. The Austrian school in Bulgaria: A history. // Russian Journal of Economics, 2018, 4 (1), pp. 44 – 64 (в съавторство).
3. Between Carl Menger and Peter Struve: On Russian Liberal Economics. // History of Economic Ideas, 2017, 25 (3),
pp. 11 – 40 (в съавторство).
4. Debts, Ideas and Interests in the Balkans. Chronology of the post-communist Transformation, 1990 – 2013. //
Economie et Institutions, 2015, 23 (2), pp. 121 – 145 (в съавторство).
5. Money without a State. Currencies of the Orthodox Christians in the Balkan Provinces of the Ottoman Empire
(17th – 19th centuries). // Review of Austrian Economics, 2016, 29(1), pp. 33 – 51 (в съавторство).

Николова, Надежда Димитрова (1950)
Родена е в Троян. Завършва ПГ „Ал. Константинов“, Свищов (1968); ВФСИ
„Д. А. Ценов“ (1972), специалност „Финанси и кредит“. Придобива научната
степен „доктор“ (1978). Специализира в Московския финансов институт
(1973) – „Колективната парична единица на страните – членки на СИВ (преводната рубла)“; Икономическия университет, Прага (1983) – „Организация и
функциониране на парично-кредитната система“. Владее немски и руски, ползва
английски, полски и чешки език. Има издадени над 70 публикации.
Научни интереси:
корпоративни финанси; банково дело; ценни книжа; финансови пазари.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1982); доцент (1998); професор (2009).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Финанси и кредит“ (1988 – 1989).
Лекционни курсове:
корпоративни финанси; финанси и основи на финансите.
Основни публикации:
1. Въведение във финансите. – София: Сиела, 1997. – 374 с.
2. Корпоративни финанси: Ч. 1 – 2. – София: Сиела, 2007. / Ч. 1. – 447 с.; Ч. 2. – 376 с.
3. Обща теория на финансите. – София: Сиела, 2002. – 398 с.
4. Основи на финансите. –София: Сиела, 2009. – 464 с.
5. Принципи на корпоративните финанси. – София: Сиела, 2010. – 527 с.
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Петров, Георги Атанасов (1929)
Роден е в Бяла Черква, област Велико Търново. Завършва Финансово-икономи
ческия институт в Ленинград, СССР (1952). Придобива научите степени „доктор“ (1958) и „доктор на науките“ (1978). Владее руски език. Има издадени над
300 публикации.
Научни интереси:
финанси на предприятията; държавен бюджет.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1963); професор (1974).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на ОИФ (1970 – 1972); ръководител на катедра „Финанси и кредит“ (1976 – 1987).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
ръководител на научна група, която по-късно се трансформира в Научен институт при Министерството на финансите.
в национални и международни организации:
член на Пленарния и на УС на Българската народна банка (1991 – 2004).
Лекционни курсове:
държавен бюджет; финанси и кредит; финанси на предприятията.
Основни публикации:
1. Взаимоотношенията на предприятията с бюджета при вноса и износа. – София: ВИИ „Карл Маркс“,
1975. – 96 с.
2. Икономическата организация на социал. пр-во и теория на конвергенцията. – София: Профиздат,
1973. – 235 с.
3. Корпоративни финанси: Кратък курс. – София: Тракия-М, 2010. – 336 с. (авт. колектив).
4. Корпоративни финанси – кратък курс, IV допълнено издание. – София: Тракия-М, 2012. – 347 с.
5. Основи на финансите на фирмата. – 6. изд. – София: Тракия-М, 2000. – 227 с. (авт. колектив).

Русенов, Минко Василев (1912 – 1987)
Роден е в Троян. Завършва Висшето търговско училище (ВТУ) „Д. А. Ценов“ –
Свищов (1940). Придобива научната степен „доктор на икономическите науки“
във Виенския университет, Австрия (1949). Специализира в Университета в
Гьотинген, Германия (1943), и във Виенския университет, Австрия (1947 – 1949).
Удостоен е с почетното звание „Заслужил икономист“ (1981); Носител е на орден
„Кирил и Методий“ I степен (1959). Членува в International Institute of Public Finance,
Германия (1970 – 1987). Владее немски, френски, английски и руски език.
Научни интереси:
политическа икономия на капитализма; финанси на буржоазната държава; финанси на социалистическата държава; парично обращение и кредит при капитализма; парично обращение
и кредит при социализма; теория на финансите.
397

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
избран е във ВФСИ „Д. А. Ценов“ за: асистент (1941), доцент (1945), професор (1952); от 1967 г. е преподавател във ВИИ „Карл Маркс“.
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Финанси и кредит“ (1969 – 1976).
в национални и международни организации:
основател и ръководител на катедра „Финанси и кредит“ във ВФСИ „Д. А. Ценов“, Свищов (1952 – 1966);
декан на Финансовия факултет (1953 – 1955) и ректор на ВФСИ „Д. А. Ценов“, Свищов (1955 – 1964).
Лекционни курсове:
финанси на буржоазната държава; парично обращение и кредит; финанси и кредит; теория на финансите
(1967 – 1987).
Основни публикации:
1. Бюджет на НРБ: Учебник. – 3. изд. – Варна: Г. Бакалов, 1974. – 224 с.
2. Парично обръщение и кредит на капитализма: Учебник. – 3. прераб. и доп. изд. – Варна: Г. Бакалов,
1982. – 380 с. (в съавторство).
3. Теория на финансите: Учебник. – 2. доп. изд. – Варна: Г. Бакалов, 1985. – 567 с. (в съавторство).
4. Die Struktur der sozialistischen Finanzwissenschaft. // D e u t s c h e Finanzwirtschaft, 1958, № 7.
5. La harta industriala a Bulgarie. Corespondenta din Sofia. // V i t a economica, 1967, № 16, 21 aprille.

Свраков, Георги Константинов (1901 – 1985)
Роден е във Варна. Завършва държавни науки (политическа икономия) в Германия
(1925). Придобива научната степен „доктор“ (1925) в Берлин. Специализира
в Института за световно стопанство, Кил, Германия (1940). Член е на
Международния институт по публични финанси – Саарбрюкен, Германия (1964).
Владее немски език.
Научни интереси:
финансова икономическа наука; финанси на буржоазната държава; кооперативно дело; вътрешна и външна търговия и финансов режим на търговската дейност; платежен баланс.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
частен доцент (1927); редовен доцент (1930); извънреден професор (1935); редовен професор (1937).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Наука за народното стопанство и стопанска политика“ – ДВУФАН (1941 – 1951);
ръководител на катедра „Финансова наука“ – ДВУФАН (1947 – 1951); ръководител на катедра „Финансова
наука“ – ВИИ „Карл Маркс“ (1947 – 1951); ръководител на катедра „Финанси и кредит“ – ВИИ „Карл Маркс“
(1965 – 1969).
Лекционни курсове:
финансова наука (1947 – 1951); финанси на капитализма; методология и история на финансовата наука;
финанси и кредит на социалистическата държава; парично обращение и кредит на капитализма (1925 –
1985).
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Основни публикации:
1. Данъци и данъчна политика при домонополистическия капитализъм. // Трудове на ВИИ „Карл Маркс“,
1968.
2. Исторически преглед на нормирането. // Годишник на ДВУФАН, 1942 – 43, № 3.
3. Критика на теориите за държавния кредит в домонополистическия капитализъм. // Известия на
Икономическия институт при БАН, 1959.
4. Критика на буржоазните теории за държавния кредит в монополистическия капитализъм. // Трудове
на ВИИ „Карл Маркс“, 1962.
5. Либерализъм и преустройство на международното стопанство в Европа. // Годишник на ДВУФАН,
1941, № 1.

Стефанова, Пенка Генчева (1943)
Родена е в с. Пет кладенци, област Русе. Завършва Московския финансов институт (1965), специалност „Финанси“. Придобива научната степен „доктор“
(1975), Ленинград, СССР. Специализира в Чехословакия (1988), Англия (1996) и
Германия (1997). Владее руски и английски език.
Научни интереси:
банково дело; банков мениджмънт.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1980); доцент (1985); професор (1995).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на ОИФ (1989 – 1991); зам.-декан на СПФ в Монтана (1993 – 1996); член на АС.
Лекционни курсове:
финансиране и кредитиране на капиталните вложения; банки и банково дело; банков мениджмънт.
Основни публикации:
1. Банки: Вътрешни и международни плащания. – 2. прераб. и доп. изд. – София: Тракия-М, 2000. – 259 с.
2. Банки и кредитно посредничество. – София: Тракия-М, 1999. – 364 с.
3. Банките: Рентабилност, ликвидност и капиталова адекватност. – София: УНСС, 1994. – 197 с.
4. Вътрешни и международни плащания и банките. – София: ЕФ „Коломбо“, 1993. – 214 с.
5. Научно-техническата политика на НРБ и финансиране на капиталните вложения. – София: ВИИ „Карл
Маркс“, 1988. – 304 с.
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Стоянов, Велчо Георгиев (1934)
Роден е в с. Градина, област Плевен. Завършва Търговската гимназия,
Свищов (1952), и ВФСИ „Д. A. Ценов“, Свищов (1957), специалност „Финанси
и кредит“. Придобива научната степен „доктор“ (1968) в Свищов и „доктор на икономическите науки“ (1981) във ВИИ „Карл Маркс“. Специализира
във: Берлин (1969), Виена (1972); Нюрнберг, Германия (1978), Австрия (1984);
Холандия (1999). Един от учредителите и председател на Съюза на данъкоплатците в България. Членува в Международния институт по публични
финанси – Саарбрюкен, Германия. Владее немски, руски и английски език. Има
издадени над 200 публикации.
Научни интереси:
теория на финансите; публични финанси; глобални световни проблеми; нов световен ред и тайни общества.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1963); старши научен сътрудник II степен (1976); доцент (1972); професор (1985).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на ОИФ във ВИИ „Карл Маркс“ (1979 – 1987); ръководител на катедра „Финанси и кредит“
(1987 – 1989); зам.-ректор по учебната работа (1995 – 1999).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
сътрудник на министъра на финансите Димитър Попов (1975 – 1976).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
член на СНС при ВАК (1987 – 1990).
Почетни звания в български и чуждестранни университети:
почетен знак на ректора на: УНСС (2014); СА „Д. А. Ценов“, Свищов (2014), и Югозападния университет
„Неофит Рилски“, Благоевград (2014).
Лекционни курсове:
теория на финансите; публични финанси.
Основни публикации:
1. Основи на финансите. – 6. доп. и прераб. изд. – София: Галик, 2002. Т. 1. Публични финанси. – 591 с.
2. Теоретични основи, еволюция и революция на парите и финансите. – София: Галик, 2005. – 203 с.
3. Теория на финансите: Данъчна система и политика на съвременната буржоазна държава. – София:
ВИИ „Карл Маркс“, 1985. – 193 с. (в съавторство).
4. Неолибералната финансова система – провокатор и генератор на глобалната финансово-икономическа криза и очакванията след нея. // Икономическа мисъл, 2008, № 6, 35 – 47.
5. Новият световен ред – идея и дело на тайните политически общества. – София: ИК – УНСС, 2017. –
430 с.
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Трифонова-Праматарова, Силвия Трифонова (1973)
Родена е в Русе. Завършва 18. СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ (18. СОУ „Уилям
Гладстон“) с разширено изучаване на френски език, София (1991), и Университета за национално и световно стопанство (1995), специалност „Финанси“.
Придобива научната степен „доктор“ (2001). Специализира във: университета „Екол политекник“, (École Polytechnique), Париж (1996) по Европейската
програма – Programme Europeéne „Un semestre d’études à l’École Polytechnique“;
Спестовната каса (Caisse des Dеpots et Consignations), Париж, Франция
(1996) – сътрудник в Департамент „Икономически и финансови изследвания“
на Спестовната каса (Caisse des Dеpots et Consignations); Атинския университет
(University of Athens), Гърция (1998) – Департамент по икономика – гост-изследовател в Департамента
по икономика на Атинския университет по програма „България между Изтока и Запада след XVIII век“ на
Фондация „Отворено общество“; Селуин Колидж (Selwyn College), Кеймбриджкия университет (University of
Cambridge), Колежа „Селуин“ (Selwyn College), Великобритания (2000); гост-изследовател във Факултета по
икономика на Кеймбриджкия университет по програма „Схема за гостоприемство на Кеймбриджките колежи за стипендианти от Централна и Източна Европа“ на Фондация „Отворено общество“ (Cambridge
Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars); Института за световен икономикс (Kiel
Institute for World Economics), Кил, Германия (2006) – гост-изследовател в Института за световна икономика по Националната програма за развитие на научния потенциал на Министерството на образованието и
науката на Република България. Владее английски, френски и руски език. Има издадени над 200 публикации.
Научни интереси:
финанси; парична теория и парична политика; международни финанси; банково дело; корпоративни финанси;
фондови борси; публични финанси; европейска интеграция; международен финансов мениджмънт.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2002); доцент (2006), професор (2020).
ръководни и други длъжности в УНСС:
председател на ОС на ФСФ; зам.-декан по международното сътрудничество на ФСФ; основател, координатор и първи директор на Съвместната магистърска програма по европейски бизнес и финанси между
УНСС, София, и Университета „Нотингам Трент“ (Nottingham Trent University), Нотингамски бизнес факултет (Nottingham Business School), Нотингам, Великобритания; председател на Контролно-ревизионния
съвет на Синдикалната организация на Националния браншови синдикат „Висше образование и наука“
при Конфедерацията на независимите синдикати в България (НБС ВОН – КНСБ); член на Факултетната
комисия за осигуряване и оценяване на качеството (ФКООК) във ФСФ; член на Факултетната комисия
за осигуряване и одобряване на програмите за обучение (ФКООПО) във ФСФ; член на Факултетния съвет
на ФСФ; член на Консултативния съвет (Advisory Board) на Научноизследователския център за парични и
икономически изследвания.
в национални и международни организации:
председател на КС на Националния браншови синдикат „Висше образование и наука“ при Конфедерацията на
независимите синдикати в България (НБС ВОН – КНСБ); председател на експертната група при Постоянната
комисия по стопански науки и управление (ПКСНУ) при НАОА (НАОА) към Министерския съвет на Република
България; член на Съвета на настоятелите на Фондация „Атанас Буров“; член на УС на Българската
макроикономическа асоциация (БМА) (Bulgarian Macroeconomic Association); национално контактно лице за
Република България по Седмата рамкова програма (7РП) на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационнни дейности (2007 – 2013 г.), програма „Капацитети“, подпрограма „Наука в обществото“ към Министерството на образованието и науката (МОН) на Република България; национален
представител на Република България в Хелзинкската група на ЕК „Жените и науката“ по джендър въпроси
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в изследванията и иновациите (Helsinki Group on Gender in Research and Innovation) – индивидуален експерт,
назначен с личен капацитет в Хелзинкската група – постоянен официален орган към ЕК, дирекция „Научни
изследвания и иновации“ (RTD – DG Research and Innovation); учредител и член на сдружението „Балкански
институт за стратегически прогнози и управление на риска“ (БИСПУР) (Balkan Institute for Strategic Forecasts
and Risk Management, BISFRIM).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
основател на отдел „Надзор на платежните системи“ при дирекция „Банкова политика“ на Българска
народна банка; икономически съветник на изпълнителния директор на СФБ „Капиталов пазар“ АД, икономически съветник на управителя на „Иконометрика“ ЕООД.
Лекционни курсове:
международни финанси (на български и на английски език); управление на банковия риск (на български и
на английски език); международни финансови организации и програми (на български и на английски език);
международен финансов мениджмънт (на български и на английски език); основи на финансите (на български и на английски език); банково дело (на български и на английски език); Европейски икономически
и паричен съюз (на български и на английски език); европейска монетарна и финансова интеграция (на
български и на английски език).
Гост-професор в чужбина:
Икономически университет в Прага (University of Economics in Prague), Прага, Чешка република, Департамент
по парична теория и парична политика (Department of Monetary Theory and Monetary Policy), курс „Парична
теория и парична политика“ („Monetary Theory and Monetary Policy“); Университет по икономика и бизнес
в Познан (Poznan University of Economics and Business), Познан, Полша, Департамент по международна икономика (Department of International Economics), курс „Парична теория и парична политика“ („Monetary Theory
and Monetary Policy“); Университет на Перуджа (University of Perugia), Перуджа, Италия, Департамент по
икономика (Department of Economics), курс „Международни финанси“ („International Finance“); Университет
на Сплит (University of Split), Сплит, Република Хърватия, Факултет по икономика (Faculty of Economics),
курс „Международни финанси“ („International Finance“); Технологичен институт на Кавала (Kavala Institute
of Technology, TEI), Кавала, Гърция, Факултет по мениджмънт и икономика (Faculty of Management and
Economics), курс „Финанси“ („Finance“); Университет на Орлеан (Universite d’Orleans), Орлеан, Франция,
Лаборатория по икономика (Laboratoire d’Economie, LEO), Факултет по икономическо право и управление
(Faculte de Droit d’Economie et de Gestion), курс „Международни финанси“ („International Finance“); Португалия,
гр. Мая, „PRISMA – Мрежа за оценка на качеството на училищата в гр. Мая“ („PRISMA – Maia Schools’
Quality Assessment Network“), курс „Оценка на качеството в образованието и професионалното обучение“
(„Quality Assessment in Educational and Vocational Training“; Университет „Нотингам Трент“ (Nottingham Trent
University), Нотингам, Великобритания, Нотингамско бизнес училище (Nottingham Business School), курс
„Европейски бизнес и финанси“ („European Business and Finance“).
Основни публикации:
1. Корпоративни финанси. – 1 изд. – София: Тракия-М, 1999. – 552 с. (в съавторство).
2. Европейска парична и финансова интеграция. – София: Издателство на ВУЗФ, 2011. – 448с.
3. Паричен съвет, банкова система и финансово развитие: Учебно помагало. – София: УИ „Стопанство“,
2002. – 476 с.
4. Парична теория, парична политика, европейска парична интеграция. – 1 изд. – София: УИ „Стопанство“,
2006. – 650 с.
5. Управление на риска в банката. – София: Тракия-М. – 418 с.
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Христов, Методи Димитров (1935)
Роден е в с. Дълбок дол, област Ловеч. Завършва Икономическия техникум, Свищов
(1954), и ВФСИ „Д. A. Ценов“, Свищов (1958), специалност „Финанси и кредит“.
Придобива научните степени „доктор“ (1965) – СА „Д. A. Ценов“, Свищов, и „доктор
на икономическите науки“ – Берлин (1971). Специализира във: Висшето училище по
икономика „Бруно Лойшнер“, Берлин (1967) – „Публични финанси и междуотраслов
баланс на паричните отношения“; Икономическия университет във Виена (1991) –
„Финанси и пазарна икономика“. Почетен професор на ВУЗФ, София; заслужил професор на ВУЗФ, София. Членува в Международния институт по обществени финанси в
Саарбрюкен, Германия (1971 – 1989). Владее немски и руски език.
Научни интереси:
пари; парични отношения; паричен оборот и финанси.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1960); доцент (1972); професор (1977); старши научен сътрудник I степен (1980).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-ректор (1987 – 1989).
в национални и международни организации:
декан на Финансовия факултет при ВФСИ, Свищов (1972 – 1979); научен секретар и зам.-директор на
Научноизследователския институт по профсъюзни проблеми (НИИПП), София (1979 – 1984); зам.-ректор
на ВУЗФ, София (2002 – 2005).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
член на ВАК, два последователни мандата (1980 – 1988); изпълнителен директор на „Елитбанк“ АД
(1995 – 1996).
Лекционни курсове:
основи на финансите; публични финанси.
Основни публикации:
1. Книга за парите. – Велико Търново: АБАГАР, 2002. – 336 с. (в съавторство).
2. Икономико-математически модели на междуотрасловия баланс на паричните отношения. – Варна:
Г. Бакалов, 1972. – 200 с.
3. Паричните потоци и националните сметки (необходимост от нова сателитна сметка), Cash Flows
and National Accounts (Need New Satellite Account). – SSRN, САЩ, 2017.
4. Парични проблеми на ЕС. Колективна монография. – София: ИК – УНСС, 2018.
5. Финансовото бъдеще на ЕС (The Financial Future of the European Union). – SSRN, САЩ, 2018.
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Янков, Янко Стайков (1930 – 1998)
Роден е в Твърдица, област Сливен. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1955), специалност „Финанси и кредит“. Придобива научна степен „доктор“ (1970). Във ВИИ „Карл Маркс“ постъпва през 1978 г. Член на
Международния институт по публични финанси – Саарбрюкен, Германия (1971 – 1989). Владее френски
и руски език.
Научни интереси:
финанси на извънпроизводствената сфера; държавен бюджет.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
научен сътрудник II степен (1964 – 1978); доцент (1978); професор (1989).
Лекционни курсове:
държавен бюджет; теория на финансите; финанси на извънпроизводствената сфера и държавен бюджет;
публични финанси.
Основни публикации:
1. Методологически и методически проблеми на съставянето и изпълнението на държавния бюджет. –
София: БАH, 1989. – 92 с. (в съавторство).
2. Нормиране на разходите по местните бюджети на някои здравни заведения. – София, 1971.
3. Особености във финансовата организация на комплексите от непроизводствената сфера и със смесен характер. – Варна, 1978.
4. Приложение на програмно-целевия и комплексен подход при изграждане на държавния бюджет. – Варна,
1978 (в съавторство).
5. Финанси на извънпроизводствената сфера и държавен бюджет: Учебник. – София: Наука и изкуство,
1989. – 220 с. (в съавторство).

ДОЦЕНТИ
Александров, Стоян Илиев (1949 – 2020)
Роден е в с. Илия, област Кюстендил. Завършва ВФСИ „Д. A. Ценов“, Свищов
(1971), специалност „Финанси и кредит“. Придобива научната степен „доктор“ (1983). Специализира в Московски финансов институт, СССР (1978), и в
Крагуевац, Югославия (1985). Владее руски, сърбохърватски и немски език.
Научни интереси:
финанси на фирмата; банково дело; публични финанси.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1991).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар (1982 – 1988); ръководител на катедра (1994 – 2015).
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в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
ръководител на „Главно данъчно управление“, МФ (1991 – 1992); министър на финансите в правителството на проф. Любен Беров (1992 – 1994).
в национални и международни организации:
председател на Асоциацията на търговските банки (1998 – 1999); председател на Съюза на икономистите в България (1998 – 2004); член на НС на НОИ (2005).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
председател на УС и изпълнителен директор на „Централна кооперативна банка“ АД (1995 – 1999); председател на УС на „Токуда банк“ АД (2000 – 2004); член на НС на Metropolitan Medical Holding (2005); председател на НС на „Търговска банка Д“ АД (2006 – 2016).
Лекционни курсове:
финанси и кредит; финанси на предприятията; обща теория на финансите; основи на финансите; корпоративни финанси.
Основни публикации:
1. Данък върху общия доход: Нормативни актове. Приложен коментар. Указания. Практика. – София: ИК
„Труд и право“, 1994. – 240 с. (авт. колектив).
2. Финанси на производствените организации. – София: Наука и изкуство, 1989. – 328 с. (в съавторство).
3. Финансово управление на фирмата. – София: ИК „Труд и право“, 2000. – 256 с. (авт. колектив).
4. Цени и възвръщаемост на финансовите инвестиции. – София: Люрен, 1994. – 74 с.
5. Ценни книги: Съкровищни бонове, облигации, акции, държ. дълг, брейди операции. – София: ИК „Труд и
право“, 1995. – 224 с. (авт. колектив).

Аначкова, Павлина Кирилова (1961)
Родена е в Петрич. Завършва 18. СОУ „Уилям Гладстон“, София (1979), и ВИИ
„Карл Маркс“ (1984), специалност „Финанси“. Придобива научната степен
„доктор“ (1993). Специализира във: London Business School, Лондон (1996);
Шотландия (1996); Monetary Policy and Instrument, Joint Vienna Institute, Виена
(1998); Payment Systems workshop, Joint Vienna Institute, Виена (2000), Joint Vienna
Institute, Виена (1998; 1999; 2001); Payment Systems: technical developments,
analyses and prevention of risks, Institute Bancairefmancier, Париж (2000); Payment
systems issues in view of the accession in the EU and the euro area, European Central
Bank (2000); Institute du FMI, Вашингтон (2000; 2002); Institute bancaire et financier
international, Париж (2001; 2002); Lcs systemes de paiement, Institut bancaire et financier international, Париж
(2002); Global and International Tendencies in the Banking Sector, Вашингтон (2002); Monetary and Financial
Analysis and Operation, Banque de France, Париж (2005); Payment system, ABI – Swift Meeting „SPIN 2006“,
Banca d‘ Italia, Рим (2006; 2014; 2015). Членува в ZONTA и „Прозрачност без граници“. Гост-професор във:
Joint Vienna Institute, Виена (1998; 1999; 2001) – Финансови пазари; Institut du FMI, Washington, (2000; 2002) –
Парична политика; Institute bancaire et financier international, Paris (2001; 2002) – Парична политика; Institute
Banca d‘ltalia, Rome (2014) – Платежни и надзорни системи. Владее френски, руски и английски език. Има
издадени над 20 публикации.
Научни интереси:
банково дело; теория на парите и кредита; финансови пазари; банков мениджмънт; търговско и инвестиционно банкиране; платежни системи и системи за сетълмент на ценни книжа; преобразуване на
държавни предприятия.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши асистент (1990); главен асистент (1992); доцент (1998).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
съветник на министъра на отбраната; временно изпълняващ длъжността „парламентарен секретар“.
в национални и международни организации:
управител на Международния банков институт; член на редакционната колегия на издателската поредица на Българската народна банка „Дискусионни материали“; член на УС на асоциация „Прозрачност без
граници“.
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
член на Надзорния съвет на „Уника“ АД; член на УС на ДП „Ръководство на въздушно движение“; член на УС
на инвестиционен посредник „Капман Капитал“; член на УС на Фонда за компенсиране на инвеститорите,
Асоциация на банките в България.
Лекционни курсове:
банково дело; търговско и инвестиционно банкиране; банков мениджмънт.
Основни публикации:
1. Асиметрии във финансовата сфера. // Корупция в съвременна България: Аналитичен обзор. – София:
Фондация „Отворено общество“, 1998. – 112 с. (авт. колектив).
2. Намаляване на риска в платежната система и ролята на централната банка – една година реална експлоатация на системата за брутен сетълмент в реално време RINGS. // Бюлетин на БНБ, юни 2004.
3. Паричният съвет в България – първи резултати и перспективи. – София: Инвестиционен форум, 1998.
4. Подготовка на българската банкова система за включване на България в европейска платежна зона
(2005 – 2010)// БНБ, бюлетин на НСПС, 2005.
5. Bulgarian banking system and financial markets,. Institut bancaire et financier international. – Paris, 2001.

Ботева, Майя Борисова (1954)
Родена е в София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1977), специалност „Финанси и
кредит“. Придобива научната степен „доктор“ (1990). Специализира в Римския
университет, Италия (1985), и в Еразмус университета, Холандия (1977).
Ползва френски, английски и руски език.
Научни интереси:
публични финанси; теория и практика на данъците.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1997).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на АС (1994 – 1998).
Лекционни курсове:
публични финанси; техника на данъчното облагане; фискална техника.
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Основни публикации:
1. Данъкът върху оборота. – София: ИК „Век-22“, 1991 (в съавторство).
2. Планиране на данъка върху оборота и акцизите. – София: ИК „Никес“, 1991 (в съавторство).
3. Проблеми по усъвършенстването на финансово-кредитния механизъм. – София: ВИИ „Карл Маркс“,
1986 (авт. колектив).
4. Икономика на предлагането – ново консервативно течение в буржоазната икономическа мисъл. //
Икономическа мисъл, 1985, № 11, с. 67 – 80.
5. Новите кейнсианци в защита на традиционната икономическа политика на държавата. // Икономика,
1987, № 7, с. 86 – 97.

Бузов, Николай Йотов (1936)
Роден е в Кула, област Видин. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1959), специалност
„Финанси и кредит“. Специализира във: СССР (1977; 1980; 1983; 1992);
Чехословакия (1978; 1981); Унгария (1979; 1982); Полша (1990); ГДР (1987; 1988).
Придобива научната степен „доктор“ (1978). Владее руски и френски език.
Научни интереси:
финанси на предприятията; държавен бюджет; банково дело.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши научен сътрудник (1980); доцент (1999).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
директор на НИИ по финанси при Министерството на финансите (1980 – 1989).
Лекционни курсове:
финанси на предприятията; държавен бюджет; банково дело.
Основни публикации:
1. Местно самоуправление и бюджетна автономия на общините. – София: Люрен, 1992. – 80 с.
2. Методологически и методически проблеми на съставянето и изпълнението на държавния бюджет. –
София: БАH, 1989. – 92 с. (в съавторство).
3. Амортизационна политика на фирмите. // Финанси на фирмите, 1996, № 8, с. 18 – 24.
4. Ефективно използване на оборотния капитал на фирмата. // Български счетоводител, 2002,
№ 17, с. 9 – 12.
5. Фактори, влияещи върху ефективното използване на оборотния капитал. // Финанси и право, 1998,
№ 1.
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Вазов, Григорий Цветанов (1951)
Роден е в Пловдив. Завършва ВФСИ „Д. A. Ценов“, Свищов (1976), специалност
„Финанси и кредит“. Придобива научната степен „доктор“ (1988). Специализира
в Московския финансов институт (1991 – 1994). Членува в „Академии информатизации образования“, Москва. Владее руски и английски език. Има издадени над
100 публикации.
Научни интереси:
макроикономика; теория на финансите; корпоративни финанси; теория на управлението.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1976); старши асистент (1978); главен асистент (1982); доцент (1988).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на ФСФ (1999 – 2001); декан на ФСФ (2001 – 2007).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
началник на управление „Финансово-икономически анализи и регулатори“ в Министерството на индустрията и търговията (1991 – 1992); зам.-министър на индустрията и търговията (1992); зам.-министър на промишлеността (1992 – 1994); член на Фискалния съвет на Република България (от 2015 г.).
в национални и международни организации:
управител на „Вазов институт“ ЕООД (от 1994 г.); президент на ВУЗФ (2005 – 2017); ректор на ВУЗФ
(от 2008 г.); главен секретар на Съвета на директорите на висшите училища в България (от 2008 г.); член
на Съвета на директорите на Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС), Москва
(1991 – 1994), член на Международната инвестиционна банка (МИБ), Москва (1991 – 1994), и на Банковата
консолидационна компания (1991 – 1994).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
председател на Съвета на директорите (1992 – 1994) и зам.-председател (1994 – 1995) на ТБ „Балканбанк“
АД; член на Надзорния съвет на „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД и „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД;
член на Експертния съвет на сп. „Банки. Инвестиции. Пари“; главен редактор на сп. „Индустрия“ (от
1991 г.); член на редакционната колегия на сп. „Индустриален дизайн“.
Лекционни курсове:
комплексно финансово планиране; образуване и разпределение на доходите и фондовете на стопанските
организации; теория на финансите; финанси на холдинговите структури; корпоративни финанси.
Основни публикации:
1. Европейска парична и финансова интеграция. – София: Издателство на ВУЗФ, 2006. – 449 с.
2. Основи на финансите: Учебно помагало. – София: Издателство на ВУЗФ, 2006. – 264 с.
3. Финанси на производствените организации. – София: Наука и изкуство, 1989. – 328 с. (в съавторство).
4. Финансово-кредитно осигуряване на научно-техническия прогрес. – Варна: Г. Бакалов, 1987. – 160 с.
5. Формиране и разпределение на доходите и фондовете в стопанските организации: Записки за студентите от ВФСИ „Д. А. Ценов“ – Свищов: ВФСИ „Д. А. Ценов“, 1984. – 194 с. (в съавторство).
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Друмев, Асен Манов (1949)
Роден е в с. Друмево, област Шумен. Завършва ВФСИ „Д. A. Ценов“ (1971), специалност „Финанси и кредит“. Придобива научната степен „доктор“ (1977).
Специализира в Ленинградския финансово-икономически институт (1978).
Владее руски и турски език.
Научни интереси:
банково дело.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1985).
ръководни и други длъжности в УНСС:
декан на ФОП (1985 – 1991); ръководител на катедра „Финанси и кредит“ (1990 – 1994); зам.-ректор по
НИД (1992).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ (2001 – 2007).
участие в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
председател на ДСК (1992 – 2001).
Лекционни курсове:
теория на финансите; финанси на народностопанските отрасли; банково дело.
Основни публикации:
1. История на финансовата и кредитната система в България. – София: БАН, 1983, Т. 3. (в съавторство).
2. Комплексно финансово планиране. – Свищов, 1980.
3. Междуотраслово балансиране на регионалните парични отношения. – Свищов, 1977.
4. Сборник от задачи по теория на финансите. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1986. – 83 с. (в съавторство).
5. Цените, финансите и кредитът в управлението на икономиката. – Свищов, 1983 (в съавторство).

Йоцов, Виктор Иванов (1961)
Роден е в София. Завършва 35. ГРЕ, София (1979), и ВИИ „Карл Маркс“ (1985),
специалност „Социално-икономическо планиране“. Придобива научната степен
„доктор“ (2001). Специализира в МВФ, САЩ, финансово програмиране (1998).
Владее английски и руски език. Има издадени 57 публикации.
Научни интереси:
финансово програмиране; парична теория.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (2015).
ръководни и други длъжности в УНСС:
директор на Института за икономика и политики (2015 – 2018).
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в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
председател на УС на Фонда за устойчиво градско развитие (ФУГР).
Лекционни курсове:
финансово програмиране; финансови кризи; парична теория и парична политика; основи на финансите.
Основни публикации:
1. Икономическите предизвикателства пред България в краткосрочен и средносрочен план. // Списание
на БАН, 2017, № 2, с. 5 – 10.
2. Икономическият растеж през призмата на външния сектор. // Икономическа мисъл, 2013, № 6,
с. 3 – 19.
3. Отражение на глобалната криза върху финансовия сектор на България. – София: АИ „Проф. Марин
Дринов“; Институт за иконом. изследв. при БАН, 2014. – 152 с.
4. Паричният съвет в България: Началото и по-нататък. – София: ГорексПрес, 1998. – 218 с. (в съавторство).
5. Прогностична сила на сигналите за ранно предупреждение за финансова криза – теоретични подходи
и емпирични резултати. // Икономически изследвания, 2014, № 2, с. 3 – 38.

Казанджиева-Йорданова, Ирина Петкова (1977)
Родена е в Кюстендил. Завършва ЕГ „Д-р Петър Берон“ (1996). Получава бакалавърска степен, специалност „Финанси“, от УНСС (2001) и магистърска степен, специалност „Финанси и банково дело“, от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент
Охридски“ (2004). Придобива научната степен „доктор“ (2007). Участва по програмата „Еразъм“ в следните университети: Икономическия университет в
Букурещ – „Банкови продукти“ (2016), Университета в Сплит – „Парична теория
и парична политика“ (2018), IBCM в Косовска Митровица – „Банкови продукти“
(2019); Виенския икономически университет – „Банкови регулации“ (2019). Владее
английски, норвежки, немски и руски език. Има издадени 30 публикации.
Научни интереси:
банково дело; парична теория и парична политика; финансово посредничество; доктрината too Big To Fail;
кредитни институции.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2010); главен асистент (2011); доцент (2018).
Лекционни курсове:
управление на кредитния риск; поведенчески финанси; финансово посредничество; банково дело; парична
теория и парична политика; световната финансова система и паричната политика.
Основни публикации:
1. Доктрината „Too Big to Fail“. – София: Изток-Запад, 2017. – 312 с.
2. Доктрината too Big To Fail и мрежата за финансова сигурност. // Народностопански архив, 2017,
№ 1, с. 15 – 40.
3. Пари, банки, кредит: Учебно помагало. – София: ИК – УНСС, 2015. – 192 с.
4. Does the Too Big to Fail Doctrine Have a Future?// Economic Alternatives, № 1, pp. 51 – 78.
5. The lessons from the financial crisis and post crisis period: The case of the country with a currency board
arrangement. // Economic alternatives, 2013, № 2, pp. 110 – 125 (в съавторство).
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Милев, Жеко Николаев (1978)
Роден е в Пазарджик. Завършва 125. СОУ с изучаване на чужди езици „Боян Пенев“,
София (1997). Получава бакалавърска степен по финанси от УНСС (2001) и магистърска – от СУ „Св. Климент Охридски“ (2003), специалност „Икономика“.
Придобива научната степен „доктор“ (2007). Специализира в Летния университет за нова икономика (Theodor Heuss Academy), Кьолн, Германия (2000), и в
Летния университет за нова икономика, Екс ан Прованс, Франция (2003). Владее
английски език. Има издадени 23 публикации.
Научни интереси:
управление на риска при портфейлни инвестиции; пенсионни фондове; инвестиции.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2007); главен асистент (2008); доцент (2014).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
ръководител на Звеното за управление на риска в ПОК „Съгласие“ АД.
Основни публикации:
1. Влияние на световната икономическа криза върху дейността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в България. // Годишник на УНСС, 2009, с. 325 – 363 (в съавторство).
2. Мениджмънт на пенсионното осигуряване. – София: ИК – УНСС, 2014. – 192 с.
3. Рисковете пред осигурителните лица в универсални пенсионни фондове – предизвикателства и решения. – София: ИК – УНСС, 2014. – 162 с.
4. Bulgarian Funded Pension System – Risks and Opportunities for the Future Generation Retirees. // Pension
reforms – comparison and evaluation: Сборник доклади Poznan University of Technology (Poznan, Poland), 2013.
5. Ten Years After The Start – Problems and Challenges Facing the Bulgarian Pension Funds. // The Economies of
Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World: 4th International Scientific Confernce, Kavala Institute
of Technology (Kavala), 2012.

Михайлова-Борисова, Гергана Илиева (1978)
Родена е в Свиленград. Завършва СОУ „Д-р Петър Берон“, Свиленград (1996).
Получава бакалавърска (2000) и магистърска (2002) степен по специалност
„Финанси“ от УНСС. Придобива научната степен „доктор“ (2007). Специализира
приложна икономическа политика в Обединения Виенски институт (JVI), Виена,
Австрия (2002); по програма „Еразмус/Сократ“, Технически университет,
Дрезден (2004). Владее немски и английски език. Има издадени 36 публикации.
Научни интереси:
пари и парична политика; банково дело; международни финанси.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2010); доцент (2015).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-ръководител на катедра „Финанси“ (от 2016 г.).
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в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
зам.-председател на НСИ (2008 – 2012).
Лекционни курсове:
парична теория и парична политика – I ниво; парични режими; международни финанси – II част; прогнозиране на финансовите пазари.
Основни публикации:
1. Банковата ефективност в България, международната финансова криза и дълговата криза в
Еврозоната. // Икономически и социални алтернативи, 2014, №. 4, с. 17 – 24.
2. Банковата ефективност в България през периода 2007 – 2013 г.: Приложение на метода „Анализ на
стохастичната граница (SFA). // Диалог, 2014, № 4, с. 12 – 20.
3. Банковата ефективност и икономическият растеж в условията на паричния съвет в България. –
София: ИК – УНСС, 2015. – 166 с.
4. Пари, банки и парична политика: Учебно помагало по дисциплината „Парична теория и парична политика – първо ниво“ (теория и практика). – София: ИК – УНСС, 2014. – 236 с.
5. State Place in Economy: from Captured State to Normal State and Back. Some Evidence from the Balkan Countries
(1990 – 2013). // Western Balkans and the European Union, Lessons from past enlargements, challenges to further
integrations, 2015, pp. 164 – 173.

Недев, Тодор Стефанов (1957)
Роден е в с. Татари, област Плевен. Завършва Смесената гимназия с преподаване на чужди езици, Ловеч (1957), и ВФСИ „Д. А. Ценов“, Свищов (1982), специалност „Управление и планиране на народното стопанство“. Придобива научната
степен „доктор“ (1991). Специализира в Института по търговия и маркетинг
към „Карл Франценс университет“, Грац, Австрия (1982). Владее немски и английски език. Има издадени 38 публикации.
Научни интереси:
финанси; фондови пазари; финансов инженеринг; деривати с фиксиран доход;
корпоративни финанси.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (2006).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
съветник на министъра в Министерство на индустрията, търговията и услугите (1991 – 1992);
началник на отдел „Пазарни проучвания и прогнози“ в Министерството на търговията (1992 – 1993);
началник на управление „Анализи на търговската дейност“ в Министерството на търговията (1993 –
1995); зам.-министър в Министерството на търговията и външноикономическото сътрудничество
(1995 – 1996).
в национални и международни организации:
председател на сдружението с нестопанска цел „Сдружение за защита на качеството на експандирания
полистирен“ (от 2007 г.).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
председател на Съвета на директорите на завод за производство на мебели „Емос“ ЕАД, Ловеч
(1991 – 1992); председател на Надзорния съвет на „Булгартабак холдинг“ ЕАД, София (1993 – 1995); председател на Съвета на директорите на Търговски център „Илиянци“ ЕАД (1995 – 1996); член на Съвета
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на директорите на Търговска банка „Експресбанк“ АД, Варна (1995 – 1996); изпълнителен директор
на винарска изба „Букет – Телиш“ АД, с. Телиш, Плевенско (1997 – 1998); управител на „Аустротерм
България“ ЕООД, София (от 2004 г.).
Лекционни курсове:
фондови пазари; борси и борсови операции; финансови пазари; финансов инженеринг; деривати с фиксиран
доход.
Основни публикации:
1. Базови стратегии с опции и фючърси. – София: ИК – УНСС, 2014. – 158 с.
2. Борси и борсови сделки. – София: УИ „Стопанство“, 2008. – 228 с.
3. Финансов инженеринг. – София: ИК – УНСС, 2017. – 202 с.
4. Фондови пазари. – София: ИК – УНСС, ЦДО, 2012. – 230 с.
5. Alternatives for the development of the Bulgarian electricity market. // Journal of Management Systems, 2015,
Vol. 16, № 146, pр. 79 – 83.

Ненкова, Пресияна Стойкова (1972)
Родена е в Ловеч. Завършва МГ „С. Корольов“, Благоевград (1990), и УНСС, специалност „Финанси“ (1994) и специалност „Право“ (1998). Придобива научната
степен „доктор“ (2002). Специализира в Leicester University, Лестър, Англия (1998)
„Публични финанси в трансформираща се икономика“; в South Bank University,
Лондон (2002) – „Насърчаване на конкурентоспособността и преподавателския
капацитет“ в направление „Финанси и икономикс“. Владее английски език.
Научни интереси:
фискална децентрализация; данъци и данъчно облагане; ефективност на публичните разходи.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1997); главен асистент (2002); доцент (2006).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Финанси“ (2001 – 2012); зам.-ръководител на катедра „Финанси“ (2012 – 2015);
ръководител на катедра „Финанси“ (от декември 2015 г.); член на АС (от 2020 г.).
Лекционни курсове:
публични финанси; фискална децентрализация; данъчно облагане и данъчна политика.
Основни публикации:
1. Местни финанси. – София: УИ „Стопанство“, 2009. – 267 с.
2. Такси и цени на публичните услуги. – София: СИБИ, 2004. – 147 с.
3. Фискална роля и значение на данъка върху недвижимите имоти в България – сравнителен анализ на
265 общини. // Бизнес посоки (БСУ), 2018, № 2, с. 95 – 108 (в съавторство).
4. Analysis of Costs and Benefits of Investments in Waste Management Systems in Bulgaria, The Annals of the
University of Oradea. // Economic Sciences, 2016, Tom XXV, 1st Issue, pp. 625 – 635 (в съавторство).
5. Fiscal Decentralization and Local Finance Reform in Bulgaria. A Review of Ten Years’ Experience. // Mediterranean
Journal of Social Sciences, 2014, Vol. 5, № 23, pp. 342 – 352.
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Николова, Гълъбина Димитрова (1938)
Родена е в с. Василовци, област Монтана. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1961),
специалност „Счетоводна отчетност“. Придобива научната степен „доктор“
(1969). Специализира в МИНХ „Г. В. Плеханов“, Москва (1971 – 1972); Полша (1977);
Римския университет, Италия (1980). Владее руски, френски и английски език.
Научни интереси:
организация на паричното обращение и кредита; банково дело; финанси.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1969); доцент (1977).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на ФСФ (1995 – 1999); научен секретар на катедра „Финанси и кредит“ (1970 – 1977).
Лекционни курсове:
финанси, кредит; парично обращение и банково дело.
Основни публикации:
1. Кредитиране на селскостопанските предприятия. – София: Земиздат, 1971. – 231 с.
2. Проблеми на кредитирането на ТКЗС. – София, 1969.
3. Финанси и кредит на социалистическата държава. – Варна: Г. Бакалов, 1975. – 392 с. (авт. колектив).
4. Необходимост от кредит при социализма. // Трудове на ВИИ „Карл Маркс“, 1976, № 2, с. 101 – 156.
5. Относно същността, проявите и резултатите от въвеждането на валутния борд в България. //
Алтернативи, 1998, № 7 – 8, с. 14 – 15.

Орешарски, Пламен Василев (1960)
Роден е в Дупница. Завършва СПУ „Христо Ботев“, гр. Бобов дол (1978); ВИИ
„Карл Маркс“, специалност „Финанси“ (1985). Придобива научната степен
„доктор“ (1992). Специализира в Университета „Кейп Жирардо“, САЩ (1995) –
„Банков мениджмънт“, и в Maxwell stamp, София (1992) – „Финансов анализ и
инвестиционни проекти“. Владее английски и руски език. Има издадени над 100
публикации.
Научни интереси:
финанси; инвестиции.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1995).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-ръководител на катедра „Финанси“ (1992 – 1993); зам.-ректор (2003 – 2005); научен секретар на
катедра „Финанси“.
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в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
началник на управление „Държавно съкровище и дълг“ към Министерството на финансите (1993 – 1997);
зам.-министър на финансите (1997 – 2001); министър на финансите (2005 – 2009); министър-председател на Република България (2013 – 2014).
в национални и международни организации:
гуверньор в Международната инвестиционна банка и в Международната банка за икономическо сътрудничество за Република България (1997 – 2001); гуверньор в Европейската инвестиционна банка за
Република България (2005 – 2009).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
председател на СД на Софиябанк (1994 – 1995); член на СД на ДСК (1995 – 1997); член на СД на Булбанк
(1997 – 2000); член на СД на Българската фондова борса (1997 – 1999); член на СД на Спортния тотализатор (1997 – 2001); член на СД на Банковата консолидационна компания (1997 – 2001).
Лекционни курсове:
въведение в инвестициите; управление на инвестиционни портфейли.
Основни публикации:
1. Инвестиции. Анализ и управление на инвестиционни портфейли. – Плевен: ЕА, 2009. – 473 с.
2. The similarities between the Bulgarian local financial crisis in 1997 and the global financial crisis in 2008. //
Handbook of Investors‘ Behavior during financial crises, Chapter 8 (London), 2017 Elsevier Inc.

Райков, Евгени Райков (1980)
Роден е в София. Завършва СМГ, София (1998), и УНСС (2002), специалност
„Финанси“. Придобива научната степен „доктор“ (2008). Владее английски,
руски и испански език. Има издадени 36 публикации.
Научни интереси:
корпоративни финанси; инвестиции.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (2018).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
финансов директор, член на УС на „Графобал България“ АД.
Лекционни курсове:
управление на оборотния капитал; корпоративни финанси; корпоративни финанси – второ ниво; инвестиции и управление на инвестиционни портфейли; корпоративни финанси, инвестиции.
Основни публикации:
1. Интегрираният подход при управлението на оборотния капитал в условията на финансова и икономическа криза. – София: ИК – УНСС, 2017. – 236 с.
2. Управление на оборотния капитал – учебник за дистанционно обучение. – София: ИК – УНСС, 2013. – 172 с.
3. Управлението на оборотния капитал в българските публични компании в условията на финансово-икономическа криза и посткризисно възстановяване. // Диалог, 2017, № 1.
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4. Analysis of the Weighted Average Cost of Working Capital of Selected Companies on the Bulgarian Stock Exchange
During the Financial and Economic Crisis. // Economic alternatives, 2017, № 4, pp. 555 – 572.
5. The Liquidity-Profitability Tradeoff in Bulgaria in terms of the Changed Financial Management Functionality during
Crisis. // Journal of Contemporary Management i (Split, Croatia), 2017, Vol.1, Vol. 20, pp. 135 – 156.

Русенова, Лена Минкова (1952)
Родена е в Свищов. Завършва Първа английска езикова гимназия, София
(1971), и Московския държавен университет „Ломоносов“, СССР (1977),
Икономическия факултет. Придобива научната степен „доктор“ (1989).
Има следните специализации: Stanford Graduate School of Business, Stanford
University, USA (1992) – Stanford Executive Program; George Mason University,
Virginia, USA, Senior Fulbright Scholar Program (1992 – 1993) – специализация по
проблемите на инфлацията и паричната политика; Wharton School of Business,
University of Pennsylvania, USA, Emerging Markets Program (1993) – специализация
по проблемите на финансовото управление на търговските банки; University of
North Carolina, Chapel Hill, USA, Senior Fulbright Scholar Program (1995, 1996) – специализация по проблемите
на суап дълга срещу околната среда и реформите във финансовия сектор; Bank of England, London, United
Kingdom (1997); The World Bank and International Monetary Fund, Washington, DC, USA (1998, 1999) – специализация по проблемите на макроикономическото управление и икономическия растеж. Senior Fulbright Scholar,
USA (1992 – 1993) и 1995 – 1996). Владее английски и руски език. Има издадени над 100 публикации.
Научни интереси:
парична теория и политика; валутни бордове; финансови кризи, включително финансовата и дълговата
криза в еврозоната; банков съюз; единен надзорен механизъм; единен механизъм за преструктуриране на
банки; финансови регулации; финансово посредничество.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
научен сътрудник (1980); главен асистент (1991); доцент (1997).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на СНС по финанси, счетоводство и контрол при ВАК (2008 – 2010).
в национални и международни организации:
член на Изпълнителния съвет на Национален фонд „Научни изследвания“, София (2007 – 2011); главен икономист и програмен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
(КРИБ) (2006 – 2012); член на Бюрото на секция „Европейски икономически и монетарен съюз, European
Economic and Social Committee, European Union, Brussels, Belgium“ (2012 – 2015).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
главен икономист и член на УС на Българска народна банка (1996 – 1997); член на УС на Българска народна
банка (от 2014 г.); член на Комисията за ценни книжа и фондови борси (Комисия за финансов надзор) (от
1996 г.).
Лекционни курсове:
парична теория и парична политика; европейска монетарна и финансова интеграция; Европейски паричен
и банков съюз; Европейски икономически и монетарен съюз.
Основни публикации:
1. Европейският икономически и монетарен съюз – възможни сценарии за присъединяване на България. //
Перспективи за разширяването на ЕС на Изток. – София, ГорексПрес, 2002. – с. 366 – 388.
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2. Тенденции и предизвикателства пред банковия сектор и интермедиация. // Предизвикателства пред
финансовия сектор и финансовата интермедиация в България в контекста на присъединяването към
ЕС, УНСС, София, 2006. – с. 9 – 52.
3. Agricultural Finance and Institutional Reforms in Bulgaria. // Agricultural Finance and Credit Infrastructure in
Transition Economies, OECD, 2001, рp. 69 – 87.
4. Results and Prospects of Economic Reform in Bulgaria. // Problems of Privatization in Bulgaria, Sudosteuropa
Aktuell 24, Munich, 1997, рp. 8 – 24.
5. Towards Establishing a Genuine Resolution Regime for Banks in the European Union. // Economic Thought, 2013,
№ 6, рp. 87 – 102.

Хърсев, Емил Манолов (1961)
Роден е в Димитровград. Завършва Немската езикова гимназия, София (1980),
и ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Финанси и кредит“ (1987). Придобива научната степен „доктор“ (1989). Специализира в Германия (1990). Владее немски,
английски, руски и китайски език.
Научни интереси:
теория на парите; банкови технологии.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши асистент (1989); главен асистент (1991); доцент (1996).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Финанси“ (1989 – 1991).
в национални и международни организации:
подуправител на БНБ (1991 – 1993).
Лекционни курсове:
банково дело; банков мениджмънт; търговско и инвестиционно банкиране; международен банков мениджмънт; персонално банкиране.
Основни публикации:
1. Еволюция на парите: Съвременният етап в развитието на всеобщото парично отношение. – София:
Аргес, 1991. – 183 с.
2. Наръчник по банково счетоводство. – София: БНБ, 1993. – 430 с.
3. Проблеми на прехода към пазарна икономика. – София: Партиздат, 1990 (в съавторство).

417

Чобанов, Петър Пандушев (1976)
Роден е в Ямбол. Завършва Математическата гимназия „Атанас Радев“, Ямбол
(1995). Има магистърска степен по макроикономика от УНСС (2000). Придобива
научната степен „доктор“ (2006). Владее английски и руски език. Има издадени
25 публикации.
Научни интереси:
парична политика; международни финанси; системен риск; финансова стабилност.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (2006).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
изпълнителен директор на Агенцията за икономически анализи и прогнози (2005 – 2009); председател на
Комисията за финансов надзор (2009 – 2010); министър на финансите (2013 – 2014); народен представител (2014 – 2017).
в национални и международни организации:
член на УС на Българската макроикономическа асоциация (до 2013 г.).
Лекционни курсове:
международни финанси; парична теория и парична политика; финансова устойчивост; мултинационални
финанси; системен риск.
Основни публикации:
1. Неравновесията, рисковете и глобалната криза. – София: Пропелер, 2014. – 231 с.
2. Системен риск при валутен борд и в процеса на присъединяване към еврозоната. – София: Център за
парични и икономически изследвания. – 2018. – 240 с.
3. Some Issues Confronting Bulgarian Economy. // Finance, Accounting and Business Analysis, 2019, Vol 1 № 1.
4. Risks to Economic Stability in CEE Countries. // Yearbook of University of National and World Economy, 2018.
5. Money Market Integration and Sovereign CDS Spreads Dynamics in the New EU States. In: Monetary Policy after
the Crisis. – Vienna, 2011.

АСИСТЕНТИ
Алексиев, Валери Йорданов (1962)
Роден е в Мездра. Завършва ВИИ „Карл Маркс“(1988), специалност „Финанси и кредит“. Владее английски,
френски и руски език.
Научни интереси:
имуществено застраховане; презастраховане; ЛИЗ.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1993).
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Лекционни курсове:
теория на застраховането; лично имуществено застраховане и презастраховане.
Основни публикации:
1. Английско-български речник: Финанси, банки, счетоводство, инвестиции, фондови борси, одитинг,
застраховане. – София: КФ „Рацио-90“, 1991. – 185 с. (в съавторство).
2. Възвръща се доверието на клиентите към животозастраховането. // Застраховател, 28 февр. – 14
март 2001, № 4, с. 1, 3.
3. Данъци и застраховане. // Банки. Инвестиции. Пари, 1995, № 2, с. 46 – 51.
4. Другата страна на застраховането. // Финанси, 1994, № 4, с. 22 – 25.
5. Застраховането като инвестиция. // Банки. Инвестиции. Пари, 1994, № 1, с. 59 – 63.

Андреева, Цветелина Янакиева (1978)
Родена е в София. Завършва Първа английска езикова гимназия, София (1992),
УНСС (2001), специалност МИО, и Саарландския университет, Саарбрюкен,
Германия (2003). Придобива научната степен „доктор“ (2010). Има издадени 18
публикации.
Научни интереси:
застраховане; управление.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2017).
в национални и международни организации:
началник на отдел „Банкови и лизингови брокери“ в „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД и „ДЗИ – Живото
застра ховане“ ЕАД.
Лекционни курсове:
теория на застраховането; застраховане; презастраховане.
Основни публикации:
1. Risk in card payments. Problems of development modern science: theory and practice, EDEX, Thomson reuters,
2016.
2. Trаvel Insurance Cover. // Economic Alternatives, 2016, № 1.
3. Предизвикателствата на съвременната икономика. Развитие на системата здравно застраховане. //
Бизнесът в XXI век. Тенденции и предизвикателства, ИК – УНСС, 2017.
4. Стратегии на застрахователните компании. // Management and engineering: XIV International scientific
conference (София), Технически университет, 2016.
5. Управление на риска на застрахователното дружество. – София: УИ „Стопанство“, 2009.
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Василева, Валя Николаева (1980)
Родена е в Бяла Слатина. Завършва СОУ „Козма Тричков“, Враца (1999). Получава
бакалавърска (2003) и магистърска (2005) степен по специалност „Финанси“
от УНСС. Придобива научната степен „доктор“ (2019). Владее английски и руски
език. Има издадени 16 публикации.
Научни интереси:
банково дело; корпоративни финанси; инвестиции.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2006); главен асистент (2011).
Основни публикации:
1. Качество нa банковите кредити в България: състояние и динамика. // Бизнес посоки, 2018, № 1,
с. 24 – 36.
2. Кредитна политика и качество на кредитния портфейл на банките в България в условията на криза:
Перспективи на макроикономическата политика на България за преодоляване на икономическата криза. – София: ИК – УНСС, 2014, с. 201 – 226 (авт. колектив).
3. Ритейл кредитирането в България: девет години по-късно. // Членството на България в ЕС: Девет
години по-късно: XIII междун. науч. конф. (София), 2016, с. 203 – 211.
4. Развитие на потребителското кредитиране от небанковите кредитиращи дружества в България. //
Народностопански архив, LXXII, 2019, № 1, с. 75 – 88.
5. Ценова динамика на банковите потребителски кредити в България. // Вътрешен одитор, 2016,
№ 2, с. 20 – 26.

Войческа, Катерина Петрова (1981)
Родена е в Р Македония. Завършва Математическата гимназия, гр. Кичево,
Р Македония (1999). Има бакалавърска и магистърска степен от УНСС, специалност „Финанси“ (2003). Придобива научната степен „доктор“ (2010). Владее
английски и сръбски език. Има издадени 24 публикации. Гост-професор в чужбина: 8th International Summer School titled „Trends and challenges for the globalised
accounting profession“, Лятно международно училище, Охрид, Р Македония
(2018) – лекция: „Identifying bias towards financial statements manipulation“; Good
governance and legal reforms, Охридска школа по природно право, Р Македония
(2018), Център за стратегически изследвания към МАНУ (Македонска академия на науките) – лекция: „Venture capital and the Financing of Innovative Companies“.
Научни интереси:
корпоративни финанси; монетарна теория и политика; финансово програмиране.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент в Института за икономически изследвания – БАН (от 2010 г.); главен асистент в УНСС
(2015).
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Лекционни курсове:
финансово програмиране; управление на външен дълг; корпоративни финанси; капиталово бюджетиране.
Основни публикации:
1. Влияние на финансовото бюджетиране и планиране върху корпоративната стойност на компанията. //
Следкризисният финансов свят – стагнация или радикална промяна: Сборник с доклади от VI междун.
науч. конф. (Равда), 2016, с. 264 – 272.
2. Възможности за комплексен анализ на банковата систем. // Икономически изследвания, XXII, 2013,
№ 4, с. 68 – 100.
3. Емпирично изследване на банковата ефективност в Република Македония. // Икономическа мисъл, LVI,
2011, № 1, с. 73 – 93.
4. Идентифициране на склонност към манипулиране на финансовите отчети на предприятията в рамките на счетоводните правила. // Икономиката на България и ЕС в дигиталния свят: XIV междун. науч.
конф. на младите учени (София), 2018.
5. Рисков капитал и дялово финансиране – алтернативи и перспективи. // Икономическата (не)свобода:
Сборник с доклади от VII междун. науч. конф. (Равда), 2016, с. 177 – 184.

Георгиева, Мария Атанасова (1957)
Родена е в Севлиево. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1981), специалност „Финанси
и кредит“. Специализира във Великобритания (1993). Членува в European Bank
Training Network (EBTN). Владее руски, немски и английски език.
Научни интереси:
финанси на предприятието; банково дело.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
научен сътрудник III степен (1988); научен сътрудник II степен (1990); старши научен сътрудник (1990);
асистент (1990); главен асистент (1992).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Финанси“ (1990 – 1992).
в национални и международни организации:
директор на Международния банков институт (1992 – 1994; 2001 – 2002).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
началник на управление „Анализи, регулатори и клонове“ в ЦКБ АД; зам. изпълнителен директор на СД на
БРИБ АД (1994 – 1998).
Лекционни курсове:
теория на финансите; финанси на туристическата фирма; банки и банково дело; корпоративни финанси.
Основни публикации:
1. Лизинг. // Банков преглед, 1992.
2. Лизинг. // Банки. Инвестиции. Пари, 1994, с. 53 – 58.
3. Що е лизинг и има ли той почва у нас?// Икономика, 1994, с. 32 – 35.
4. Що е факторинг?// Икономика, 1994, № 12, с. 37 – 38.
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Главева, Маргарита Петрова (1975)
Родена е в Самоков. Завършва НПМГ, София (1993), и УНСС (1997), специалност
„Финанси“. Придобива научната степен „доктор“ (2004). Владее английски и
руски език.
Научни интереси:
финанси; инвестиции.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции: главен асистент (2010).
Лекционни курсове:
въведение в инвестициите; управление на инвестиционни портфейли; инвестиции и управление на инвестиционни портфейли.
Основни публикации:
1. Инвестиции. Анализ и управление на инвестиционни портфейли: Учебник за дистанционно обучение. –
София: ИК – УНСС, 2013. – 436 с. (в съавторство).
2. Корпоративни финанси: Кратък курс. – София: Тракия-М, 2004. – 235 с. (авт. колектив).
3. Корпоративни финанси: Кратък курс. – 2. доп. изд. – София: Тракия-М, 2006, 2010. – 333 с. (авт. колектив).
4. Корпоративни финанси: Кратък курс. – София: Тракия-М, 2012. – 347 с. (авт. колектив).
5. Пари и банки. – София: Фондация „Млада България“, 2003. – 224 с. (в съавторство).

Дерменджиев, Пламен Иванов (1971)
Роден е в Бургас. Завършва УНСС, специалност „Информатика“ (1993) и специалност „Финанси“ (1994). Специализира в Манчестър бизнес скул, Великобритания
(1995), и Асоциацията на търговските банки, Гърция (1996). Владее руски и английски език.
Научни интереси:
банково дело; макроикономика.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1995).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
член на УС на „Търговска банка Д“ (от 2013 г.).
Лекционни курсове:
банково дело; финанси – общ курс; финансов инженеринг (2002 – 2015).
Основни публикации:
1. Дериватни инструменти. Финансов инженеринг. – София, 1995.
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Иванова, Ваня Атанасова (1965)
Родена е в София. Завършва Националната финансово-стопанска гимназия,
София (1984), и ВИИ „Карл Маркс“ (1991), специалност „Финанси и кредит“.
Придобива научната степен „доктор“ (2015). Специализира в Оксфордския университет, Lincoln College, Oxford Colleges Hospitality Scheme for East European
Scholars, Великобритания (2000); Централноевропейския университет, CEU,
Будапеща, Унгария – „Финансовата политика в условията на възникващи пазари“ (2001); Санктпетербургския държавен университет и Международния център за сравнителни и институционални изследвания – „Новият институционален икономикс за страните в преход“, Русия (2002); London School of Economics
and Political Science, Said Business School – Oxford – „Методологично и съдържателно обновяване на курс
по банково дело LSE“, Великобритания (2004); University of Applied Sciences Technikum Wien, Австрия (2016).
Владее английски и руски език. Има издадени 32 публикации.
Научни интереси:
банково дело; финансово регулиране; структурирани финанси.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1996), старши асистент (2000); главен асистент (2006, 2016).
Лекционни курсове:
банково дело.
Основни публикации:
1. Секюритизацията на активи като алтернативен източник за финансиране на малките и средни предприятия. // Икономиката на България и ЕС – наука и бизнес: Колективна монография: Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване. Мениджмънт,
маркетинг и предприемачество, корпоративен контрол. – София: ИК – УНСС, 2017, с. 159 – 173.
2. Финанси – теория и практика: Учебно пособие за самоподготовка. – София: УИ „Стопанство“, 2000. –
432 с. (авт. колектив).
3. Bulgaria Eleven Years after Its Accession to the European Union: A Review from the Banking Sector Perspective. // Bulgaria:
Environmental, Social and Economic Challenges, New York, Nova Science Publishers, 2018, pp. 185 – 215.
4. The Euro Adoption in Bulgaria – Opportunities and Challenges. // The Eurozone Enlargement: Prospect of New EU
Member States for Euro Adoption (New York, Nova Science Publishers), 2016, pp. 173 – 189.
5. The Post-Crisis Asset Securitization in Europe: Prospects in the Light of the New Regulatory Framework of the
European Union. // Third International Scientific-Business Conference LIMEN 2017: Conference Proceedings,
(Belgrade, Association of Economists and Managers of the Balkans), 2017, pp. 449 – 455.
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Ковачевич, Милена Миодраг (1986)
Родена е в София. Завършва Националната природо-математическа гимназия,
София (2005), и УНСС (2010), специалност „Финанси“. Придобива научната степен „доктор“ (2014). Владее английски, сръбски и руски език. Има издадени 25
публикации.
Научни интереси:
парична теория; парична политика; международни финанси.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2015); главен асистент (2017).
Лекционни курсове:
парична теория и парична политика; основи на финансите.
Основни публикации:
1. Коинтеграционен анализ и причинност по Грейнджър на връзката държавен дълг – режим на валутен
курс в Гърция, Ирландия, Италия, Португалия и Испания. // Икономически и социални алтернативи,
2016, № 3, с. 61 – 70.
2. Конкурентоспособност, иновации и брутен вътрешен продукт в Гърция, Ирландия, Португалия,
Италия, Испания и България през призмата на коинтеграционния анализ. // Икономиката на България и
ЕС – конкурентоспособност и иновации: Сборник научни статии (София), 2016, с. 87 – 93.
3. Конкурентоспособность и валовой внутренний продукт в стран Еврозоны: анализ коинтеграции“,
VІ Международная научно-практическая Интернет-конференция „Сетевой бизнес и внутренняя торговля Украины и стран СНГ: Сборник с доклади. Полтавский университет экономики и торговли
(Полтава), 2016, с. 179 – 182.
4. The exchange rate arrangements-government finance relationship and the impact on debt management (Odnos
izmeðu valutnog tećaja i državnih financija te utjecaj na upravljanje dugom). // Management: Journal of Contemporary
Management Issues, University of Split, Faculty of Economics (Split), 2016, 21 (1), pp. 117 – 128.
5. Прямые иностранные инвестиции и валовой внутренний продукт Болгарии: причинность по Грэнджеру.
Стратегия сбалансированного использования экономического, технологического и ресурсного потенциала страны: II Международная научно-практическая конференция: Сборник с доклади. Подольский
государственый аграрно-технический университет (Каменец-Подольский), 2016, с. 138 – 139.

Колева, Дарина Георгиева (1975)
Родена е в Добрич. Завършва ПМГ „Иван Вазов“, Добрич (1994), и УНСС (1999),
специалност „Макроикономика“. Придобива научната степен „доктор“ (2007).
Специализира в Орлеанския университет, Франция (2002 – 2004). Владее английски, френски и руски език. Има издадени 17 публикации.
Научни интереси:
парична теория и политика; история и развитие на паричните системи; международни финанси; икономика на прехода.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2007); главен асистент (2008).
Лекционни курсове:
основи на финансите (на английски език); парична теория и парична политика (I ниво); финансови модели;
парична теория и парична политика (на английски език – I ниво).
Основни публикации:
1. Отражение на международната финансова и икономическа криза върху банковия сектор в България. //
Годишник на УНСС, 7, 2010, с. 27 – 80 (в съавторство).
2. Система за финансова стабилност при едностранна евроизация. // ЕС – изместеният център и новата периферия: VIII межд. науч. конф. (Равда), 2018, с. 86 – 92 (в съавторство).
3. How the bank efficiency changes: the case of Bulgaria, Megatrend Review, The international review of applied
economics, Vol. 5 (1), Belgrade, Megatrend University, 2008, pp. 5 – 16 (авт. колектив).
4. Le Currency board comme institution: une comparaison des expériences bulgare, estonienne et lithuanienne. //
Nouvelles Europes: Trajectoires et enjeux économiques. – France: UTBM, 2006, pp. 109 – 138 (авт. колектив).
5. Real Wage Rigidity and the Monetary Regime Choice. // Discussion Papers, BNB, 2001, 18 (в съавторство).

Костов, Иван Викторов (1980)
Роден е в София. Завършва СМГ, София (1998). Получава бакалавърска степен по
икономика на отбраната и сигурността (2002) и магистърска степен по финанси (2003) от УНСС. Придобива научната степен „доктор“. Владее английски,
испански и руски език. Има издадени 19 публикации.
Научни интереси:
корпоративни финанси.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2015); главен асистент (2018).
В ръководни органи на икономически и бизнес структури:
финансов директор; член на СД.
Лекционни курсове:
финансов риск и финансово състояние; корпоративни финанси.
Основни публикации:
1. Корпоративни финанси – Кратък курс. – София: Тракия-М, 2006. – 333 с. (авт. колектив).
2. Факторингът като алтернативен източник на финансиране на българските предприятия. //
Икономически и социални алтернативи, № 4, 2015, с. 86 – 98.
3. Финансов риск и финансово състояние. – София: ИК – УНСС, 2013. – 172 с.
4. Креативните счетоводни техники като предизвикателство пред финансовия анализ на българските
предприятия. // Икономиката на България и ЕС: конкурентоспособност и иновации: XI междун. науч.
конф. на младите учени (София), 2015.
5. Problems in determining insolvency or over indebtedness of Bulgarian enterprises under bankruptcy procedures. //
III International scientific and practical conference (Ternopil), 2018.
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Кънева, Аглика Божидарова (1980)
Родена е в София. Завършва Първа английска езикова гимназия, София (1999).
Получава бакалавърска степен по международни икономически отношения
(2003) и по финанси (2004), и магистърска степен степен по финанси (2005) от
УНСС. Придобива научната степен „доктор“ (2011). Владее английски, френски,
италиански, испански и немски език. Има издадени над 40 публикации.
Научни интереси:
международни финанси; корпоративни финанси; банково дело; управление на банковия риск; международни финансови организации и програми; фондове на ЕС.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2015).
Лекционни курсове:
международни финанси; международни финансови организации и програми; финанси.
Основни публикации:
1. Анализ на стойностите на оценъчните показатели на външния дълг на България през периода 2007 –
2016. // Икономиката на България и ЕС в глобалния свят: XIII годишна междун. науч. конф. на младите
учени (София), 2017, с. 297 – 304.
2. Международни финанси. Учебник за дистанционно обучение. – София: ИК – УНСС (2018). – 401 с. (авт.
колектив).
3. Оценка на степента на конвергенция на българската икономика с икономиките на страните-членки
на ЕС, през периода 2004 – 2016 г. // Икономически и социални алтернативи, 2018, № 1, с. 69 – 89.
4. Резултати, проблеми и добри практики при усвояване на фондовете на ЕС. – София: ИК – УНСС,
2013. – 298 с.
5. Учебно помагало по корпоративни финанси: Теория и практика. – София: МБ Хоум, 2016. – 184 с. (авт.
колектив).

Металова, Дияна Стефанова (1983)
Родена е в Гоце Делчев. Завършва СОУ „Христо Смирненски“, с. Кочан (2000).
Получава магистърска степен по финанси от УНСС (2005) и по право от ЮЗУ
„Неофит Рилски“ (2007). Придобива научната степен „доктор“ (2014). Владее
английски език. Има издадени 12 публикации.
Научни интереси:
публични финанси; анализ разходи – ползи; местни финанси; данъчно облагане.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2018).
Лекционни курсове:
данъчно облагане и данъчна политика; публични финанси; местни финанси; техника на данъчното облагане.
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Основни публикации:
1. Анализ на разходите и ползите от изграждането на АМ „Струма“. // Икономиката на България и
ЕС – наука и бизнес: Колективна монография: Финансова политика, финансови пазари, банково дело,
инвестиции, застраховане и социално осигуряване. Мениджмънт, маркетинг и предприемачество,
корпоративен контрол (София), 2017, с. 196 – 205.
2. Икономическа оценка на ефективността от инвестициите в пътна инфраструктура по ОП
„Транспорт“ 2007 – 2013 г. // Икономиката на България и ЕС – конкурентоспособност и иновации:
Сборник научни статии (София), 2016, 94 – 102.
3. Социална поносимост на цените на ВиК услугите в България. // Икономическо благосъстояние чрез
споделяне на знания: Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа:
Междун. научнопракт. конф. (Свищов), 2017, с. 316 – 321.
4. Финансово оздравяване на общините в България. // Икономиката на България и ЕС: Наука и бизнес: XII
междун. науч. конф. на младите учени, УНСС и ВУЗФ (София), 2016, с. 98 – 106.
5. Analysis of Costs and Benefits of Investments in Waste Management Systems in Bulgaria, Journal. // The Annals
of the University of Oradea, Economics Sciences, 2016, Vol. XXV, pp. 625 – 636 (в съавторство).

Митев, Петър Стефанов (1970 – 2019)
Роден е в София. Завършва УНСС (1997), специалност „Финанси и кредит“.
Придобива научната степен „доктор“ (2011). Ползва английски, руски и немски
език. Има издадени над 45 публикации.
Научни интереси:
публични финанси; ефективност и ефикасност в разполагането на оскъдните
обществени ресурси; корпоративни финанси; инвестиционен избор; конкурентоспособност; системен анализ; симулационен анализ.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
хоноруван асистент към катедра „Финанси“ (1998); асистент (2005); старши асистент (2009); главен
асистент (2011).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на ФС към ФСФ (2009 – 2010).
Лекционни курсове:
основи на финансите; методология на бюджетното планиране; основи на финансите; финанси; публични
финанси.
Основни публикации:
1. Корпоративни финанси с Excel. – София: ИК – УНСС, 2016. – 366 с.
2. Методология на бюджетното планиране: Учебник за дистанционно обучение. – София: ИК – УНСС,
2013. – 296 с.
3. Оценка на инвестиционния риск с помощта на симулационно моделиране с @risk. // Икономиката на
България и ЕС: конкурентоспособност и иновации: Сборник научни статии (София), 2016, с. 69 – 78.
4. Сегментирането в публичния сектор – реалност или химера. // Икономическа мисъл, 2012, № 5,
с. 123 – 143.
5. Финанси: Теория и практика: Учебно пособие за самоподготовка. – София: УИ „Стопанство“, 2000. –
432 с. (авт. колектив).
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Митева, Дияна Тодорова (1985)
Родена е в Русе. Завършва МГ „Баба Тонка“, Русе (2004). Има бакалавърска (2008)
и магистърска (2009) степен по финанси от УНСС. Придобива научната степен
„доктор“ (2013). Владее английски, немски и руски език.
Научни интереси:
защита на инвеститорите; парична политика; капиталови пазари.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2016).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на Съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ с Университета
„Нотингам Трент“.
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
зам.-председател на УС на Фонда за компенсиране на инвеститорите (2015 – 2019).
Лекционни курсове:
прогнозиране на финансовите пазари; ПТПП-2; поведенчески финанси; ПТПП-1.
Основни публикации:
1. Някои аспекти на моделите за оценка на цената на капитала и приложението им от бизнеса в
България. // ЕС – изместеният център и новата периферия: VIII междун. науч. конф. (Равда), 2018,
с. 113 – 121.
2. Сравнителен анализ на методите за определяне цената на собствения капитал. // Икономически и
социални алтернативи, 2018, № 3, с. 5 – 18 (в съавторство).
3. Contemporary Deposit Insurance Through the Perspective of Bank Resolution and Moral Hazard. // Economic
alternatives, 2015, № 1, pp. 81 – 91.

Попова, Нели Константинова (1982)
Родена е в София. Завършва ЧПГ „Банкер“, София (2001), и УНСС (2007), специалност „Международни отношения“. Придобива научната степен „доктор“ (2011).
Владее английски, испански и италиански език. Има издадени 28 публикации.
Научни интереси:
публични финанси.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2015).
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Лекционни курсове:
основи на финансите; публични финанси.
Основни публикации:
1. Данъчните реформи в новите страни – членки на ЕС, от Централна и Източна Европа – предпоставки, основни тенденции и перспективи. // Икономически изследвания, 2010, № 3, с. 34 – 63.
2. Ефекти от данъчното облагане върху търсенето и предлагането на труд. // Инвестиции в бъдещето: Сборник с доклади от X Научнопракт. конф. (Варна), 2015, с. 136 – 143.
3. Системи на корпоративно подоходно облагане. // Икономически и социални алтернативи, 2019,
№ 1, с. 60 – 72.
4. Global Public Goods: The Changing Role of Public Sector in the Context of Globalization. // Economics and
Management, EMAN – 2018: 2nd International Scientific Conference (Ljubljana), 2018, pp. 274 – 280.
5. Reforms of Personal Income Taxation in New EU Member States from Central and Eastern Europe (2008 – 2016). //
Monetary Regimes – 20 Years of Currency Board in Bulgaria: 3rd Annual Monetary and Economics Scientific
Conference (Sofia, Monetary Research Center at University of National and World Economy), 2017, pp. 124 – 133.

Ралинска, Елена Петрова (1984)
Родена е в Благоевград. Завършва УНСС (2011), специалност „Финанси“.
Придобива научната степен „доктор“ (2015). Владее английски и руски език.
Научни интереси:
теория на парите; банково дело; капиталов пазар; мрежа за финансова сигурност.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2015).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
началник на отдел „Информация и анализи“ във Фонда за компенсиране на инвеститорите.
Лекционни курсове:
парична теория и парична политика; банково дело; световната финансова система; управление на кредитния риск.
Основни публикации:
1. Бизнес модел на платформите за директно кредитиране. // Диалог, 2019, № 2.
2. Моделиране на източниците на стойност при банките и оценяване по метода на сконтираните парични потоци. // Народностопански архив, LXXII, 2019, № 1, с. 38 – 58.
3. Мрежата за финансова сигурност в кризисни ситуации (по примера на банковата система). // Сборник
„Докторантски етюди“, ИК – УНСС, VIII/, 2014.
4. A Factor Model for DCF Valuation and its Application to the Five Largest Banks in Bulgaria. // International conference
on management, business and economics: 7th UBT international conference (Pristina), Publisher UBT, 2019.
5. Bain-In Tool и влиянието му върху българската схема за гарантиране на депозитите / Елена Ралинска. //
Икономическата (не)свобода: Сборник с доклади от VII межд. науч. конф. (Равда), 2017, с. 117 – 128.

429

Тасева-Петкова, Галя Йорданова (1982)
Родена е в Петрич. Завършва гимназия „Пейо Яворов“, Петрич (2000), и УНСС,
специалност „Финанси“ (2005). Придобива научната степен „доктор“ (2012).
Владее английски и руски език. Има издадени над 30 публикации.
Научни интереси:
корпоративни финанси; корпоративно финансово планиране; търговско кредитиране.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2016).
Лекционни курсове:
корпоративно финансово планиране; корпоративни финанси.
Основни публикации:
1. Просрочените междуфирмени задължения в България. // Икономическа мисъл, 2012, № 3, с. 76 – 94.
2. Търговски кредит и риск от неплатежоспособност на фирмите. // Икономическа мисъл, 2015, № 4,
с. 77 – 100.
3. Търговско кредитиране и финансово състояние на фирмите. – София: ИК – УНСС, 2016. – 256 с.
4. Условия по търговско кредитиране между фирмите в България. // Икономически изследвания, 2012,
№ 4, с. 110 – 136.
5. Факторингът – финансова алтернатива за развитие на фирмите. // Известия. Списание на
Икономическия университет – Варна, 2017, том 61, № 3, с. 158 – 173.

Томова, Мариана Стоянова (1969)
Родена е в Карлово. Завършва УНСС (1993), специалност „Финанси“. Придобива
научната степен „доктор“ (2006). Специализира във: Централноевропейския
университет, Будапеща – Унгария (2000); University of Essex, Великобритания
(2000); IMF Institute (1995). Владее френски и английски език.
Научни интереси:
корпоративни финанси; теория на парите; банково дело.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1995); старши асистент (2000); главен асистент (2007).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Финанси“ (1998 – 2001).
Лекционни курсове:
финанси; корпоративни финанси.
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Основни публикации:
1. Финанси: Теория и практика: Учебно пособие за самоподготовка. – София: УИ „Стопанство“, 2000. –
432 с. (авт. колектив).
2. Ефективност на търговските банки. // Икономическа и институционална промяна при прехода към
реално функционираща пазарна икономика: Науч. конф. (София), 2001, с. 187 – 195.
3. Измерване на икономическата ефективност на районното деление на град София. // 50 години ФСФ
при УНСС (София), 2003, с. 144 – 154 (в съавторство).
4. Развитие на приватизационните фондове в икономиките в преход. // Икономиката на България на
прага на ХХI век – от преход към присъединяване. Mежд. науч. конф. (София), 2000, с. 432 – 438.
5. Efficiency of Banks in Central and South Eastern Europe and Economic Performance – Сausality and Controversy. //
Икономиката на България в началото на XXI век: Стари предизвикателства, нови европейски перспективи: XIV межд. науч. конф. (София), 2003, с. 189 – 205.

Тончева, Росица Борисова (1972)
Родена е в Ловеч. Завършва ПМГ „Стоян Едрев“, Ловеч (1990), и УНСС (1994),
специалност „Финанси“. Придобива научната степен „доктор“ (2014).
Специализира в South Bank University London (2004). Гост-професор във: Bucharest
University of Economic Studies, Romania, Essentials of Finance; Autonomous University
of Lisbon (UAL), Portugal, Corporate Finance; Ss. Cyril and Methodius University Former,
Yugoslav Republic of Macedonia, Corporate Finance Theory and Barter Systems. Владее
английски и руски език. Има издадени над 30 публикации.

Научни интереси:
корпоративни финанси; философия; управление; дигитализация; съвременни бартерни системи; социални
валути; разпределение на доходите.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши асистент (2001); главен асистент (2006).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
учредител и/или мениджър на 6 търговски дружества.
Лекционни курсове:
управление на холдинговите структури; корпоративни финанси; основи на финансите.
Основни публикации:
1. Корпоративни финанси: кратък курс. – София: Тракия-М, 2012. – 347 с. (авт. колектив).
2. Относно субективността на икономическите изследвания. // Банки. Инвестиции. Пари, 2003, № 8, с. 30 – 37.
3. Системни докторантски провали (преживелици). – София: ИК – УНСС, 2017. – 24 с.
4. Implementation of a Modem Barter Exchange System in Bulgaria: from an objective necessity to an objective
performance. // International Journal of Community Currency Research, 2018, Volume 22 (Winter) pp. 103 – 119.
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Христов, Калин Димитров (1971)
Роден е в Плевен. Завършва УНСС (1996), специалност „Макроикономика“.
Участва в изследването Exchange Rate Issues на Централната банка във
Великобритания. Владее английски език. Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
теория на парите и кредита.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент в катедра „Икономикс“ (1997 – 2000); главен асистент в катедра „Финанси“ (2001 – 2004).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
зам.-министър на финансите (2013); министър на финансите в състава на служебното правителство
на Марин Райков (2013).
в национални и международни организации:
експерт в дирекция „Икономически изследвания и прогнози“ в БНБ (1997 – 2001); съветник на подуправителя
на БНБ, ръководещ управление „Емисионно“(2002 – 2003); съветник на управителя на Централната банка (2003 – 2009); член на УС на Българската народна банка и подуправител, ръководител на управление
„Емисионно“ (от 2009 г.); член на Комитета по парична политика на Европейската централна банка (от
2005 г.).
Основни публикации:
1. От лев към евро: Кой е най-добрият път. – София: Сиела, 2001. – 167 с. (в съавторство).
2. From Lev to Euro: Which is the Best Way? Scenarios for Bulgarian Integration to EMU. – Sofia: Siela Editions. –
170 p. (в съавторство).
3. Официалната евроизация на България: Плюсове и минуси. // Икономически изследвания, 2001,
с. 64 – 81 (в съавторство).
4. New Currency Board and Discretion. The Empirical Evidence from Bulgaria. // Economic Systems (Elsevier), 2002,
№ 1, pp. 55 – 72 (в съавторство).
5. Official Euroization in Bulgaria: Pros and Cons. // Economic Studies (Bulgarian Academy of Sciences), 2001,
№ 1, рp. 64 – 81 (в съавторство).

Христозов, Янко Чавдаров (1985)
Завършва Немската езикова гимназия „Гьоте“, Бургас. Получава магистърска
степен по финанси от УНСС (2009). Придобива научната степен „доктор“ (2013).
Специализира в Университета по приложни науки, Кьолн, Германия (2012). Владее
немски и английски език. Има издадени 30 публикации.
Научни интереси:
финанси.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2016).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на АС (от 2020 г.).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
изпълнителен директор на Националната агенция на България по програмата „Еразъм+“; Център за развитие на човешките ресурси, МОН.
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
изпълнителен директор на фирма; икономически директор на фирма.
Лекционни курсове:
основи на финансите; корпоративни финанси.
Основни публикации:
1. Състояние на икономическите показатели за конвергенция на България (2007 – 2016). // Monetary
Research Center, 2016, http://mrcenter.info
2. Инновационные методы анализа платежеспособности предприятия. Функциональная ликвидность. //
Актуальні проблеми теоріі і практики Бухгалтерського обліку, аудиту. Аналізу и оподаткування в
Украіні: Сучаснии стан та перспективи Розвитку. Подільськии державнии аграрно-технічнии університет, Украіна, 2016.
3. Христозов, Я. Дискусията относно запазването или премахването на валутния борд в България през
последните 20 години, 2017, http://mrcenter.info
4. Hristozov, Y. How to manage the liquidity and fight the firm debt. // International Business and Accounting Research
Journal, 2017, http://ibarj.com
5. Води ли въвеждането на еврото до висока инфлация? Мит или факт?// Народностопански архив, LXXII,
2019, № 1, с. 3 – 21.

Чобанов, Димитър Пандушев (1980)
Роден е в Ямбол. Получава бакалавърска (2002) и магистърска степен (2012) по
финанси от УНСС. Специализира в МВФ (2003). Има издадени 15 публикации.
Владее английски език.
Научни интереси:
пари и парична политика; международни финанси; европейска интеграция.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2005).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
участие в Евротим към Главна дирекция „Икономически и финансови дейности“ на ЕК.
Лекционни курсове:
международни финанси; основи на финансите; парична теория и парична политика; финансова устойчивост.
433

Основни публикации:
1. Ефекти от използването на BITCOIN в следкризисния финансов свят. // Следкризисният финансов
свят – стагнация или радикална промяна: Межд. конф., София, ИК – УНСС, 2016, с. 190 – 194.
2. Пари, инфлация и икономическа активност – възможен ли е неинфлационен растеж на българската
икономика. // Демараж или забавен каданс за икономиката и финансите (По примера на ЕС и България),
(София), 2015, с. 85 – 90.
3. Парите, държавата и кризите. // Финансовата система на България в контекста на турбуленциите
в Европа: III междун. науч. конф. (Равда) – София: 2012, с. 165 – 171.
4. Приемането на еврото като законно платежно средство. // Икономиката на България – до 2007 година и след това: V межд. науч. конф. (София), 2006, с. 106 – 116.

Шутилова-Йочколовска, Кремена Володинова (1972)
Родена е в София. Завършва 35. ЕСПУРЕ „М. И. Калинин“ (от 2016 г. – 35. СЕУ
„Добри Войников“), София (1990), и УНСС (1994), специалност „Финанси“.
Придобива научната степен „доктор“ (2014). Специализира в SBU, London (2004),
и в Гърция (2004). Владее английски, френски и руски език.
Научни интереси:
застраховане; социалноосигурителни системи – пенсионни, здравни, за безработица; пенсионни реформи; персонални финанси.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1996); старши асистент (2000); главен асистент (2006).
в национални и международни организации:
член на УС на Българската асоциация на университетските жени.
Лекционни курсове:
финанси на социалното осигуряване; теория на застраховането; основи на финансите.
Основни публикации:
1. България: Социални предизвикателства и евроинтеграция: Годишен доклад за президента на Република
България. – София: Администрация на президента на Република България, 2007. – 204 с. (авт. колектив).
2. Корпоративни финанси. Кратък курс. – София: Тракия-М, 2012. – 348 с.
3. Учебно помагало по основи на финансите: Теория и практика. – София: Нов живот, 2012, 2013. – 168 с.
(в съавторство).
4. Финанси: Теория и практика: Учебно пособие за самоподготовка. – София: УИ „Стопанство“, 2000. –
432 с. (авт. колектив).
5. European Development Policy – Challenges and Opportunities. – Sofia: Bulgarian Platform for International
Development, 2018. – 211 p.
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Катедра
Финансов контрол

Ръководител на катедра – доц. д-р Даниела Петрова
Научен секретар – гл. ас. д-р Тома Дончев

ПРОФЕСОРИ
Асенов, Емил (Емил Асенов Атанасов) (1957)
Роден е в Никопол, област Плевен. Завършва Втора гимназия „Анастасия
Димитрова“, Плевен (1975), и СУ „Св. Климент Охридски“ (1982), специалност
„Право“. Придобива научната степен „доктор“ (2005). Специализира като
стипендиант на НАТО на тема „Граждански контрол върху действията на
правителството“. Членува в Международната асоциация на професионалните рискмениджъри (PRMIA). Ползва английски и руски език. Има издадени 48
публикации.

Научни интереси:
теория на контрола; контрол във финансовия сектор; проблеми на контрола, свързани с корпоративната социална отговорност и устойчивото развитие.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1984); старши асистент (1988); главен асистент (1998); доцент (2009); професор (2020).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на Съвета по управление на качеството (от 2004 г.); зам.-председател на ОС (от 2020 г.).
Лекционни курсове:
контрол във финансовия сектор; корпоративна социална отговорност; контрол върху устойчивото
развитие; контрол върху дейността на банковите и небанковите финансови институции; контрол върху капиталовите пазарни курсове.
Основни публикации:
1. Нефинансовото отчитане на дейността на организациите. – София: ИК – УНСС, 2017.
2. Development of the regional natural gas market in Southeast Europe. // Intereconomics, Springer Verlag, 2018,
53 (4), pp. 233 – 238.
3. Characteristics of Compliance Risk in Banking. // Economic Alternatives Journal, 2015, Issue 4, рр. 20 – 28.
4. Model for insurance fraud risk assesment and prevention. // Yearbook of UNWE, 2017 р. 47 – 61.
5. Prevention of the Activities of the Offshore Networks in the Economy. // Fiscal and Monetary Policy: between Scylla
and Charybdis?: Proceedings of the 2nd International Conference European Fiscal Dialog 2016 (Prague), 2016,
рр. 25 – 33.

435

Атанасов, Атанас Митев (1916 – 1987)
Роден е в с. Бодрово, област Хасково. Завършва ДВУФАН (1945). Има издадени
множество публикации. Владее руски и немски език.
Научни интереси:
контрол върху стопанската и бюджетната дейност.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1955); професор (1965).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра (1978 – 1980).
Лекционни курсове:
контрол върху стопанската и бюджетната дейност; икономика на селското стопанство; анализ на стопанската дейност; икономически анализ; контрол върху стопанската дейност и българска стенография.
Основни публикации:
1. Анализ на стопанската дейност на ДЗС. – София, 1959 (в съавторство).
2. Ведомствен контрол на дейността на търговските предприятия. – София: Наука и изкуство, 1956. –
276 с.
3. Вътрешен контрол на стопанската дейност на трудовокооперативните земеделски стопанства
(организация и метод). – София: Земиздат, 1953. – 137 с.
4. Контрол и ревизия на стопанската дейност на трудовокооперативните земеделски стопанства. –
София: Наука и изкуство, 1955. – 263 с.
5. Стопански анализ на резервите на капиталистическите предприятия. – София: Наука и изкуство. –
1949. – 59 с.

Динев, Михаил Петров (1935)
Роден е в Ямбол. Завършва III ССУ, Ямбол (1954), и ВИИ „Карл Маркс“ (1962), специалност „Счетоводна отчетност“. Придобива научните степени „доктор“
(1968) и „доктор на науките“ (1985). Владее английски и руски език. Има издадени над 300 публикации.
Научни интереси:
контрол; счетоводство; финанси; одитинг; МОС; основи на счетоводството;
анализ на финансовите отчети.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1966); доцент (1974); професор (1987).
Почетни звания (в български и чуждестранни университети:
почетен ректор на ВУЗФ.
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра (1975 – 2000); декан на Финансово-счетоводения факултет (1998 – 2000); ректор
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на ВИИ „Карл Маркс“ (1989 – 1990); член на АС (1999 – 2003); член на ФС (1999 – 2003).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
съветник в МС (1979 – 1983); началник на Главно управление „Държавен финансов контрол“ (1985); избран е
от ВНС за председател на Сметната палата (1990); първи зам.-министър на финансите (1990 – 1991).
в национални и международни организации:
председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители – ИДЕС; вицепрезидент на XIII
конгрес на Международната организация на сметните палати (1989); ръководител на българската делегация за учредяване на Европейската банка за възстановяване и развитие в Париж (1990).
ръководни длъжности и участие в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
ректор на Славянския университет (1997 – 1998); ректор на ВУЗФ (2002 – 2005); председател на СНС при
ВАК (1987 – 1990); председател на ФК „Средец“ (ЦСКА) (1985 – 1987).
Лекционни курсове:
теория на финансовия контрол; одитинг; основи на счетоводството; финансово счетоводство, контрол във финансовия сектор; анализ на финансовите отчети.
Основни публикации:
1. Контрол и регулиране в социалното управление. – София: ИК – УНСС, 2015. – 404 с.
2. Контрол и регулиране на икономическите системи. – София: Партиздат, 1986. – 179 с.
3. Обща теория на счетоводството. – София: Тракия-М, 2000. – 281 с.
4. Социалният контрол и трудовият колектив. – София: Партиздат, 1985. – 220 с.
5. Теория на счетоводството. – София: Тракия-М, 2012. – 386 с. (в съавторство).

Симеонов, Огнян Георгиев (1954)
Роден е в Русе. Завършва Математическата гимназия „Баба Тонка“, Русе (1972),
и ВИИ „Карл Маркс“ (1978), специалност „Политическа икономия“. Придобива
научната степен „доктор“ (1990). Специализира социология в Академията за
държавна администрация в Москва (1990). Ползва руски и немски език. Има издадени 77 публикации.
Научни интереси:
контрол; одит; управление.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (2000); професор (2010).
ръководни и други длъжности в УНСС:
първи зам.-ректор (2012 – 2016); декан (2007 – 2011); ръководител на катедра (от 2007 г.); член на АС;
член на ФС; член на ПС на НИД в УНСС (2001 – 2003); член на редакционния съвет на „Годишник на УНСС“
и „Научни трудове на УНСС“ (от 2002 г.); главен секретар по въпросите на институционалната акредитация (2005 – 2007).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.
в национални и международни организации:
научен секретар на специализираните научни съвети „Стопанска информация, счетоводство и финанси“
и „Финанси, счетоводство и контрол“ на ВАК при МС; член на Консултативния съвет на председателя на
Сметната палата и член на Комисията за оценка на качеството на одитите на Сметната палата (от
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2006 г.); експерт към Програмата за развитие (IDI) на Световната организация на върховните одиторски институции (INTOSAI), (2006 – 2008).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
председател на одитния комитет на ДФ „Земеделие“; член на Одитния комитет на БЕХ; член на Съвета
на директорите на ЗАД „Асет иншурънс АД“.
Лекционни курсове:
теория на контрола; вътрешен контрол и вътрешен одит; контролинг; системи за управленски контрол.
Основни публикации
1. Концептуални аспекти на съвременното развитие на управленския контрол. – София: И-во на ВУЗФ,
2010. – 198 с.
2. Контролинг: основи на контролинга, оперативен контролинг. – София: Тракия-М, 2004. – 299 с.
3. Теоретични въпроси на контрола. – София: М & М, 1997. – 143 с.
4. A Suggestion about Potentialities for the SWOT Analysis’s Development Concerning Threats. // Ekonomie a
Management“, 2012, № 2, pp. 94 – 103.
5. Usefulness and factors of benefit of internal audits (empirical assessments). // Ikonomicheski Izsledvania, 2017,
26 (1), pp. 41 – 60 (в съавторство).

Славков, Бисер Йорданов (1945)
Роден е в София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Счетоводна отчетност“ (1970). Придобива научната степен „доктор“ (1976). Специализира по
проблемите на данъчната политика и данъчната администрация към Трежори
Дипартмант, Вашингтон, САЩ (1993). Дипломиран експерт-счетоводител (от
1998 г.). Владее английски език. Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
данъци; счетоводство; одит.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1981); главен асистент (1983); доцент (1989); професор (2005).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра.
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
началник на Държавно-данъчния контрол при МФ (1990 – 1991); зам.-министър на финансите и началник на
Главното управление на данъчната администрация (1993 – 1997).
в национални и международни организации:
член на Междуправителствената група към УНКТАД – ООН, Женева (2004 – 2007) и по въпросите на
МСФО (от 2011 г.); член на Изпълнителния съвет на Европейската федерация на експерт-счетоводителите (ФЕЕ), Брюксел (2006 – 2007); член на работна група по преки и косвени данъци към Изпълнителния
съвет на ФЕЕ, Брюксел.
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
изпълнителен директор по финансовите въпроси на „Холдинг кооперативен бизнес“ (от 1999 г.); член на
УС на „Кока Кола – ХБК България“ АД; член на УС на ЦКБ АД (от 2002 г.); председател на Одитния комитет
на „Рилагаз“ ЕАД (от 2008 г.).
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Лекционни курсове:
данъчен контрол; контрол по финансиране на проекти на ЕС; финансов мениджмънт (по програма на
Университета „Темс Вали“, Лондон в УНСС).
Основни публикации:
1. Данъчна система и данъчен контрол в Р България. – 3. прераб. и доп. изд. – София: Тракия-М, 2001. – 292 с.
2. Предпоставки и условия за възникване на фючърсен пазар в България. // Икономически алтернативи,
2006, № 6, с. 39 – 47.
3. Финансов мениджмънт. – София: ИК „Труд и право“, 1997 (в съавторство).
4. Финансово управление на фирмата. – София: ИК „Труд и право“, 2000 (в съавторство).
5. Концепция за облагане прираста на капитала. // Български счетоводител, 2004, № 1.

ДОЦЕНТИ
Димов, Олег Йорданов (1957)
Роден е в София. Завършва 133. ЕСПУ „А. С. Пушкин“, София (1976), и ВИИ „Карл
Маркс“, специалност „Счетоводна отчетност“ (1984). Придобива научната
степен „доктор“ (2006). Специализира в Полша (1987); Мадрид (1992 – 1993) –
„Оценка на предприятия“. Ползва испански, руски и английски език.
Научни интереси:
данъчен, митнически, финансов и вътрешен контрол; одит и надзор.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1986); старши асистент (1990); главен асистент (1994); доцент (2008).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на ФСФ (2011 – 2019).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
управител; председател на СД; контрольор; председател на УС.
Лекционни курсове:
оценка на бизнеса; данъчен контрол; вътрешен контрол и вътрешен одит; митнически контрол; контрол върху обществените поръчки.
Основни публикации:
1. Валутен и митнически контрол. – Габрово: ЕКС-ПРЕС, 2006. – 120 с. (авт. колектив).
2. Европейски митнически контрол. – София: ИПК „Рацио-90“, 1998. – 182 с.
3. Легални данъчни трикове: Как да платим по-малко данъци, без да нарушаваме законодателството. – 3. доп. и актуал. изд. – София: Бул Рей, 1992. – 87 с.
4. Митнически контрол. – София: ИПК „Рацио-90“, 1997. – 119 с.
5. Публичност и прозрачност – постоянна тенденция в контрола. // Криза и икономически растеж: В 2
тома: Юб. межд. науч. конференция (София), 2012, с. 673 – 677.
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Динев, Димитър Петров (1960)
Роден е в Нова Загора. Завършва гимназия „Христо Ботев“, Нова Загора (1978),
и Тимирязевската академия, Москва (1986), специалност „Аграрна икономика“.
Придобива научната степен „доктор“ (1999). Специализира в Сметната палата
на САЩ (1991) – „Одит на изпълнението на дейността“, и във Великобритания.
Членува в Асоциацията на сертифицираните проверители на измами, САЩ.
Ползва английски, руски и немски език.
Научни интереси:
външен и вътрешен контрол; одитинг на изпълнението на дейността; проверка, разкриване и предотвратяване на измами и злоупотреби.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1986); старши асистент (1990); главен асистент (1993); доцент (2002).
в национални и международни организации:
основател и председател на УС на Асоциацията за противодействие на икономическите измами (от
2004 г.).
Лекционни курсове:
одитинг в публичния сектор; вътрешен контрол и вътрешен одит; финансови измами – разкриване и
превенция; измами във финансовата отчетност.
Основни публикации:
1. Икономическите измами. – Ч. 1. – София: АПИИ, 2006. – 183 с.
2. Икономическите измами. – Ч. 2. – София: ИЕПИ, 2012. – 254 с.
3. Основи на одитинга. – София: АПИИ, 2007. – 186 с.
4. Финанси на съвременната фирма. – София: КФ DDC, 1992. – 259 с. (в съавторство).
5. 3D Fraud Risk Assessment Model: Dinev‘s SMARTGuide, IEPI, 2012 (e-book).

Жечева-Радева, Ивелина Петкова (1974)
Родена е в Сливен. Завършва ПМГ „Добри Чинтулов“, Сливен (1992), УНСС (2000),
специалност „Аграрна икономика“, и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (2014), специалност „Право“. Придобива научната степен „доктор“ (2007). Владее английски, руски и немски език. Има издадени 52 публикации.
Научни интереси:
финансов контрол, вътрешен одит; финанси; управление на средства от
Структурните фондове.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2012); доцент (2020).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
председател на Одитния комитет при община Първомай; зам.-председател на Одитния комитет при
община Сливен.
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Лекционни курсове:
основи на антикорупционната политика; финансов контрол; вътрешен контрол и вътрешен одит.
Основни публикации:
1. Европейски проекти, политики и нормативни регулации. – София: Форком, 2015. – 208 с.
2. Основи на антикорупционната политика и контрол. – София: ИК – УНСС, 2019. – 157 с.
3. Практическо ръководство по проектен мениджмънт. – София: Форком, 2012. – 120 с. (в съавторство).
4. Противодействие на корупцията в здравеопазването. – София, ИК – УНСС. – 254 с. (в съавторство).
5. Одитните комитети, новото предизвикателство в публичния сектор. // Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят: Научнопрактическа конференция (Варна), 2019, с. 460 – 47.

Йорданов, Красимир Василев (1971)
Роден е в Перник. Завършва ЕСПУ „Св. св. Кирил и Методий“, Перник (1986), и СА
„Д. А. Ценов“, Свищов (1993). Придобива научната степен „доктор“ (2000).
Владее английски и руски език. Има издадени 30 публикации.
Научни интереси:
одит и счетоводство.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (2007).
Лекционни курсове:
финансов контрол; одитинг; стандарти на ИНТОСАЙ; стандарти за финансов одит; одит на средства
от ЕС.
Основни публикации:
1. Актуални въпроси на финансовия контрол върху дейността на политическите партии. // ИДЕС, 2005,
№ 5, с. 17 – 23.
2. Доказателствата при извършването на одита на изпълнението. // Счетоводството – наука, практика, независимост: Юб. межд. научнопрактич. конф. 90 години катедра „Счетоводство и анализ“, 20
години Съюз на счетоводителите в България (София), 2011, с. 81 – 87.
3. Лидерството в одитния процес. // Лидерството – време за промени: Междун. научнопрактическа
конф. НБУ, (София), 2013, с. 716 – 725.
4. Проблеми на управлението на външния одит в публичния сектор. // Образование, изследвания и кариерно развитие в публичната администрация: Сборник с доклади. – София: НБУ, 2013, с. 1 – 7.
5. The new circumstances in the management of the Bulgarian National Audit Office and the control of the audit
quality. // KSI Transactions on KNOWLEDGE SOCIETY, 2015, Number 1, pp. 35 – 40.
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Павлова, Миглена Антонова (1972)
Родена е в София. Завършва 18. СОУ „Уилям Гладстон“, София (1990), и УНСС
(1994), специалност „Счетоводство и контрол“. Придобива научната степен
„доктор“ (2012). Специализира във Великобритания (2004); Холандия (2004);
Швеция (2004); Полша (2005); Ирландия (2006); САЩ (2006); Италия (2007, 2008).
Притежава правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител. Членува в
Public Procurement Network. Ползва английски, руски и френски език. Има издадени
24 публикации.

Научни интереси:
одитинг; счетоводство; финансов контрол; обществени поръчки; управление на публичните средства.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1995); старши асистент (1999); главен асистент (2009); доцент (2017).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки (от 2004 г.).
в национални и международни организации:
член на Независимата комисия, определена от Народното събрание за одит на годишния отчет за
изпълнение на бюджета и годишния финансов отчет на Сметната палата (2002 – 2003); член на
Консултативния съвет на Сметната палата (от 2011 г.); председател на Методическия съвет по
чл. 246 от ЗОП (2016 – 2018); член на Консултативния съвет по контрол и одит в публичния сектор (от
2017 г.).
Лекционни курсове:
контрол на обществените поръчки; антикорупционни политики и процедури при обществени поръчки; финансов, данъчен и одиторски контрол в УНСС; лектор в Центъра за европейски програми на Американския
университет в България.
Основни публикации:
1. Обществени поръчки – управление и контрол. – София: ИК – УНСС, 2017. – 254 с.
2. Обществени поръчки. – София: ИК – УНСС, 2015. – 158 с.
3. Предварителният контрол върху обществените поръчки – същност и развитие. // Бизнес посоки,
2017, № 1, с. 22 – 33.
4. Реформата в сектора обществени поръчки в България – ново начало, нови възможности. // Научни
трудове на УНСС, 2016, т. 2, с. 41 – 75.
5. Системата за обжалване на обществените поръчки в България като форма на външен контрол. //
Икономиката на България и ЕС – конкурентоспособност и иновации: Сборник научни статии. – София:
УНСС, 2016, с. 305 – 311.
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Петрова, Даниела (Даниела Петрова Въткова-Милушева) (1960)
Родена е в Кула. Завършва ЕСПУ „Васил Левски“, Кула (1978), и ВИИ „Карл Маркс“
(1983), специалност „Финанси и кредит“. Специализира в Германия (1996)
и Великобритания (1998). Придобива научната степен „доктор“ (2005).
Дипломиран експерт-счетоводител. Ползва немски и английски език.
Научни интереси:
финансов контрол.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1991); старши асистент (1992); главен асистент (1995); доцент (2009).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар; член на ФС (1999 – 2005); зам.-ръководител на катедра; ръководител на катедра (2020).
в национални и международни организации:
в различни периоди член на УС на ИДЕС и на Съвета за контрол по качеството на одиторските услуги.
Лекционни курсове:
одитинг; стандарти за финансов одит; одит в публичния сектор.
Основни публикации:
1. Одит в публичния сектор: Учебник за дистанционно обучение. – София: ИСК при УНСС, 2004. – 220 с.
2. Ролята на одитора при несъстоятелност на предприятия. – София: ИК – УНСС, 2015.
3. Теоретични и практикоприложни аспекти на одиторските доказателства. // Годишник на ИДЕС, 2008,
с. 161 – 198.
4. Use of Accounting Estimates in Manipulative Financial Reporting and Responsibilities of the Auditor. //
Рачуноводство (Београд), 2008.

Христова, Лилия Георгиева (1951 – 2007)
Родена е в София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1978), специалност „Счетоводна
отчетност“. Придобива научната степен „доктор“ (1990). Ползва руски и английски език. Има издадени 12 публикации.
Научни интереси:
финансов одит; одит в публичния сектор; данъчен и финансов контрол.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1980); старши асистент (1985); главен асистент (1988); доцент (1997).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар (1995 – 1999); ръководител на катедра (2000 – 2007).
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Лекционни курсове:
теория на управленския контрол; основи на финансовия контрол; данъчен контрол.
Основни публикации:
1. Наръчник на експерт-счетоводителя. Анализи, оценки, санкции. – София, 1995.
2. Одиторски контрол. – София: Форком, 1992. – 112 с. (в съавторство).
3. Организация и технология на ревизионния финансов контрол в системата на вътрешната търговия. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1988. – 66 с. (в съавторство).
4. Системи за данъчен контрол и контрол в социалното осигуряване: Учебник. – София: ИСК, 2003.
5. Усъвършенстване на контрола в народното стопанство. – София, 1989 (в съавторство)

АСИСТЕНТИ
Анев, Симеон Недков (1957)
Роден е в София. Завършва Софийската математическа гимназия, София (1957),
и ВИИ „Карл Маркс“ (1982), специалност „Управление и планиране на народното
стопанство“. Специализира в Англия. Ползва руски и английски език. Има издадени 10 публикации.
Научни интереси:
финансов контрол.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1984); старши асистент (1987); главен асистент (1992).
Лекционни курсове:
ревизионен финансов контрол; основи на финансовия контрол; данъчен контрол.
Основни публикации:
1. Анализ и оценка на субекта на контрол и концепция за перспективно развитие на контролната система. – София: 1988 (в съавторство).
2. Възможности за приложение на математически методи в контрола. // Информационното осигуряване на социалното управление в условията на НТР: Науч. конф. (София), 1985.
3. Изменение в обектите на контрола и в начина на проявление на техните качества. // Създаване на нов
тип контрол в условията на преустройство: Сборник (София), 1989.
4. Особености при избора на методи във вътрешния контрол. // Криза и икономически растеж: Юб.
межд. науч. конф. (София), 2012, с. 718 – 720.
5. Принципът за независимост при вътрешния одит в публичния сектор. // 30 години катедра „Финансов
контрол“: Юб. науч. конф. (София), 2006, с. 188 – 193.
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Бобев, Румен Стефанов (1956)
Роден е в София. Завършва 22. гимназия, София (1974), и ВИИ „Карл Маркс“
(1980), специалност „Икономика и организация на труда“. Ползва руски и английски език.
Научни интереси:
данъчен контрол; контрол на социалното осигуряване; финансите и счетоводството.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1984); старши асистент (1988); главен асистент (1992).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Финансов контрол“ (1991 – 1995).
Лекционни курсове:
данъчна система и данъчен контрол; финансов контрол; контрол в системата на социалното осигуряване.
Основни публикации:
1. Данъчен и осигурителен контрол. – София: УИ „Стопанство“, 2012. – 290 с. (в съавторство).
2. Ревизиите при „особени случаи“ по задължителните осигурителни вноски. // Криза и икономически
растеж: Юб. межд. науч. конференция (София), 2012, с. 713 – 717.
3. Система за данъчен контрол и контрол в социалното осигуряване. – София: УИ „Стопанство“, 2003
(в съавторство).
4. Система за данъчен контрол и контрол в социалното осигуряване. – 2. прераб. и доп. изд. – София:
УНСС, 2006. – 207 с. (в съавторство).
5. Осигурителни вноски и данъчни задължения – елементи на единна финансовоконтролна система. //
30 години катедра „Финансов контрол“: Юб. науч. конф. (София), 2006, с. 181 – 188.

Голева, Маргарита Томова (1963)
Родена е в Белене. Завършва ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Счетоводна отчетност“ (1985). Ползва английски и руски език.
Научни интереси:
одит в публичния сектор; митнически контрол; финансов одит; международни
одиторски стандарти.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1986); старши асистент (1990); главен асистент (1993).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
директор в „Кей Пи Ем Джи България“.
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Лекционни курсове:
одитинг; валутен и митнически контрол.
Основни публикации:
1. Международни счетоводни стандарти в застраховането. – София: Асоциация на застрахователите
в България, 2003.
2. Основни критерии за определяне на качеството и ефективността на контролната дейност. – София:
НИС, 1987.
3. Възможности за приложение на моделирането в контролната дейност. // Проблеми на социалния контрол, 1989, № 11.
4. Прилагане на международните одиторски стандарти при одита на компании в страни с развиващи се
икономики. // Международна научнопрактическа конференция (Прага), 2005.
5. Прилагане на международните стандарти за счетоводна отчетност в търговските банки. // КПМГ:
Семинар (София), 2006.

Динева, Валерия Михайлова (1961)
Родена е в София. Завършва 142. ЕСПУ „Веселин Ханчев“, София (1979), и ВИИ
„Карл Маркс“ (1984), специалност „Икономика и управление на транспорта“.
Придобива научната степен „доктор“ (2013). Владее френски, руски и английски
език. Има издадени 25 публикации.
Научни интереси:
вътрешен одит; вътрешен контрол; управление на риска; КСО.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2017).
в национални и международни организации:
член на УС на Международната асоциация за одит и контрол на информационните системи (ISACA) – клон
България.
Лекционни курсове:
стандарти за вътрешен одит; вътрешен контрол и вътрешен одит; теория на финансовия контрол.
Основни публикации:
1. Корпоративната социална отговорност в обучението по вътрешен контрол и вътрешен одит. //
Научни трудове на УНСС, 2018, т. 5, с. 61 – 85.
2. Методологически аспекти на вътрешния одит. Изследване в застрахователния сектор. – София:
АТЛ – 50, 2014. – с. 215.
3. The Modern Internal Audit in The Modern Company. // Ikonomicheski Izsledvania, 2018, Volume 27, Issue 6,
pp. 130 – 135.
4. The Role of Internal Audit in Corporate Social Responsibility Strategies. // Economic Alternatives, 2019, Issue 2,
pp. 287 – 295.
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Дончев, Тома Маринов (1979)
Роден е в Карлово. Завършва Техникума по механотехника, Карлово (1997).
Получава бакалавърска степен по счетоводство и контрол (2001) и магистърска степен по счетоводство и контрол (2003) и по международни икономически отношения (2007) от УНСС. Придобива научната степен „доктор“ (2011).
Владее английски език. Има издадени 16 публикации.
Научни интереси:
финансов одит; одит в публичния сектор; вътрешен контрол и вътрешен одит.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2011).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на АС (2017 – 2019).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
член на Сметната палата на Република България (2014 – 2015).
в национални и международни организации:
член на Форума на ИНТОСАЙ за професионални становища (Forum for INTOSAI Professional Pronouncements –
FIPP) (2019 – 2021).
Лекционни курсове:
одитинг (на български и на английски език); вътрешен контрол и вътрешен одит; член на екип – одитинг –
осъществяване на ангажимент за изразяването на сигурност (на английски език); одитинг – допълнителни
въпроси, свързани с одита и изразяването на сигурност (на английски език); одит на средствата от ЕС.
Основни публикации:
1. Адаптиране на учебни програми към изискванията на Institute of Chartered Accountants in England and
Wales (ICAEW). – София: УНСС, 2016 (авт. колектив).
2. Изследване на възможностите за адаптиране на учебни програми към изискванията на Аssociation of
Сhartered Сertified Аccountants (АССА). – София: УНСС, 2019 (авт. колектив).
3. Ползи от SAI PMF – нов комплексен инструмент за оценка на изпълнението на дейността на върховните одитни институции. // Икономиката на България и ЕС в глобалния свят: XIII международна
научна конференция на младите учени (София), 2017, с. 371 – 384.
4. Audit reports – important instrument for enhancing the trust in annual financial statements International. // Scientific
Conference – 18.10.2012, University of Nis, Faculty of Economics (Nis, Serbia), pp. 123 – 131.
5. Experiences Concerning Transition to Accrual Accounting in the Public Sector from the Perspective of Supreme
Audit Institutions. // Public finance quarterly (PÉNZÜGYI SZEMLE), 2018, Volume 63, Issue 2, State Audit Office,
Hungary, рp. 146 – 150.
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Йосифов, Валери Иванов (1960 – 2015)
Роден е в София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1985), специалност „Политическа
икономия“. Зачислен е на свободна докторантура (2006). Ползва руски и английски език. Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
данъчен контрол; валутен и митнически контрол.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1986); старши асистент (1990); главен асистент (1993).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на АС (1996 – 2004); научен секретар на катедра „Финансов контрол“ (1995 – 2000); член на ФС
(1999 – 2000).
Лекционни курсове:
данъчен контрол; митнически контрол; финансов и данъчен контрол; данъчно облагане и данъчен контрол.
Основни публикации:
1. Митнически контрол в свободните икономически зони. // Научна конференция, 2006.
2. Свободните икономически зони – възможности за развитие в България. // 50 години ФСФ при УНСС:
Юб. межд. науч. конф. (София), 2002, с. 426 – 429.

Лечева, Ина Атанасова (1976)
Родена е в София. Завършва 21. СОУ „Христо Ботев“, София. Получава бакалавърска степен (1999) по специалност „Счетоводство и контрол“ и магистърска степен (2004) по специалност „Публични финанси“ от УНСС. Придобива научната степен „доктор“ (2013). Ползва английски и руски език. Има издадени 27
публикации.
Научни интереси:
вътрешен контрол и вътрешен одит; външен одит; одит на европейски средства;
измами и нередности.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2017).
Лекционни курсове:
теория на финансовия контрол; вътрешен контрол и вътрешен одит; одит на средства от ЕС.
Основни публикации:
1. Конфликт на интереси при възлагане на обществени поръчки, финансирани от Структурните фондове на ЕС: политика, свързана с конфликта на интереси в организацията. // Механика. Транспорт.
Комуникации, 2016, том 14, бр. 1.
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2. Методологични аспекти на предварителния контрол за законосъобразност в публичния сектор. –
София: ИК – УНСС, 2019. – 178 с.
3. Предварителният контрол в публичния сектор – предимства и недостатъци. // Икономиката на
България и ЕС: конкурентоспособност и иновации: XI международна научна конференция на младите
учени (София), с. 317 – 325.
4. Финансовият контрольор в корпоративния свят. – София: Общество и право, 2019, № 2, с. 53 – 61.
5. Indicators for conflict of interest in public procurement financed by the EU Structural funds. // Knowledge Society
Institute, 2015, Volume VIII, № 2; рр. 23 – 25.

Ранчев, Георги Христов (1972)
Роден е в Пловдив. Завършва ЕГ „Георги Кирков“, Пловдив (1991), профил английски език, и УНСС (1995), специалност „Финанси“. Придобива научната степен
„доктор“ (2015). Специализира в Оксфорд, Великобритания (1999) – Хармонизация
на данъци в ЕС, и в Удроу Уилсън Център, Вашингтон, САЩ (2001) – Зона за свободна търговия на Балканите. Владее английски и руски език. Има издадени 30
публикации.
Научни интереси:
данъчно облагане и контрол; регионална икономическа интеграция; хармонизация на косвени данъци.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2017).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
управител в България на дружества от групата „Линднер“, Германия.
Лекционни курсове:
данъчно облагане и данъчен контрол; данъчен и осигурителен контрол (I и II част); данъчен контрол на
юридически лица.
Основни публикации:
1. Данъчната политика за електромобили като инструмент за устойчиво развитие и опазване
на околната среда в страните от ЕС. // Икономиката на България и ЕС: Наука и бизнес. – София,
ИК – УНСС, 2017, с. 377 – 387.
2. Данъчно облагане и контрол по ДДС при сделки с недвижими имоти. – София: ИК – УНСС, 2019. – 152 с.
3. Oсобености на данъчния контрол по ДДС при отдаване под наем на недвижими имоти на основа на
практиката на СЕС. // Икономиката на България и ЕС в глобалния свят. – София: ИК – УНСС, 2018,
с. 275 – 285.
4. Управление на ДДС рисковете в предприятията. – Пловдив: Плутон – 1, 2016. – 128 с.
5. Tax Harmonization Aspects of SEE Regional Integration Processes. // MEST Journal, 2016, Vol. 4, № 2 (Belgrade,
Serbia), рр. 161 – 169.
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Шопов, Тодор Димитров (1966)
Роден е в София. Завършва ПГАВТ „А. С. Попов“ (1985), специалност „Съобщителна
техника“, и ВИИ „Карл Маркс“ (1978), специалност „Икономика и организация на
труда“. Придобива научната степен „доктор“ (2013). Специализира банков мениджмънт (1994). Ползва английски и руски език.
Научни интереси:
банки; финанси; одиторски контрол; контрол в публичния сектор.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2013).
Лекционни курсове:
основи на финансовия контрол; банков контрол; одитинг; теория на управленския контрол; контрол в
капиталовия пазар; данъчен контрол; контрол в социалното осигуряване.
Основни публикации:
1. Банков контрол. – София: Крисан-С, 2003 (в съавторство).
2. Контрол върху банковите и небанковите финансови институции. – София: ИСК, 2003 (в съавторство).
3. Управление на човешките ресурси. – София: Тракия-М, 2003 (авт. колектив).
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ФАКУЛТЕТ
„ИКОНОМИКА
НА ИНФРАСТРУКТУРАТА“

Факултет „Икономика на инфраструктурата“
е създаден през 1995 г.

Факултетно ръководство:
Декан: доц. д-р Силвия Терезова
Зам.-декан по учебната работа: доц. д-р Светла Цанкова
Зам.-декан по научноизследователската дейност:
доц. д-р Мария Воденичарова
Зам.-декан по качеството и международното сътрудничество:
доц. д-р Нончо Димитров

В състава на факултета са включени:
 Катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“
 Катедра „Икономика на туризма“
 Катедра „Икономика на търговията“
 Катедра „Логистика и вериги на доставките“
 Катедра „Медии и обществени комуникации“
 Катедра „Национална и регионална сигурност“
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Катедра
Икономика на транспорта и енергетиката

Ръководител на катедра – проф. Христина Николова
Научен секретар – доц. д-р Борислав Арнаудов

ПРОФЕСОРИ
Барбов, Тома Стефанов (1926 – 1990)
Роден е в с. Левочево, област Смолян. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1953).
Придобива научната степен „доктор“ (1980).
Научни интереси:
организация и икономика на вагонното стопанство.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1972); професор (1982).
ръководни и други длъжности в УНСС:
декан на Отрасловоикономическия факултет във ВИИ „Карл Маркс“ (1979 – 1980); зам.-ректор по следдипломното обучение (1980 – 1987); ръководител на катедра „Икономика и организация на транспорта“.
Основни публикации:
1. Железопътното дело в България. – 1979.
2. Икономика и организация на транспорта: Учебник. – Варна: ИК „Галактика“, 1991. – 183 с. (в съавторство).
3. Организация на вагонното стопанство на БДЖ. – София: Техника, 1966. – 188 с. (в съавторство).
4. Организация на производството и труда в транспорта: Учебник. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1990. –
269 с.
5. Производителност на труда в железопътния транспорт. – София: Техника, 1966. – 251 с.

453

Василев, Евгени Григоров (1938)
Роден е в с. Галатин, област Враца. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1964), специалност „Икономика на транспорта“. Придобива научната степен „доктор“ (1968).
Специализира в Москва, СССР (1976; 1988), и в ГДР (1980; 1985; 1989). Владее
руски и немски език.
Научни интереси:
ефективност на транспортната дейност (ефективност на пътническите
превози); икономика на пътническите превози; ефективност на капиталните
вложения; иновации в транспорта.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1976); професор (1998).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Икономика на транспорта“ (1988 – 2004); член на ФС и ФНС към факултет
„Икономика на инфраструктурата“.
Лекционни курсове:
проектиране развитието на транспорта; организация на производството и труда в транспорта; организация на пътническия транспорт.
Основни публикации:
1. Икономико-математически методи и модели в транспорта. – София: УИ „Стопанство“, 1999. – 230 с.
(в съавторство).
2. Икономика и организация на автомобилния транспорт. – София: УИ „Стопанство“, 1992. – 234 с.
3. Икономика, организация и планиране на транспорта. – София: Наука и изкуство, 1991. – 231 с. (авт.
колектив).
4. Математическо моделиране на икономическите процеси в транспорта. – София: Наука и изкуство,
1989. – 286 с.
5. Научно-технически прогрес, качество и ефективност в автомобилния транспорт. – София: Техника,
1990. – 206 с. (авт. колектив).

Георгиев, Марин Григоров (1908 – 1979)
Роден е в с. Осиковска Лъкавица, област София. Завършва Административно-финансовия отдел на
Свободния университет (1933), ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ (1942) и Обществено-политическия
отдел на Свободния университет (1953).
Научни интереси:
проблеми на усъвършенстването на организацията и икономиката на транспорта в България.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1952); професор (1972).
ръководни и други длъжности в УНСС:
декан на Промишлено-транспортния факултет при ВИИ „Карл Маркс“ (1952 – 1953); ръководител на катедра „Икономика на транспорта“ (1953 – 1960).
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Основни публикации:
1. Държавният превозен план в системата на народостопанското планиране. – 1953.
2. Икономика на транспорта: Учебник. – София: Наука и изкуство, 1959. – 540 с.
3. Икономика на транспортната система: Учебник: Ч. 1. – София: ВИИ „Карл Маркс“. – 1977. – 347 с. (в съавторство).
4. Развитието на транспорта в България и международното разделение на труда. – София: Наука и изкуство,
1970. – 167 с.
5. Технико-икономически проучвания и проектиране в транспорта: Учебник: Ч. 1. – София: ВИИ „Карл Маркс“,
1972. – 249 с.

Мутафчиев, Людмил Илиев (1936 – 2008)
Роден е в Гоце Делчев. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1958), специалност „Икономика
на транспорта“. Придобива научните степени „доктор“ (1967) и „доктор на
науките“ (1978). Специализира в Москва (1964) – Икономико-математически
методи и модели в автомобилния транспорт. Участва в международни научни
конференции и симпозиуми. Владее руски и френски език.
Научни интереси:
икономика на транспорта; икономико-математическо моделиране; икономически анализ на транспортната фирма.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1971); професор (1980).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на Отраслово-икономическия факултет (1972); ръководител на катедра „Икономика и управление на транспорта“ (1989 – 2001); декан на факултета „Икономика на инфраструктурата“ (1995 –
2001); директор на Стопанския колеж (1997 – 2002).
Лекционни курсове:
икономика на транспорта; икономически анализ на транспортната фирма; икономико-математически
методи и модели; анализ на стопанската дейност в транспорта.
Основни публикации:
1. Анализ на производствено-стопанската дейност в транспорта. – София: ВИИ „Карл Маркс“. – 352 с.
2. Динамика на възхода. – София: Икономически институт на БАН, 1984.
3. Икономика и организация на транспорта (за икономическите техникуми). – София: Наука и изкуство,
1980.
4. Икономика и планиране на транспортната система. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1985. Ч. 1. – 417 с.
Ч. 2. – 32 с.
5. Икономика на градския пътнически транспорт. – София, 1985.
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Мутафчиева-Бакалова, Виолета Людмилова (1962)
Родена е в София. Завършва 7. ЕСПУ „Иван Шишман“, София (1979) и ВИИ „Карл
Маркс“ (1984), специалност „Организация на производството и управлението
в транспорта“. Придобива научната степен „доктор“(1992). Владее немски и
руски език. Има издадени 67 публикации.
Научни интереси:
възможности за повишаване конкурентоспособността на отделните видове
транспорт; стратегическо и бизнес планиране в транспорта; организация на
транспортната дейност в отделните сектори на икономиката.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (2003); професор (2016).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Икономика на транспорта“ (2004); ръководител на специалност „Икономика
на транспорта“ в Стопанския колеж, УНСС, филиал – Враца (2004); ръководител на катедра „Икономика
на транспорта“ (от 2008 г.).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
член на Съюза на икономистите в България (от 2015 г.); зам.-председател на Секторния консултативен
съвет „Транспорт“ (от 2018 г.).
Лекционни курсове:
икономика на транспорта; финансов анализ на транспортното предприятие; организация на транспортната дейност в отраслите на икономиката; стратегическо и бизнес планиране в транспорта; транспортни операции във външната търговия; икономика на транспорта; организация на транспортната
дейност в отраслите на икономиката; финансов анализ на транспортното предприятие.
Основни публикации:
1. Насоки за повишаване конкурентоспособността на българските транспортни предприятия. //
Икономически и социални алтернативи, 2015, № 2, с.16 – 34.
2. Развитие на речните пристанища на Р България в условията на европейска интеграция. – София:
Авангард Прима, 2013.
3. Състояние и перспективи за развитие на въздушния транспорт в световен и национален мащаб. –
София: Авангард Прима, 2013.
4. Транспорт и застраховане. – 2. доп. изд. – София: ИК – УНСС, 2016. (I, VIII, IX глава, с. 7 – 17, 116 – 136,
137 – 154) (авт. колектив).
5. Оpportunites to improve the risk management in the development of transport projects. // Fundamental and Applied
Research: Collection of Scientific Articles. – Melbourne, Australia: Dingo Publishing, 2018, рр. 13 – 21.
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Николова, Христина Лазарова (1974)
Родена е в Елин Пелин. Завършва СОУ „Васил Левски“, Елин Пелин (1992) и УНСС
(1996), специалност „Икономика и управление на транспорта“. Придобива научната степен „доктор“ (2008). Специализира в Institute for Transport Studies,
University of Leeds, UK (2006); Transport Studies Unit, University of Oxford, leadership
Program: Global Challenges in Transport (2016). Гост-професор в Heibronn
University, лекционен курс по европейска транспортна политика и европейски
транспортен пазар, University of Applied Sciences Technikum Wien – лекционeн
курс по устойчиво развитие на транспорта – пред студенти в магистърска
програма „Интелигентни транспортни системи“ (2008 – 2016); University of
Applied Sciences BFI, лекционен курс по устойчиво развитие на железопътния транспорт (2009). Владее
английски, руски и френски език. Има издадени 101 публикации.
Научни интереси:
интелигентни транспортни системи; устойчиво развитие на транспорта; транспортна политика; развитие на международния транспорт и инфраструктурни такси в транспорта.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2004); доцент (2010); професор (2018).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на АС (от 2020 г.); ръководител на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“.
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
член на Постоянната експертна комисия за мониторинг, анализ и оценка на дейността на фонд „Научни
изследвания“ към МОН (от 2016 г.); член на Комитета за наблюдение на изпълнението на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“, избрана от УС на БАИТС (от 2015 г.).
в национални и международни организации:
член на Американския форум за научни изследвания в транспорта (от 2010 г.); член на УС на Българска асоциация „Интелигентни транспортни системи“ (от 2015 г.); член на УС на Български форум „Транспортна
инфраструктура“ (от 2019 г.); член на Секторния консултативен съвет „Транспорт“ към БСК (от 2018 г.).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
учредител и член на Центъра за развитие на мултимодален транспорт към БТПП (от 2014 г.).
Почетни звания:
биографично представяне във: класацията на Международния биографичен център в Кеймбридж „ТОП 100
преподаватели“ (2010; 2018); американския алманах „Кой кой е в света“ (2010; 2011) за значими научни
постижения; номинация от Американския биографичен институт в класацията „Най-великите умове на
XXI век“ (2010).
Лекционни курсове:
международен транспорт и спедиция; транспортна политика; интелигентни транспортни системи;
търговски операции в транспорта; анализ на транспортния пазар; транспорт и спедиция; транспорт и
застраховане; оперативно управление на превозите.
Основни публикации:
1. Интелигентни транспортни системи: политика и практика за внедряване. – София: ИК – УНСС,
2017. – 254 с.
2. Международен транспорт и спедиция. – София: УИ „Стопанство“, 2011. – 316 с.
3. Устойчиво развитие на транспорта в България: анализ и оценка на ключови показатели. – София:
ИК – УНСС, 2013. – 192 с.
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4. Sustainable Transport System: European Policy and Appraisal. // Transport Policy. New York, NOVA Publishers,
2011, pp. 1 – 60 (реферирано в Thomson Reuters and Scopus).
5. User charges for the railway infrastructure in Bulgaria. // Transportation Research Part A: Policy and Practice, 42
(3), 2008, pp. 487 – 502.

Първанов, Христо Първанов (1955)
Роден е в София. Завършва Техникума по електроника, София (1974), и ВИИ „Карл
Маркс“ (1981), специалност „Организация на производството и управлението в
транспорта“. Придобива научните степени „доктор“ (1987) и „доктор на науките“
(2004). Гост-професор в Петербургския държавен инженерно-икономически университет, лекционен курс по управление на проекти в транспорта (от 2005 г.). Владее
английски и руски език. Има издадени 81 публикации.

Научни интереси:
управление на транспортни проекти; предприемачество в транспорта; инвестиции в енергетиката;
борси и борсови операции.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1992); професор (2007).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Икономика на транспорта“ (2002 – 2007); декан на факултет „Икономика на
инфраструктурата“ (2007 – 2015).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
член на Съвета на директорите на БДЖ (2003 – 2005); главен икономически съветник на Териториалните
профсъюзи в Оренбургска област, Русия (от 2005 г.).
Лекционни курсове:
борси и борсови операции; управление на транспортни проекти; инвестиции в транспорта; управление
на проекти в енергетиката; инвестиции в енергетиката; борси и борсови операции; предприемачество
в транспорта; инвестиции в енергетиката.
Основни публикации:
1. Инвестиции в транспорта. – София: ИК – УНСС, 2013. – 124 с.
2. Интегрированные системы перевозки енергоресурсов. – С. Петербург: Петербургски държавен инеженерно-икономически университет, 2014 (в съавторство).
3. Оптимизиране методиката за анализ на риска при оценка на инвестиционните проекти в транспортната и енергийна инфраструктура. – София: ИК – УНСС, 2015. – 94 с. (в съавторство).
4. Развитие бизнеса транспортного предприятия на примере фирмы „Дискордия – Болгария“. – С.
Петербург: Петербургски държавен инеженерно-икономически университет, 2016 (в съавторство).
5. Транспорт и застраховане. – 2. доп. изд. – София: ИК – УНСС, 2016. – 216 с. (ІІІ глава, с. 38 – 48) (авт.
колектив).
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Цанков, Стефан Марков (1912 – 1995)
Роден е в с. Велковци, област Габрово. Завършва Висшето търговско училище във Варна (1940). Постъпва
в СУ „Св. Климент Охридски“ (1950).
Научни интереси:
теоретични и практически проблеми на икономическата и търговската експлоатация на транспорта –
изграждане на транспорта в България.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1954); професор (1967).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-ректор на ВИИ „Карл Маркс“ (1966 – 1972); ръководител на НИС (1966 – 1972); ръководител на катедра „Организация на производството и управление на транспорта“.
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
началник на отдел „Търговски“ към Министерството на транспорта (1949).
Основни публикации:
1. Актуални проблеми на качеството на автомобилния транспорт: Учебно помагало. – София: ВИИ „Карл
Маркс“, 1987. – 107 с. (в съавторство).
2. Международен транспорт. – София: Наука и изкуство, 1955. – 220 с.
3. Международен транспорт и застраховки. – София: Наука и изкуство, 1973. – 235 с.
4. Транспортен енциклопедичен речник. – София: Венел ООД, 1995. – 383 с. (авт. колектив).
5. Търговска експлоатация на транспорта. – София: Наука и изкуство, 1957. – 411 с.

ДОЦЕНТИ
Арнаудов, Борислав Стефанов (1970)
Роден е в Сандански. Завършва Техникума по електротехника „Никола Й. Вап
царов“, Благоевград (1989), и УНСС (1996), специалност „Икономика и управление
на транспорта“. Придобива научната степен „доктор“ (2005). Владее английски
език. Има издадени над 20 публикации.
Научни интереси:
интермодални и мултимодални превози; железопътен и автомобилен транспорт; транспортно застраховане.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2009); доцент (2015).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ (от 2020 г.)
в национални и международни организации:
член на УС на Научно-техническия съюз по транспорт.
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в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
член на Съвета на директорите на „Биоиасис“ АД.
Лекционни курсове:
проектиране развитието на транспорта; организация на товарния транспорт; транспорт и застраховане; география на транспорта; сигурност и безопасност на превозите.
Основни публикации:
1. Система контроля импорта в Европейский союз. // Экономика и менеджмент на транспорт: Сб. науч.
тр., СПбГИЭУ, 2012, Вып.9., 8 с.
2. Challenges to European railways with a view to the development of tourism. // Infrastruktura & Komunikacii,
UNWE – Sofia, 2014, 4 p.
3. Key areas in building a single European railway area. // Mehanika. Transport. Komunikacii, VTU – Sofia, 2013,
Vol. 11, Iss.3, pp. 48 – 53.
4. Safety and security of railway transport in Bulgaria. // Mehanika. Transport. Komunikacii (Online), VTU- Sofia,
2015, 5 p.
5. The role of women in the transport sector. // Сientific conference on Aeronautics, Automotive and Railway
Engineering and Techmologies „BulTrans – 2016“ (Sozopol), 2016, pp. 181 – 184.

Брешков, Иван Тодоров (1947)
Роден е в Кюстендил. Завършва Одеския институт за инженери от морския
флот, Украйна (1970), специалност „Експлоатация на водния транспорт“.
Придобива научната степен „доктор“ (1979). Специализира във: Дрезден,
Германия (1979 – 1982); Одеса, СССР (1987); Атина, Гърция (1992 – 1994);
Лимерик, Ирландия (1995); Вортинг и Лондон, Великобритания (1996). Член е
на Института на сертифицираните консултанти в Лондон; на Световната
конференция на изследователите в транспорта (Париж); на Мрежата на ОПЕТ
в ЕС (Брюксел); на Асоциацията на енергийните експерти в ЕС (Брюксел); на
Холандския институт по икономика. Владее руски, украински и английски език.
Научни интереси:
инфраструктурни сектори – съобщения, транспорт, енергия; управление на инфраструктурата; комуникациите, екологията, водоснабдяването, канализацията, пречистването на водите и въздуха, алтернативните горива.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1978); старши асистент (1980); главен асистент (1982); доцент (1987).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан и декан на чуждестранните студенти на УНСС (1987 – 1991); директор на Школата по преструктуриране и предприемачество на ВСШСО на УНСС (1992 – 1996).
Лекционни курсове:
управление на транспорта; маркетинг на услугите; маркетинг на транспорта; технология в транспорта и енергетиката; организация на производствените процеси в инфраструктурите; математическо
моделиране на процесите в инфраструктурата и екологията; агентиране в транспорта; транспортна
политика; стратегическо планиране в инфраструктурите и транспорта; управление на малките и средните предприятия; проекти за присъединяване към ЕС; специални курсове по градски транспорт, воден,
железопътен и въздушен транспорт.
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Основни публикации:
1. Актуални проблеми на транспорта при присъединяването на България към ЕС. – София: УИ „Стопанство“,
2004. – 148 с.
2. Използване на методите на имитационно моделиране на взаимодействието между водния и железопътния транспорт в пристанищата. – 1979.
3. Икономика на морските превози. – София: УИ „Стопанство“, 2003. – 186 с. (в съавторство).
4. Икономика на морските превози. – София: УИ „Стопанство“, 2002. – 187 с. (в съавторство).
5. Икономика на съобщенията. – София: УИ „Стопанство“, 2008. – 200 с. (в съавторство).

Враджалиев, Недялко Василев (1924 – 2015)
Роден е в Хасково. Завършва висше образование в ДИИТ – Транспортен институт в СССР (1954), специалност „Експлоатация на транспорта“. Придобива научната степен „доктор“ (1963). Специализира в
Италия (1974). Владее руски и френски език.
Научни интереси:
организация и технология на транспортните процеси.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1973).
Лекционни курсове:
съвременни транспортни технологии; организация и технология на транспортните процеси.
Основни публикации:
1. Организация и технология на превозния процес: Учебно помагало. – София: УИ „Стопанство“, 1993. –
138 с.
2. Организация на експлоатацията на транспорта: Учебник. – София: Техника, 1985. – 400 с.
3. Организация на техническата експлоатация на транспорта: Учебник. – София: Наука и изкуство, 1970. –
453 с. (авт. колектив).

Дойнов, Нако (1909 – 2005)
Роден е в с. Новачене, област София. Завършва Държавното железопътно училище в София (1930).
Постъпва на работа и завършва висше икономическо образование. Участва в създаването на автомобилния, водния и въздушния транспорт в България. На работа е във ВИИ „Карл Маркс“ (1950 – 1962).
Научни интереси:
развитие на железниците в България; на морското корабоплаване; икономика на транспорта.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1952).
ръководни и други длъжности в УНСС:
основоположник на специалност „Икономика на транспорта“; първи ръководител на катедрата; зам.-ректор (1952 – 1954); декан на ПТФ във ВИИ „Карл Маркс“ (1957 – 1959).
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Основни публикации:
1. Железниците в България. – София: Наука и изкуство, 1952. – 116 с.
2. Морското търговско корабоплаване на България и перспективи за развитието му. – София: Наука и
изкуство, 1960. – 145 с.
3. Общ курс за железниците. – София: Наука и изкуство, 1954. – 215 с.
4. Превози на българския морски флот между чужди пристанища и перспективите за тях. – 1958.

Кирова, Антоанета Димитрова (1955)
Родена е в София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1979), специалност „Икономика
и организация на транспорта“. Придобива научната степен „доктор“ (1987).
Специализира по линията на ВС по дерегулация, либерализация и приватизация
в транспорта в Университета на Централна Англия (1996). Участва в JEP
„Преструктуриране и приватизация на транспортния сектор на РБ“, Атински
университет по икономика и бизнес – Гърция (1992 – 1994); JEP „Развитие на
предприятията в малкия и средния бизнес в България“ (1993 – 1995), Universidade
do Minoo, Брага – Португалия. Член е на екип в JEP „Публични финанси“
(1995 – 1998) съвместно с Университета Еразмус – Холандия, Университета
на Бохум – ФРГ, УНСС и ТУ – София, България. Участва в JEP „Развитие на европейска акредитирана
програма за бакалавърска степен по бизнеслогистика“ (1996 – 1999) с партньори: Университета на
Хъдърсфийлд – Великобритания, и Савойския университет от Франция, УНСС, СА „Д. А. Ценов“, Свищов,
и ИУ – Варна. Владее английски, руски, немски и френски език.
Научни интереси:
международен транспорт и застраховане в транспорта и туризма; транспорт и туризъм; политика в
туризма; предприемаческо управление в транспорта; управленски методи и решения.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1996).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на „Магистърски програми“ (1994 – 1998), директор на дирекция „Магистърска степен“ (1998).
Лекционни курсове:
предприемачество в транспорта; стратегия и бизнес планиране в транспорта; транспортно-спедиционна дейност; управление на транспорта в логистиката; туристическа политика; организации и организационни структури в туризма.
Основни публикации:
1. Авиационен маркетинг: Учебно помагало. – София: Технически университет, 1998. – 160 с.
2. Международен транспорт: Учебник. – Пловдив: ПУ „Паисий Хилендарски“, 1998. – 220 с.
3. Предприемачество в транспорта: Учебник. – София: Партиздат, 1995. – 172 с.
4. Транспорт и застраховане. – София: УИ „Стопанство“, 2007. – 264 с. (авт. колектив).
5. Управление на транспорта в логистиката. – София: УИ „Стопанство“, 2001. – 189 с.
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Мадгеров, Александър Владимиров (1949 – 1998)
Роден е в София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1972), специалност „Икономика на транспорта“. Постъпва
в института като хоноруван асистент (1974). Получава научната степен „доктор“ (1985). Специализирал
в Института по жп транспорт, Москва (1985).
Научни интереси:
икономика и управление на железопътния и автомобилния транспорт.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1976); старши асистент (1977); главен асистент (1982); доцент (1989).
Лекционни курсове:
икономико-математически модели в транспорта; организация на транспортната дейност в отраслите
на икономиката.
Основни публикации:
1. Анализ на производствено-стопанската дейност в транспорта. – София: ВИИ „Карл Маркс“,
1985. – 231 с.
2. Икономика на транспорта. – София: УИ „Стопанство“, 1992. – 134 с.
3. Математическо моделиране на икономическите процеси в транспорта: Ръководство. – София: ВИИ
„Карл Маркс“, 1988. – 145 с.
4. Планиране и анализ на дейността на експлоатационните поделения в железопътния транспорт. –
София: УИ „Стопанство“, 1991. – 174 с.
5. Прогнозиране, планиране и анализ на стопанската дейност в транспорта: Учебно помагало. – София:
УНСС, 1991. – 140 с.

Минков, Ташко Йорданов (1983)
Роден е в София. Завършва средно образование в 4. СОУ „Никола Вапцаров“,
София (2000). Получава бакалавърска (2004) и магистърска степен (2005) по
специалност „Икономика на транспорта“ от УНСС. Придобива научната степен
„доктор“ (2009). Владее английски език. Има издадени 30 публикации.
Научни интереси:
транспорт и околна среда; икономически анализ на транспортното предприятие; организация на железопътния транспорт.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2010); доцент (2020).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
член на Консултативния съвет по „Транспорт“ към Министерство на труда и социалната политика на
Република България.
Лекционни курсове:
икономическо моделиране в транспорта; прогнозиране и планиране на транспортната дейност; външни
транспортни ефекти; икономически анализ на транспортното предприятие.
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Основни публикации:
1. Анализ и оценка на пътническата превозна дейност на железопътния транспорт в България. – София:
Авангард Прима, 2019. – 150 с.
2. Политика за намаляване на парниковите емисии от транспортния сектор – стратегически цели и
резултати. // Механика, транспорт, комуникации, 2013, т. 1, № 3, с. III – 148 – 153).
3. Политика за развитие на железопътния транспорт в България – основни цели и резултати. //
Икономически и социални алтернативи, 2019, № 4.
4. Прогнозиране и планиране на транспортната дейност. – София: ИК – УНСС, 2011. – 256 с. (II, III, IV глава,
с. 19 – 80) (в съавторство).
5. Транспорт и застраховане. – София: ИК – УНСС, 2016. – 216 с. (IV глава, стр.49 – 66) (авт. колектив).

Цветкова, Светла Драганова (1967)
Родена е в София. Завършва Образцовия техникум по механотехника „Сталин“
(1983 – 1987), и УНСС (1992), специалност „Икономика и управление на транспорта“. Получава професионална квалификация по публична реч в НАТФИЗ „Кр.
Сарафов“ (2008 – 2009). Придобива научната степен „доктор“ (2001). Владее английски и руски език. Има издадени 82 публикации.
Научни интереси:
управление на иновациите в транспорта; управление на риска в транспорта;
управление на кризи в транспорта; управление на екологията в транспорта;
управление на персонала в транспортните предприятия; управление на маркетинга в транспорта; качество и конкурентоспособност на транспортните услуги; мобилност и обществен транспорт; повишаване на социалната ефективност на градския пътнически транспорт; намаляване
на вредното въздействие на транспорта върху околната среда.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2007); доцент (2010).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Икономика на транспорта“ (2008 – 2015).
Лекционни курсове:
мениджмънт на транспортната фирма; маркетинг на транспортната фирма; мобилност и обществен
транспорт; управление на човешките ресурси; управление на иновациите в транспорта.
Основни публикации:
1. Анализ на градския пътнически транспорт на София и насоки за неговото развитие. – София:
ИК – УНСС, 2016. – 171 с.
2. Ефективно управление на иновационната дейност в транспорта. – София: Крисан – С, 2014. – 106 с.
3. Насоки за усъвършенстване работата на автомобилните превозвачи при превоза на опасни товари. –
София: Крисан – С, 2010. – 100 с.
4. Социална ефективност и качество на градския пътнически транспорт. – София: ИК – УНСС, 2016. –
194 с.
5. Специфични особености в управлението на персонала в транспортното предприятие. – София:
ИК – УНСС, 2016. – 158 с.

464

АСИСТЕНТИ
Гътовски, Илия Добромиров (1981)
Роден е в Троян. Завършва средно образование в СУ „Св. Климент Охридски“
(2000), Троян. Получава бакалавърска (2004) и магистърска (2006) степен по
специалност „Икономика на търговията“ от УНСС. Придобива научната степен
„доктор“ (2009). Владее английски и руски език. Има издадени 25 публикации.
Научни интереси:
конкурентоспособност на транспортната фирма (качество и себестойност
на транспортната услуга); развитие на транспортната и енергийната инфраструктура; иновации в транспорта.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2013).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на АС (от 2020 г.).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
член на Съвета на директорите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД (2017 – 2020).
Лекционни курсове:
транспортна инфраструктура; транспортна политика; търговия с енергоресурси; икономика на транспорта; организация на транспортната дейност в отраслите на икономиката; транспорт и застраховане; проучване, добив и логистика на енергоресурси.
Основни публикации:
1. Анализ на състоянието и основни тенденции в развитието на обществения транспорт в София. //
Мобилност за един свързан свят: Научнопрактич. конф. (София), 2017, с. 325 – 334.
2. Повишаване на енергийната ефективност на масовия градски транспорт чрез внедряване на иновативни технологии. // Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие:
Национ. конф. (София), 2016, с. 389 – 395.
3. Повишаване на конкурентоспособността и екологичността в автомобилния транспорт. //
Транспортът в глобалната икономика: Юб. науч. конф. по повод 60-год. на катедра „Икономика на
транспорта“ (София), 2011, с. 89 – 97.
4. Регионална транспортна инфраструктура и насоки за нейното усъвършенстване. // Бизнесът в XXI век
(Тенденции и предизвикателства): Сборник с доклади (София), 2017, с. 37 – 47.
5. Транспортът и териториалното разположение на производството. // Конкурентоспособен растеж на
българската икономика: Юб. научнопрактич. конф. по повод 60-год. на катедра „Индустриален бизнес“
(София), 2008, с. 125 – 133.
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Илиев, Красимир Павлов (1960)
Роден е в Разград. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1985), специалност „Икономика и
управление на транспорта“. Специализира в ПЛЕГМА ООД – „Приватизационните
процеси и мениджмънт на реструктурираните предприятия в транспортния
сектор“; Темпус – Гърция; САЩ. Придобива научната степен „доктор“. Ползва
английски и руски език.
Научни интереси:
транспортни фирми; мениджмънт; финансови инвестиции.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши асистент (1991); главен асистент (1995).
Лекционни курсове:
финансов мениджмънт; спецсеминар по отделните видове транспорт; упражнения по икономика на
транспорта.
Основни публикации:
1. Икономически механизми за мотивация в управлението на персонала във фирмата. // Мотивация на
персонала: Международен форум (Филаделфия), 1998 (в съавторство).

Йорданов, Даниел Стоянов (1975)
Роден е в Кюстендил. Завършва СПТУ по текстил и облекло „Лиляна Димитрова“,
Кюстендил (1993), и УНСС (2000), специалност „Икономика и управление на индустрията“. Придобива научната степен „доктор“ (2013). Владее английски и руски
език. Има издадени 21 публикации.
Научни интереси:
финансов анализ; финансов мениджмънт; предприемачество; борсови операции; инвестиции.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2010); главен асистент (2014).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-директор на П ССО – УНСС.
в национални и международни организации:
председател на Националното представителство на студентските съвети в България (2006 – 2008);
председател на УС на Организацията на студентите от индустриалния бизнес.
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
член на Съвета на директорите на УОС ЕАД, София; изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „Академика спорт“ ЕАД, София.
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Лекционни курсове:
финансов анализ в енергетиката; транспортно предприемачество; търговско и финансово управление
на транспортното предприятие; икономически анализ на ИТС; финансов мениджмънт на жп транспорта;
финансов анализ на транспортната фирма.
Основни публикации:
1. Първичното публично предлагане на акции като механизъм за финансиране на фирмата. // Икономика и
управление, 2013, № 4, с. 70 – 79.
2. Ролята на транспорта за развитието на туризма. // Икономика и управление, 2012, № 4, с. 51 – 57.
3. Business assessment of enterpreneurs activity by the modification of forbes`s methodology. // Инфраструктура
и комуникации, 2017, № 11 – 12, pp. 242 – 247.
4. Main characteristics of the modern entrepreneu. // Entrepreneurship, 2019, Vol. 7, Iss.1, pp. 7 – 15.
5. Possibilities for financing of small and medium enterprises through the „growth market“ – „beam“ of BSE-Sofia. //
Entrepreneurship, 2019, Vol. 7, Iss. 1, pp. 64 – 74.
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Катедра
Икономика на туризма

Ръководител на катедра – доц. д-р Николай Георгиев Цонев
Научен секретар – гл. ас. д-р Светослав Калейчев

ПРОФЕСОРИ
Лозанов, Емил Крумов (1934)
Роден е в София. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Икономи
ческа география“ (1961). Придобива научната степен „доктор“ (1969). Специа
лизира в ГДР (1965 – 1969). Член на Нюйоркската академия на науките, на Нацио
налното географско дружество на САЩ и на ЕК за наука в туризма. Владее немски, руски, гръцки и турски език.
Научни интереси:
туризъм; регионалистика.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
професор (1991).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Международен туризъм“ (1990 – 2000).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
председател на Комитета по туризъм при Министерския съвет (1993 – 1995).
Лекционни курсове:
световен туризъм; туристически ресурси; анализ на туристическата дейност.
Основни публикации:
1. Анализ на туристическата дейност. – София: УИ „Стопанство“, 1995. – 383 с.
2. Геоикономика. – 3. изд. – София: УИ „Стопанство“, 2002. – 274 с. (авт. колектив).
3. Проблеми на развитието и екологията на големите градове. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1986. – 126 с.
4. Световен туризъм. – София: УИ „Стопанство“, 2005.
5. Туристически ресурси в България. – София: Сиела, 2001. – 352 с. (в съавторство).

469

Парушева, Таня Петрова (1959)
Родена е в с. Соколово, област Добрич. Завършва СПТУ по международен туризъм
„Алеко Константинов“, Поморие (1977), и ВФСИ „Д. А. Ценов“, Свищов (1982), специалност „Счетоводна отчетност“. Придобива научната степен „доктор“(2001).
Владее английски, немски и руски език. Има издадени 121 публикаци.
Научни интереси:
глобализация в туризма; културен туризъм; управление на свободното време; социална психология и туристическо поведение; хотелиерство и ресторантьорство.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1993); главен асистент (1999); професор (2011).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан по НИД на факултет „Икономика на инфраструктурата“ (2007 – 2015); член на ПС по НИД
(2007 – 2015); председател на Комисията по атестирането на факултет „Икономика на инфраструктурата“ (2011 – 2015); член на ФС на факултет „Икономика на инфраструктурата“ (от 1996 г.); научен секретар
на катедра „Икономика на туризма“ (2004 – 2019); член на КС (от 2019 г.).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
член на Националния съвет по маркетинг и реклама в туризма към Министерството на туризма на
Република България (от 2017 г.).
в национални и международни организации:
експерт в НАОА на висшите училища към Министерския съвет на Република България (от 2006 г.); член
на СУБ (от 2010 г.); член на Комисията по етика при СУБ (от 2010); член на Съюза на икономистите в
България (от 2010 г.); член на Българската туристическа камара (от 2010 г.); член на редакционната
колегия на Journal of Balkan Ecology, индексирано в международни бази данни (от 2010 г.).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
консултант на Фондация „Созопол“ (от 2016 г.).
Лекционни курсове:
хотелиерство и ресторантьорство; социална психология и туристическо поведение; културен туризъм; глобализация в туризма; управление на свободното време.
Основни публикации:
1. Влияние культуры и самобытности на туризм в направлениях. // Economics and Finance, Problems of
modern science: Collections of Scientific Articles. – Namur, Belgium, Fadette Editions, 2018, рр. 118 – 123.
2. Cultural Tourism: Markets and Strategies. – Sofia: Avangard Primа, 2017. – 161 p.
3. Einstieg in den Kulturtourismus. // Economics and Finance, Perspectives of modern scientific research, Collections
of Scientific Articles. – Lisbon, Portugal, Pegasus Publishing, 2018, pp. 118 – 122.
4. Hospitality and Restaurant Management. – Sofia: Avangard Prima, 2015. – 241 p.
5. Social Psychology and Tourist Behaviour. – Sofia: Avangard Prima, 2016. – 225 р.
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Рибов, Манол Николов (1934)
Роден е в Бургас. Завършва ВИНС, Варна (1959), специалност „Стокознание“.
Придобива научната степен „доктор“ (1975). Специализира в Полша (1963 – 1964);
Русия (1971), Германия и Гърция (1997). Член на Научната комисия по икономически науки, СНС по отраслова и фирмена икономика, СНС по военни науки при ВАК,
член на УС на „Конкурентна система за обучение и управление на висшето образование“ към МОН и на Постоянната комисия по икономика и управление към
Акредитационния съвет на НАОА. През 2002 г. му е присъдена годишната награда
на CIELA за авторски принос в икономическата литература. Носител е на ордена
„Св. св. Кирил и Методий“. Владее руски и английски език.
Научни интереси:
система за качество; управление на конкурентоспособността на продукта; реинженеринг и управление
на риска.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1977); професор (1992).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан по НИД в ТТФ (1989 – 1991); зам.-ректор по учебната работа (1993 – 1995); ръководител на
проблемната научноизследователска лаборатория (1986 – 1988); ръководител на Междууниверситетския
център по мениджмънт на качеството (1994 – 1999).
в национални и международни организации:
председател на Техническия комитет-34 „Системи за качеството. Сертификация“ и на Техническия комитет за акредитация на органите, сертифициращи системи за качество; председател на Съвета на
директорите на „Балкантурист“ АД и на ЕАД „Студентски столове“; понастоящем е председател на
Българската камара за образование, наука и култура.
Лекционни курсове:
конкуренция и конкурентоспособност; система за качеството; реинженеринг и управление на риска.
Основни публикации:
1. В ерата на дигиталните технологии. – София: Авангард Прима, 2018. – 480 с.
2. Глобални проблеми на хилядолетието. – София: Авангард Прима, 2017. – 478 с.
3. Дигиталната икономика. – София: Нова звезда, 2019.
4. Дигиталната общност. – София: Авангард Прима, 2016. – 248 с.
5. Дигиталната трансформация. – София: ИК – УНСС, 2019. – 562 с.

Тадаръков, Димитър Николов (1950)
Роден е в Поморие. Завършва ТУ (1974), специалност МАХХП и ВИИ „Карл Маркс“,
специалност МИО (1982). Придобива научната степен „доктор“ (1988). Владее
английски, италиански и руски език.
Научни интереси:
моделиране на туристическите комплекси; икономика на туризма; специфични
инструменти за финансиране в туризма.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (2005); професор (2010).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на Факултетния съвет на факултет „Икономика на инфраструктурата“ (2004), ръководител на
катедра „Икономика на туризма“ (2004 – 2016).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ (2007 – 2008).
в национални и международни организации:
член на Изпълнителния комитет на Европейската лизингова федерация LEASEUROPE; член на Изпълни
телния комитет на Европейската факторингова федерация EUROPAFACTORING.
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
директор на департамент „Международен лизинг“ и председател на УС на „Булгар лизинг“ АД (1985 –
1990); член на Изпълнителния комитет на Европейската лизингова федерация LEASEUROPE – Брюксел
(1985 – 1990); генерален директор на „Булгарлизинг“ АД; президент на „Булгарлизинг Холдинг“; председател на Българската лизингова асоциация (от 1991 г.); член на УС на Насърчителната банка (от 2002 г.).
Лекционни курсове:
моделиране на туристическите комплекси; икономика на туризма; финансови инструменти в туризма;
специфични инструменти за финансиране; лизинг; факторинг.
Основни публикации:
1. Влиянието на глобализацията върху развитието на туризма. – София: Авангард Прима, 2008. – 23 с.
2. Електронен модел на туристически пазар. – София: Авангард Прима, 2007. – 170 с.
3. Изграждане на имидж на туристическата дестинация. – София: Авангард Прима, 2008. – 28 с.
4. Компютърно моделиране на туристически комплекси. – София: Авангард Прима, 2008. – 150 с.
5. Моделиране на процесите в туристическите комплекси. – София: Авангард Прима, 2007. – 173 с.

ДОЦЕНТИ
Великова, Еленита Кирилова (1978)
Родена е в Петрич. Завършва 91. НЕГ „Проф. д-р К. Гълъбов“ (1997). Получава
бакалавърска степен (2001) и магистърска степен (2003) по специалност
„Международен туризъм“ от УНСС. Придобива научната степен „доктор“
(2006). Владее английски, немски и руски език. Има издадени 94 публикации.
Научни интереси:
спа и уелнес туризъм; събитиен туризъм; естетизация на туристическата
среда; аутсорсинг в туризма; туристически алианси; устойчиво планиране на
дестинациите; организация на международния туризъм.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2005); главен асистент (2006); доцент (2010).
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Лекционни курсове:
спа и уелнес туризъм; управление на събитията в туризма; естетизация на туристическата среда;
туристически алианси; аутсорсинг в туризма.
Основни публикации:
1. Бутикът като тенденция в туристическото обслужване. – София: Авангард Прима, 2008. – 359 с.
2. Преодоляване на сезонността в туризма – проблеми и решения. – София: Авангард Прима, 2019. – 133 с.
3. Стратегически алианси в туризма. – София: Авангард Прима, 2012. – 186 с.
4. Теоретико-методологически въпроси на уелнес туризма. – София: Авангард Прима, 2011. – 315 с.
5. Управление на събитията в туризма. – София: Авангард Прима, 2016. – 265 с. (в съавторство).

Доганов, Димитър Иванов (1942 – 2019)
Роден е във Видин. Завършва висше образование в Рабат, Мароко (1967), специалност „Източна история“ и ВИИ „Карл Маркс“ (1972), специалност „Икономика на външната търговия“. Придобива научната
степен „доктор“ (1983). Специализира в Европейската асоциация по реклама и в Световната рекламна
асоциация. Владее френски, английски, руски език.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1989).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-ректор (1990).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
зам.-министър на здравеопазването.
Лекционни курсове:
маркетинг на туризма; маркетингови проучвания; реклама.
Основни публикации:
1. Агробизнес: Маркетинг, мениджмънт и туризъм. – София: ФорКом, 1998. – 184 с. (в съавторство).
2. Англо-български речник по маркетинг. – София: Сиела – Софт енд пъблишинг, 2001. – 172 с. (редактор).
3. Българска рекламна енциклопедия. – София: Cиела, 2001. – 399 с. (в съавторство).
4. Интегрирани маркетингови комуникации. – София: УИ „Стопанство“, 2003. – 284 с. (в съавторство).
5. Маркетинг в туризма. – 2. доп. и прер. изд. – София: Princeps,1998. – 264 с. (в съавторство).

Костов, Енчо Костов (1940 – 2008)
Роден е в Сливен. Завършва ВИИ „Карл Маркс“(1964), специалност „Политическа
икономия“. Придобива научната степен „доктор“ (1978). Специализира в Германия,
Ирландия и Испания. Владее френски и руски език.
Научни интереси:
културен туризъм; религиозен туризъм; сателитен баланс на туризма.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1988).
Лекционни курсове:
икономика на туризма; технология на туристическото обслужване.
Основни публикации:
1. Икономика и мениджмънт на хотелиерството: за специалността „Мениджмънт на хотелиерството“. – София: Дионисий, 1997. – 180 с.
2. Икономика и управление на производството и обслужването в общественото хранене и стопанския
туризъм. – София: УИ „Стопанство“, 1991. – 143 с. (в съавторство).
3. Икономически проблеми на туризма в България. – София: Рацио-90, 1993. – 64 с. (в съавторство).
4. Сателитен баланс и сателитна сметка на туризма: Структура и управление. – София, 2003. – 102 с.
5. Технология на туристическата индустрия. – София: УИ „Стопанство“, 1996. – 174 с.

Панджерова, Ася Димитрова (1981)
Родена е в София. Завършва 164. испанска езикова гимназия „Мигел де
Сервантес“, София (1999), и успоредно с нея, Първа английска езикова гимназия, София (1999), и 9. френска езикова гимназия, София (1999), като
частна ученичка. Получава бакалавърски степени по специалност „Туризъм“
(2003) и специалност „Финанси“ (2005) от УНСС. Придобива магистърска
степен по специалност „Туризъм“ от УНСС (2004). Придобива научната
степен „доктор“ (2011). По време на средното си образование специализира изучаване на испанския език и култура в Университета в Саламанка,
Испания (1997). Гост-преподавател и гост-изследовател в Université Littoral
Côte d’Opale (ULCO), Дункерк, Франция. Владее английски, испански, френски и италиански език. Има
издадени 107 публикации.
Научни интереси:
икономика на туризма; управление на проекти в туризма; дигитализация и информационни системи в
туризма; управление на човешките ресурси в туризма; предприемачество в туризма.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2007); старши асистент (2009); доцент (2013).
в национални и международни организации:
член на Българската туристическа камара (от 2013 г.); член на Съюза на икономистите в България (от
2013 г.); член на редакционната колегия на Journal of Balkan Ecology – индексирано научно списание, реферирано в световна база данни (от 2010 г.); външен експерт към Националната агенция за професионално
образование и обучение (НАПОО) във връзка с лицензиране на центровете за професионално обучения
(ЦПО) в България (от 2009 г.).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
зам.-директор на международния център за професионално обучение на кадри в туризма „Технополис“,
Гърция.
Лекционни курсове:
икономика на туризма; управление на проекти в туризма; управление на човешките ресурси в туризма;
дигитализация и информационни системи в туризма; предприемачество в туризма.
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Основни публикации:
1. Корпоративно обучение на служителите в туризма. Теоретико-методологически въпрос. – София:
Авангард Прима. 2018. – 174 с.
2. Управление на проекти в туризма. – София: Авангард Прима, 2012. – 324 с.
3. Факторингът в хотелиерството – проблеми и перспективи. – София: Авангард Прима, 2010. – 178 с.
4. Analyse des investissements européens en Bulgarie pendant la période 2007 – 2013, Târgovişte judet
Dâmboviţa. // Revue européenne du droit social, 2013, Vol. XVIII, Issue 1, pp. 154 – 163.
5. Digitalization and Information Systems in Tourism Industry: Trends and Prospects. – New York: Springer Publishing
USA, 2017, p. 223 (в съавторство).

Терзийска, Диана Иванова (1972)
Родена е в Берковица. Завършва УНСС (1995), специалност „Финанси“. Придобива
научната степен „доктор“ (2001). Владее английски и руски език.
Научни интереси:
туристическа политика; туристически ресурси; анализ на туристическата
дейност.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1997), главен асистент; доцент (2005).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедрата (2004).
Лекционни курсове:
ресурсна обезпеченост на териториалните единици.
Основни публикации:
1. Геоикономика. – 2. изд. – София: УИ „Стопанство“, 2000. – 274 с. (авт. колектив).
2. Геоикономика. – 3. изд. – София: УИ „Стопанство“, 2002. – 274 с. (авт. колектив).
3. Качествена и количествена характеристика на европейската туроператорска дейност. //
Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие: Трети национален симпозиум (София),
1998, с. 170 – 175.
4. Специфични методи на финансиране в туризма – фактор за устойчиво развитие. // Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие (София), 1999, с. 99 – 103.
5. Туристически ресурси в България. – София: Сиела, 2001. – 352 с. (в съавторство).
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Тончева, Тодорка Христова (1953)
Родена е в Бургас. Завършва ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Управление и планиране на народното стопанство“ (1975). Придобива научната степен „доктор“
(2012). Специализира в Испания (1993) и в Икономическия институт, Варна.
Владее руски и испански език.
Научни интереси:
туризъм и природоползване; екологичен туризъм; туристически дестинации.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1996); доцент (2015).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Икономика на туризма“ (1997 – 1999); ръководител на катедра „Икономика
на туризма“ (2016 – 2018).
Лекционни курсове:
туристически дестинации; природоползване в туризма.
Основни публикации:
1. Влияние на биоразнообразието върху развитието на туризма. – София: Авангард Прима, 2014. – 98 с.
2. Влияние на водните и горските екосистеми върху развитието на туризма. – София: Авангард Прима,
2013. – 133 с.
3. Въздействие на екологичните промени върху туризма в различни географски райони. – София: Авангард
Прима, 2013. – 198 с.
4. Природоползване в туризма. – София: УИ „Стопанство“, 2009. – 192 с.
5. Туристически дестинации. – София: Авангард Прима, 2017. – 150 с.

Цонев, Николай Георгиев (1956)
Роден е в Перник. Завършва ВНВАУ „Г. Димитров“, Шумен (1974 – 1978), специалност „Радиоелектроника“; ВА ПВО СВ „Василевски“, Киев (1986 – 1989),
Командно-щабен профил; УНСС (1996), специалност „Счетоводство и контрол“;
СУ „Св. Климент Охридски“ (2005), специалност „Философия“. Придобива научната степен „доктор“ (2006). Специализира: консултант по управление към
БАУКО (2000); „Бизнес мениджмънт, администрация и европейска интеграция“ (2000) и „Международна търговия и право – професионална квалификация“ (2001) в УНСС; Федерална академия по публична администрация – Берлин
(2002); Висша административна школа – Рим (2002); Немски университет за
административни науки – Шпаер (2002); Институт по общественост и политика – Холандия (2004);
Школа на канадските въоръжените сили – Канада (2005). Владее руски и английски език. Има издадени 48
публикации (2006 – 2019).
Научни интереси:
маркетингово управление; маркетинг в туризма; маркетинг на публичния сектор; маркетингово
разузнаване.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2012); главен асистент (2013); доцент (2015).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Икономика на туризма“ (от 2019 г.).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
председател на УС на Института за изследване по сигурността и риска (2009 – 2011); министър на
отбраната (2008 – 2009); изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Социални дейности на МО“
(2002 – 2009); съветник на министъра на отбраната (2001 – 2002); директор на дирекция „Управление
на доставките“ в Министерството на отбраната (1999 – 2000); член на консултативни съвети към
министъра на туризма: Съвета по законодателство, Съвета по маркетинг и реклама; експерт към
Междуведомствения съвет за кадрите в туризма (МСКТ) към Министерството на туризма.
в национални и международни организации:
председател на ПП „Нова алтернатива“ (от 2012 г.); председател на УС на „Движение за справедливост – РПГ“ (2014); член на: Световната икономическа асоциация; Нюйоркската академия на науките;
СУБ.
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
управител на търговски дружества (1992 – 1999).
Лекционни курсове:
основи на туризма; маркетинг в туризма; бранд мениджмънт и реклама в туризма; продуктова политика и иновации в туризма; маркетингово управление в туризма.
Основни публикации:
1. Маркетинг на туристическите дестинации. – София: Авангард Прима, 2014. – 174 с.
2. Маркетинг в туризма. – София: ИК – УНСС, 2013. – 202 с.
3. Маркетингово разузнаване. – София: ИК – УНСС, 2015. – 250 с.
4. Маркетингово управление на културата и туризма. – София: Авангард Прима, 2018. – 51 с. (в съавторство).
5. Мarketing in tourism. – София: ИК – УНСС, 2014. – 174 с.

Янева, Мариана Кирилова (1968)
Родена е в София. Завършва Техникума по търговия, София (1987), и УНСС (1994),
специалност МИО. Придобива научната степен „доктор“ (2005). Владее английски и руски език. Има издадени 82 публикации (1995 – 2019).
Научни интереси:
туроператорска и турагентска дейност; управленски консултинг в туризма;
управление на туристическите райони; ПР в туризма.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши асистент (1999); главен асистент (2001); доцент (2008).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар (1999 – 2003); член на КС (2012 – 2016).
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в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
експерт в Народното събрание, Комисията по икономическа политика и туризъм (2015 – 2016); експерт
към Министерството на туризма към: Междуведомствения съвет за кадрите в туризма и Комисията
за придобиване на национален сертификат за екскурзовод (от 2016 г.).
в национални и международни организации:
експерт по процедурите за оценяване и акредитация в Националната агенция по оценяване и акредитация
към Министерския съвет (от 2007 г.).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
експерт и член на Българска камара за образование наука и култура (БКОНК) (от 2009 г.).
Лекционни курсове:
управленски консултинг на туроператорския бизнес; ПР в туризма; туроператорска и турагентска дейност; екскурзоводско обслужване; управление на туристическите дестинации.
Основни публикации:
1. Екскурзоводско обслужване, четвърто преработено и допълнено издание. – София: Авангард Прима,
2016. – 510 с.
2. Приложни аспекти на управленското консултиране в туроператорския бизнес. – София: Авангард
Прима, 2016. – 125 с.
3. Управленско консултиране при разработване и промоциране на туристически продукт по избрани дестинации. – София: Авангард Прима, 2011. – 256 с.
4. Tour Guide Service. – Sofia: Publishing complex – UNWE, 2014. – 195 р.
5. Tourism destinations. – Sofia: Publishing complex – UNWE, 2015. – 151 р.
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Катедра
Икономика на търговията

Ръководител на катедра – доц. д-р Бисер Петков
Научен секретар – доц. д-р Силвия Терезова

ПРОФЕСОРИ
Виденов, Иван Иванов (1926 – 1994)
Роден е в Дупница. Завършва ВИНС „Г. В. Плеханов“ в Москва (1952). Постъпва
на преподавателска работа във ВИИ „Карл Маркс“ (1953). Придобива научната
степен „доктор“ (1959). Дългогодишен председател на Комитета по цените.
Заема редица отговорни постове в държавния апарат на страната, носител на
ордени и медали.
Научни интереси:
потребителското търсене; икономиката и планирането на вътрешната търговия, стокооборота, стоковите запаси; организационните форми на снабдяване
на търговската мрежа със стоки; ценообразуване.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
професор (1968).
Лекционни курсове:
икономика и организация на вътрешната търговия.
Основни публикации:
1. Доходи на търговските предприятия. – София: Профиздат, 1968. – 88 с. (в съавторство).
2. Икономика на вътрешната търговия: Учебник. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1980. – 347 с. (в съавторство).
3. Новата система на цени на едро. – София: БКП, 1968. – 108 с.
4. Цени и ефективност: Изследване. – София: Партиздат, 1980. – 171 с.
5. Цените и ценообразуването. – София: Наука и изкуство, 1966. – 72 с.
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Владимирова, Йорданка (Йорданка Владимирова Ковачева) (1948)
Родена е в с. Костенец, област София. Завършва Икономическия техникум,
София (1967), и ВИИ „Карл Маркс“ (1971), специалност „Икономика и организация на вътрешната търговия“. Придобива научната степен „доктор“ (1977).
Специализира в Плехановския институт, Москва (1986). Ползва руски и френски
език. Има издадени 120 публикации.
Научни интереси:
търговия; фирмено ценообразуване; конкурентоспособност; микроикономика.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1981); доцент (1988); професор (2010).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-ректор (2003 – 2008); ръководител на катедра „Икономика на търговията“ (2001 – 2013); ръководител на специалност „Икономика на търговията“ във ВСФ (2001 – 2008); член на АС (2003 – 2015);
член на ФНС на факултет „Икономика на инфраструктурата“ (2003 – 2010); член на ФС на факултет
„Икономика на инфраструктурата“ (2004 – 2015).
в национални и международни организации:
член на Специализирания съвет по отраслова и фирмена икономика при ВАК (1990 – 2010); член на УС на
Съюза на икономистите в България (2004 – 2009); член на Икономическата комисия на Националната
агенция по оценяване и акредитация (НАОА) при МС, (2010 – 2012).
Лекционни курсове:
икономика на търговията; цени и ценообразуване; конкурентоспособност на фирмите в търговията;
конкуренция и конкурентоспособност на търговските вериги; ценови политики на търговски фирми и
търговски вериги; търговия.
Основни публикации:
1. Икономика на търговията. – София: ИК – УНСС, 2017. – 227 с. (в съавторство).
2. Конкурентни предимства на търговските вериги (на примера на супермаркети). – София: УИ
„Стопанство“, 2012. – 262 с. (авт. колектив).
3. Конкуренция и конкурентоспособност на фирмите в търговията. – София: Авангард Прима, 2012. – 235 с.
4. Факторна обусловеност на ценообразуването в търговията. – София: Авангард Прима, 2010. – 220 с.
5. Цени и ценообразуване. – София: ИК – УНСС, 2016. – 286 с. (в съавторство).

Йончев, Цветан Константинов (1933 – 2014)
Роден е в с. Кошава, област Видин. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1951), специалност „Икономика и организация на търговията“. Придобива научните степени „доктор“ (1967) и „доктор на науките“ (1988). Специализира в Инжeнерноикономическия институт, Москва (1967).
Научни интереси:
планиране и анализ на търговската дейност; финансов мениджмънт; математически методи и модели; управление на риска.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1973); професор (1991).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра (1990 – 1992); декан (1976 – 1983).
Лекционни курсове:
анализ на търговската дейност; планиране на търговската дейност; финансов мениджмънт.
Основни публикации:
1. Икономически анализ на търговската дейност. – София: Наука и изкуство, 1984. – 450 с.
2. Планиране и анализ на стопанската дейност на търговските фирми. – София: УИ „Стопанство“,
1998. – 300 с. (в съавторство).
3. Приложение на математическите методи и модели в търговията. – София: УИ „Стопанство“, 2004.
4. Управление на риска: Учебник. – София, УИ „Стопанство“, 2007. – 180 с.
5. Финансово състояние на фирмите в България. – София, 1999. – 20 с. (в съавторство).

Костова, Септемврина Георгиева (1950)
Родена е в София. Завършва 91. немска езикова гимназия, София (1969), и ВИИ
„Карл Маркс“ (1973), специалност „Икономика и организация на вътрешната търговия“. Придобива научната степен „доктор“ (1987). Специализира в
Германия (1993) – „Стратегически мениджмънт“. Владее немски, руски и английски език. Има издадени над 200 публикации.
Научни интереси:
търговски мениджмънт и маркетинг.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1992), професор (2010).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Икономика на търговията“; икономически директор на УНСС.
в национални и международни организации:
член на УС на БАМ.
Лекционни курсове:
Trade; търговия на дребно; управление на продажбите; стратегически мениджмънт на търговията;
стратегическо управление на човешките ресурси.
Основни публикации:
1. Английско-български речник по търговия на дребно. – София: Логис, 2017.
2. Маркетинг на търговската фирма. – София: Крисан, 2003.
3. Стратегически мениджмънт на търговската фирма. – София: ИК – УНСС, 2009. – 250 с.
4. Стратегическо управление на човешките ресурси. – София: ИК – УНСС, 2013. – 234 с.
5. Управление на продажбите. – София: УИ „Стопанство“, 1996. – 201 с.
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Матов, Иван Василев (1918 – 1972)
Роден е в Мездра. Завършва Висшето училище за стопански науки, Свищов (1941), и Висшето училище за
световна търговия във Виена (1944). Придобива научната степен „доктор“. Постъпва в СУ (1950).
Научни интереси:
икономика и планиране на вътрешната търговия.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
професор (1964).
ръководни и други длъжности в УНСС:
основател на катедра „Икономика на вътрешната търговия“ във ВИИ „Карл Маркс“.
Лекционни курсове:
планиране и анализ на търговските предприятия.
Основни публикации:
1. Икономика и планиране на вътрешната търговия в НРБ. – София: Наука и изкуство, 1966. – 676 с.
2. Планиране и анализ на вътрешната търговия. – София, Наука и изкуство, 1970. – 431 с.
3. Развитие на вътрешната търговия и задачи на търговските работници в светлината на решенията
на Осмия конгрес на БКП. – София: БКП, 1963. – 134 с.
4. Резерви за повишаване производителността на труда в търговията. – София: БКП, 1964. – 127 с.
5. Статистико-математически модели за прогнозиране на стокооборота с помощта на електронна
техника. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1974. – 140 с.

Тошев, Динко (1903 – неизв.)
Роден в с. Златополе, област Хасково. Завършил е държавностопански науки в Хамбург (1932). Изнася лекции като доцент по стопанска политика във Висшето търговско училище, Варна (от 1940 г.). Професор
във ВИИ „Карл Маркс“ (1945 – 1957).
Научни интереси:
индустриалната политика на България от Освобождението до Балканската война и в периода след
Първата световна война.
Основни публикации:
1. Въпроси на вътрешната търговия в НР България. – София: Наука и изкуство, 1957. – 343 с. (в съавторство).
2. Задачите на вътрешната търговия през втората петилетка. – София: Изд. на БКП, 1955. – 130 с.
3. Икономиката на Германската демократична република. – София: НСОФ, 1957. – 238 с.
4. Парично обращение и кредит. – София: Наука и изкуство, 1955. – 763 с.
5. Успехите на Германската демократична република. – София: НСОФ, 1952. – 93 с.

Хаджиниколов, Христо Димитров (1913 – 2006)
Роден е в Пещера. Завършва Свободния университет за политически и стопански науки – София (1937). На работа е в Българската земеделска и кооперативна банка в градовете Чирпан, Пазарджик и Пещера (1939 – 1945).
Постъпва на преподавателска работа във ВИИ „Карл Маркс“ като хоноруван преподавател (1956).
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Научни интереси:
търговия; вътрешен и международен туризъм; обществено хранене.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1965); професор (1970).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
началник-управление в Министерството на вътрешната търговия (1953 – 1964).
Лекционни курсове:
икономика на общественото хранене; стопански туризъм.
Основни публикации:
1. Икономика, организация и планиране на общественото хранене. – 2. осн. прер.изд. – София: Техника,
1981. – 232 с. (в съавторство).
2. Икономика и организация на международния туризъм. – София: Наука и изкуство, 1976. – 243 с.
3. Икономическа ефективност на капиталните вложения в общественото хранене, методика за изчисляване на пътища за нейното увеличаване. – София: Мин. на вътр. търговия, 1967. – 136 с.
4. Проблеми на концентрацията на общественото хранене. – София: Техника, 1973. – 184 с.
5. Ресторантьорство и хотелиерство. – София: УИ „Стопанство“, 1996. – 236 с.

Чаушев, Ангел Петров (1921 – 2014)
Роден е в Батак. Завършва Висшия институт „Г. В. Плеханов“, Москва (1952),
специалност „Икономика на търговията“. Постъпва като асистент във ВИИ
„Карл Маркс“ (1953). Придобива научната степен „доктор“ (1959).
Научни интереси:
организационно укрепване и развитие на вътрешната търговия; въпроси на
потребителните кооперации; търговски мениджмънт; управление на човешките ресурси.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1961); професор (1969).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ректор на ВИИ „Карл Маркс“ (1962 – 1966); ръководител на катедра (1972 – 1975).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
зам.-председател на Комитета по труда и работната заплата (1967); председател на Комитета по
труда и работната заплата; първи зам.-министър на народната просвета (1968); министър на
труда и председател на КТРЗ (1975 – 1981); първи зам.-министър на Министерството на вътрешната
търговия и услугите; зам.-секретар на Съвета за икономическа взаимопомощ в Москва (1981 – 1985);
народен представител в 7-то (1976 – 1981) и 8-то (1981 – 1986) народно събрание.
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Основни публикации:
1. Актуални проблеми на използване на трудовите ресурси. – София: Наука и изкуство, 1977 (в съавторство).
2. Нови моменти в същността и развитието на вътрешната търговия. – София: Наука и изкуство,
1973 (в съавторство).
3. Проблеми на организацията и управлението на търговията. – София: Наука и изкуство, 1969 (в съавторство).
4. Проблеми на рентабилността в търговията. – София: Наука и изкуство, 1959.
5. Търговията и развитието на народното стопанство. – София: Наука и изкуство, 1962.

ДОЦЕНТИ
Аврамов, Велко Димитров (1939 – 2014)
Роден е в с. Обидим, област Благоевград. Завършва ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Вътрешна търговия“ (1969). Придобива научната степен „доктор“
(1976). Специализира в СССР, Германия и Чехословакия. Владее руски и немски
език.
Научни интереси:
управление на търговската фирма; потребителско поведение; мениджмънт на
персонала; търговски мениджмънт.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1985).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан (1986 – 1993); директор на Търговския колеж (от 1998 г.).
Лекционни курсове:
организация на труда в търговското предприятие; управление на търговията; управление на персонала;
реклама и медии; търговски мениджмънт; потребителско поведение.
Основни публикации:
1. Комуникационна политика на фирмата. – 2. доп. и прераб. изд. – София: Сиела, 2003. – 288 с.
2. Лидерство и мениджмънт. – София: УИ „Стопанство“, 2003. – 156 с.
3. Мотивация на продажбите. – София: УИ „Стопанство“, 1999. – 168 с.
4. Потребителско поведение: Теория и практика. – 2. доп. изд. – София: УИ „Стопанство“, 2001. – 260 с.
5. Търговско предприемачество. – София: УИ „Стопанство“, 1995. – 100 с.

Герасимов, Христо Ангелов (1933 – 2000)
Роден е в с. Стубел, област Монтана. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1957), специалност „Вътрешна търговия“. Придобива научната степен „доктор“ (1975).
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Научни интереси:
технико-икономически проучвания за проектиране на търговски обекти; икономика и организация на
вътрешната търговия; изграждане и рационализиране на търговската мрежа на дребно.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши асистент (1973); доцент (1980).
Основни публикации:
1. Технико-икономически проучвания за проектиране и изграждане на търговски обекти. – София, 1986.

Гоцев, Иван Христов (1930 – неизв.)
Роден е в с. Вълково, област София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1958). Назначен е на редовна преподавателска работа в същия институт през 1960 г. Придобива научната степен „доктор“ (1967).
Научни интереси:
икономика и организация на общественото хранене и стопанския туризъм в страната.
Заемани длъжности:
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на Отрасловоикономическия факултет на ВИИ „Карл Маркс“.
Основни публикации:
1. Икономика и организация на отдиха и масовия туризъм. – София: БПС, 1980. – 303 с.
2. Икономика и организация на производството и обслужването в общественото хранене. – София:
Наука и изкуство, 1977. – 224 с.
3. Механизация, автоматизация и индустриални методи на производство в общественото хранене. – София: ДСП „Реклама“, 1971. – 146 с.
4. Основни насоки на техническия прогрес в търговията, общественото хранене, отдиха и туризма
през етапа на изграждането на развито социалистическо общество в НР България. – София: ЦК на
профсъюза на раб. от търговията, 1976. – 94 с.
5. Проблеми на туризма и храненето в Германската федерална република, Франция и Белгия: Отчетен доклад. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1977. – 73 с.

Гълъбова, Виолета Борисова (1964)
Родена е в Пловдив. Завършва 142. СПТУ с преподаване на руски език, София
(1982), и ВИИ „Карл Маркс“ (1986), специалност „Икономика на търговията“.
Придобива научната степен „доктор“ (1996). Специализира в Овиедо, Испания
(1998) – Методология на маркетинговите проучвания. Владее английски, испански и руски език. Има издадени над 40 публикации.
Научни интереси:
търговия на дребно; маркетинг в търговията; управление на връзките с клиенти; ценообразуване; пазарни проучвания в търговията.

485

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (2008).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-директор на Стопанския колеж, специалност „Икономика на търговията“ (1998 – 2001); член на AС
(1999 – 2003); член на ФС на факултет „Икономика на инфраструктурата“ (от 2005 г.); зам.-декан на
факултет „Икономика на инфраструктурата“ (2011 – 2015); член на КС (от 2011 г.).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
директор „Маркетинг“ в „Ален мак“ АД.
Лекционни курсове:
маркетинг на търговската фирма; пазарни проучвания в търговията; управление на връзките с клиентите; стратегически маркетинг в търговията; търговия.
Основни публикации:
1. Ключови маркетингови фактори за успех в търговията на дребно. – София: ИК – УНСС, 2007. – 183 с.
2. Маркетинг на търговската фирма. – София: ИК – УНСС, 2017. – 281 с.
3. Потребитеският избор в търговията на дребно, факторна обусловеност и съвременни аспекти. –
София: ИК – УНСС, 2017. – 200 с.
4. Потребителско поведение. – София: ИК – УНСС, 2018. – 467 с. (авт. колектив).
5. Стратегически маркетинг на търговската фирма София: Логис, 2019. – 387 с. (в съавторство).

Иванов, Венелин Николов (1942 – неизв.)
Роден е в Ловеч. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1974), специалност „Икономика на
промишлеността“. Придобива научната степен „доктор“ (1979). Специализира
в Московския държавен университет (1982). Член на The Firm Level Assistance
Group (FLAG). Владее руски език.
Научни интереси:
проблеми по планиране и прогнозиране на фирмената дейност; анализ и диагностика на фирмената дейност; икономика и управление на предприятията.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1988).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на факултет „Териториални системи и администрация“ – Хасково; зам.-декан на ОИФ
(2004 – 2005); зам.-декан на факултет „Икономическа инфраструктура“ (2005).
Лекционни курсове:
планиране и анализ на дейността на предприятието от промишлеността; планиране и прогнозиране;
управление на предприятието; преструктуриране и приватизация в икономиката и др.
Основни публикации:
1. Икономика и управление на предприятието. – София: Славянски унив., 1999. – 235 с.
2. Икономически анализ на дейността на промишлената фирма. – София: ВЕК-22, 1991 (авт. колектив).
3. Качество на продукцията и конкурентоспособност на предприятието. – Габрово: Алма матер
Интернационал, 1998 (в съавторство).
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4. Планиране и анализ на стопанската дейност на предприятието. – Варна: ВСУ „Черноризец Храбър“,
2002. – 294 с.
5. Разработване на насрещните планове и инженерните проекти в предприятията на промишлеността:
Сб. лекции. – София, 1985 (в съавторство).

Ковачева, Вяра Крумова (1935 – 2008)
Родена е в София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1959), специалност „Търговия“. Придобива научната степен „доктор“ (1970). Владее немски и руски език.
Научни интереси:
борсова търговия; борси; управление на търговията.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1963); старши асистент (1966); главен асистент (1970); доцент (1973).
Лекционни курсове:
организация и технология на търговията; логистика; борси и борсови операции; управление на дистрибуцията.
Основни публикации:
1. Борси и борсова търговия. – София: Алма матер Интернационал, 2000.
2. Борси и борсови операции. – София: Алма матер Интернационал, 2003.
3. Дистрибуционна политика. – София: Тракия-М, 2003 (в съавторство). Ч. 1. – 420 с. Ч. 2. – 414 с.
4. Организация и оперативно управление на търговията. – София: ФорКом, 1998. – 214 с.
5. Организация и оперативно управление на търговията. – 2. прераб. изд. – София: ЛИА, 2000. – 216 с.

Коралиев, Янко Иванов (1945)
Роден е в Батак. Завършва Техникума по горско стопанство, Батак (1964), и ВИИ
„Карл Маркс“ (1972), специалност „Икномика на промишлеността“. Придобива
научната степен „доктор“ (1982). Специализира в Русия (1976 –1977). Владее
руски и френски език. Има издадени над 100 публикации.
Научни интереси:
икономика; организация и управление на търговията; логистика; борси; индустриален маркетинг и застраховане.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1975); главен асистент (1977); доцент (1987).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан по учебната работа на ТТФ (1986 – 1990); зам.-декан по учебната работа на „Отрасловоикономическия факултет“ (1996 – 2000); декан на факултет „Чуждестранни студенти и докторанти“
(2000 – 2004); декан на ВСФ при УНСС (2004 – 2008); член на АС (2007 – 2010); член на ФНС на факултет
„Икономика на инфраструктурата“ (2003 – 2009); член на ФС на факултет „Икономика на инфраструктурата“ (1986 – 2010); председател на Атестационната комисия при факултет „Икономика на инфраструктурата“ (2004 – 2010).
487

в национални и международни организации:
председател на ВОН – КНСБ при УНСС (2005 – 2011); зам.-председател на ВОН – КНСБ (2007 – 2011).
Лекционни курсове:
управление на вериги за доставка; проектиране на логистични системи; логистика; търговско представителство и посредничество; търговия.
Основни публикации:
1. За индустриалния маркетинг. – София: Аскони, 1998. – 180 с.
2. Логистика. – Габрово: УИ „Васил Априлов“, 2001. – 300 с.
3. Маркетингова логистика. – Габрово: УИ „Васил Априлов“, 2000. – 150 с.
4. Организация и технология на доставките. – В. Търново: Абагар, 2014.
5. Управление на веригата за доставка. – София: ИК – УНСС, 2013. – 372 с.

Николова, Иванка Андреева (1962)
Родена е в Плевен. Завършва Езиковата гимназия с преподаване на немски
език „Ернст Телман“, Ловеч (1981), и ВИИ „Карл Маркс“ (1985), специалност
„Икономика и организация на вътрешната търговия“. Придобива научната степен „доктор“ (2005). Владее немски, руски и английски език. Има издадени над 50
научни публикации.
Научни интереси:
икономика; мениджмънт; конкуренция и конкурентоспособност в търговията;
хотелиерство и рестораньорство.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1993); главен асистент (1999); доцент (2010).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-председател на ОС на факултет „Икономика на инфраструктурата“ (от 2015 г.); член на Комисията
по изборите към ОС (от 2011 г.); член на Факултетния съвет на факултет „Икономика на инфраструктурата“ (от 2011 г.); член на Атестационната комисия към факултет „Икономика на инфраструктурата“
(2011 – 2019); член на Факултетната комисия за осигуряване и оценяване на качеството (от 2015 г.).
Лекционни курсове:
търговия; икономика на търговията; електронна търговия; хотелиерство и ресторантьорство; мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството.
Основни публикации:
1. Аналитични възможности на основните показатели в хотелиерската индустрия. // Икономически и
социални алтернативи, 2016, № 3, 2016, с. 71 – 82.
2. Икономика на търговията. – София: ИК – УНСС, 2017. – 228 с. (в съавторство).
3. Икономически индикатори на хотелиерската и ресторантьорската дейност на фирмата. – София:
Авангард Прима, 2010. – 178 с.
4. Приложение на компетентностния подход в сектор „Туризъм“. // Икономически и социални алтернативи, 2014, № 4, с. 85 – 98.
5. Chain Stores and their Positioning on the Market for Fast Moving Consummer Goods. // Economic Alternatives,
2009, Issue 2, pp. 93 – 104.
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Петков, Бисер Христов (1963)
Роден е в Монтана. Завършва ОПГ „Христо Михайлов“, Михайловград (1981), и
ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Икономика и организация на вътрешната търговия“ (1987). Придобива научната степен „доктор“ (2010). Специализира във
Великобритания, Университета в Лестър „Публични финанси“ (1998). Владее английски, немски и руски език. Има издадени над 40 публикации.
Научни интереси:
финансов мениджмънт и капиталови пазари; управление на риска; лични финанси и пенсионно планиране; финансово регулиране и надзор.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1994); доцент (2012).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Икономика на търговията“ (от 2013 г.); член на АС (от 2015 г.).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
председател на Държавната агенция за осигурителен надзор (2002 – 2003); министър на труда и социалната политика (2017 – 2019).
в национални и международни организации:
зам.-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“
(2003 – 2009); управител на Националния осигурителен институт (2011 – 2017).
Лекционни курсове:
борси и борсова търговия; финансов мениджмънт на търговската фирма; управление на риска; финансова математика.
Основни публикации:
1. Борсова търговия. – София: УИ „Стопанство“, 1999. – 178 с.
2. Финансова математика. – София: Нова звезда, 2001. – 223 с. (в съавторство).
3. Хеджиране на стоковия ценови риск. – София: Авангард Прима, 2012. – 112 с.
4. Финансови аспекти на сливанията и придобиванията в търговията на дребно. // Съвременни измерения на търговския бизнес – комуникация между наука и практика: Юбил. научнопрактич. конф. с междунар. участие (Свищов), 2011, с. 111 – 116.
5. The Role of Fees as a Source of Competitive Advantages in the Bulgarian Voluntary Pension Funds Market//
Problems of Competitiveness of Contemporary Economies: Proceedings of the International Scientific Conference
(University of Nish), 2011, pp. 85 – 94.

Петров, Георги Иванов (1931 – 2019)
Роден е в София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1955). Постъпва на преподавателска работа в този институт от 1958 г. Заема длъжността главен директор на Научноизследователския и технологичен
институт по вътрешна търговия и услуги (1982).
Научни интереси:
проблеми на икономиката; организацията и технологията на вътрешната търговия; същност, квалификация и задачи на търговската реклама; квалификация на факторите на техническия прогрес във вътрешната търговия.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1971).
Основни публикации:
1. История на рекламата. – 1970.
2. Усъвършенствуване управлението на сферата на обращението. – 1985.

Петров, Иван Митов (1953)
Роден е в с. Иван Вазово, област Пловдив. Завършва Механотехникума в
Карлово (1972) и ВИИ „Карл Маркс“ (1985), специалност „Икономика и оранизация на промишлеността“. Придобива научната степен „доктор“ (2008).
Специализира във Виенския университет, Австрия (1994) – „Методология
и дидактика на преподаване на икономически знания“. Владее руски и немски
език. Има издадени над 80 публикации.
Научни интереси:
търговия; мениджмънт на продажби и покупки; организационно поведение;
търговия на едро и дребно; маркетинг на потребителския пазар; мърчандайзингова политика на търговска фирма.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1999); доцент (2013).
Лекционни курсове:
управление на продажбите; управление на покупките; търговия на едро и дребно; маркетинг на потребителския пазар; мърчандайзингова политика на търговската фирма; организационно поведение.
Основни публикации:
1. Оценка на състоянието и организацията на труда в търговията. – София: Крисан-С, 2013. – 229 с.
2. Пакет от мерки за развитие на квалификацията в сферата на търговията и услугите: Проект BG51РО
001 – 7 – 07 – 0157-С0001 по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013“. – 159 с.
3. Семейно предприемачество. – София: Крисан-С, 2012. – 219 с. (в съавторство).
4. Управление на възнагражденията на персонала в търговията. – София: Крисан-С, 2013. – 136 с.
5. Управление на продажбите. – 6 изд. – София: Крисан-С, 2013. – 311 с. (в съавторство).
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Русков, Петко Русков (1951)
Роден е в Омуртаг. Завършва Техническия университет, София (1977), специалност „Изчислителна техника“. Придобива научната степен „доктор“ (1984).
Специализира в USIA Enterpreneurship Education Program, College of Business and Public
Administration, University of Arizona, проведена в УНСС (1991 – 1992), Limburg University,
Belgium, Lectureship in Groupware, seminar on group support systems for the organisation
on IT professionals, Polytechnic of West London – UNWE (1991 – 1994), Open Learning,
Tempus Project, Thames Valley University, London – UNWE (1992 – 1995), Information
Technology, UK Bulgarian Academic Links Programme, Univer. of Arizona – UNWE (1993),
Project on MBA, TEMPUS JEP+ Project „Establishing of a Computerized Information Network
for Bulgarian Higher Education Institutes“ (1994 – 1995). Владее руски и английски език.
Научни интереси:
компютърни архитектури; компютърни мрежи; телекомуникационни системи; групуер (компютърни
системи за работа в екипи); електронна търговия.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1994).
Лекционни курсове:
автоматизирани офис системи; телекомуникационни системи в бизнеса; компютърни мрежи; групуер;
електронна търговия; локални мрежи; банкови информационни системи; мениджърски информационни
системи.
Основни публикации:
1. Групуер. – София: УИ „Стопанство“, 1998. – 222 с.
2. Електронна търговия. – София, 2000.
3. Локални мрежи. – София: Терабайт, 1992. – 174 с.
4. Разпределено управление на слабосвързани системи. – София: Техника, 1989. – 335 с. (авт. колектив).

Терезова, Силвия Цветкова (1964)
Родена е в София. Завършва Софийската математическа гимназия „Паисий
Хилендарски“ (1982) и ВИИ „Карл Маркс“ (1986), специалност „Икономика и управление на вътрешната търговия“. Придобива научната степен „доктор“ (2005).
Владее английски и руски език. Има издадени 26 публикации.
Научни интереси:
планиране и анализ; асортиментна политика; икономико-математически методи и модели.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (2010).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Икономика на търговията“; член на ФС; зам.-декан по учебната работа на
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факултет „Икономика на инфраструктурата“; декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“
(от 2020 г.).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
член на Националния съвет по цени и ценообразуване на лекарствените продукти.
Лекционни курсове:
анализ на търговската дейност; планиране на търговската дейност; асортиментна политика на търговските фирми; приложение на математически методи в търговията.
Основни публикации:
1. Анализ на търговската дейност. – София: ИК – УНСС, 2012. – 293 с.
2. Бизнес план на търговската фирма (финансови аспекти). – София: УИ „Стопанство“, 2011. – 184 с.
3. Методи и модели за управление на стоковите категории в търговията. – София: Авангард Прима,
2009. – 68 с.

Янкулов, Явор Лилков (1968)
Роден е във Видин. Завършва Математическата гимназия, Видин (1986), и УНСС
(1992), специалност „Икономика на търговията“. Придобива научната степен
„доктор“ (2005). Владее английски и руски език. Има издадени 3 монографии, 3
учебника, 1 студия, десетки статии и доклади.
Научни интереси:
търговски мениджмънт; организационно поведение; търговия; потребителско
поведение.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1999); доцент (2013).
Лекционни курсове:
търговски мениджмънт; организационно поведение; търговия; потребителско поведение; стратегически мениджмънт на търговската фирма.
Основни публикации:
1. Витамини за мениджъри. – София: И-Трейнинг, 2017. – 180 с.
2. Мениджмънт. – София: Тилиа, 1997. – 352 с. (в съавторство).
3. Мотивация на търговци и търговски екипи. – София: Авангард Прима, 2012. – 183 с.
4. Организационна култура на търговците в България – изводи и препоръки за мениджмънта. – София:
Авангард Прима, 2012. – 91 с.
5. Търговски мениджмънт. – София: УИ „Стопанство“, 2010. – 263 с.
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АСИСТЕНТИ
Атанасов, Борислав Атанасов (1979)
Роден е в Кърджали. Завършва Икономическия техникум „Алеко Константинов“,
Кърджали (1998), и УНСС (2005), специалност „Икономика на търговията“.
Придобива научната степен „доктор“ (2012). Владее английски и руски език. Има
издадени 29 публикации.
Научни интереси:
потребителско поведение; цени и ценообразуване; търговия.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2012); главен асистент (2014).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на ФС на факултет „Икономика на инфраструктурата“ (от 2015 г.).
Лекционни курсове:
цени и ценообразуване; потребителско поведение; търговия.
Основни публикации:
1. Предоставяне на потребителска ценност чрез цената. // Диалог, 2018, № 2, с. 28 – 41.
2. Стратегически маркетинг на търговската фирма. – София: Логис, 2019. – 387 с. (в съавторство).
3. Цени и ценообразуване. – София: ИК – УНСС, 2016. – 284 с. (в съавторство).
4. Ценови подходи в омниканалната търговия. // Омниканална търговия и иновации: Сб. доклади от междунар. науч. конф. (София), 2016, с. 151 – 155.
5. Consumption of Animal Products in Bulgaria: The Case for Change. //Handbook of Research on Social
Marketing and Its Influence on Animal Origin Food Product Consumption. – Hershey PA, USA: IGI Global,
2018, рр. 283 – 297 (в съавторство).

Кътева, Марияна Николова (1981)
Родена е в Ямбол. Завършва Техникума по икономика „Георги С. Раковски“, Ямбол
(1999). Получава бакалавърска степен по специалностите „Икономика на търговията“, специализация „Търговско посредничество“ (2003) и МИО (2003) в СА
„Д. А. Ценов“, Свищов. Има магистърска степен по специалност „Икономика на
търговията“, магистърска програма „Мениджмънт на търговската дейност“
в СА „Д. А. Ценов“, Свищов (2004). Придобива научната степен „доктор“ (2010).
Владее английски, френски и руски език. Има издадени 21 публикации.
Научни интереси:
омниканална търговия; търговско посредничество; управление на веригата за доставки; конкурентоспособност на търговски вериги.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2013); главен асистент (2016).
Лекционни курсове:
търговия; търговско посредничество; управление на веригата за доставки.
Основни публикации:
1. Методът за доставка Click & Collect като тенденция в омниканалната търговия на дребно. //
Инфраструктура & Комуникации (София), 2017, № 11 – 12, с. 14 – 31.
2. Скоростта на доставките като глобална тенденция в търговията. // Икономиката в променящия се
свят: Национални, регионални и глобални измерения: Междунар. науч. конф. (Варна), 2015.
3. Теоретико-приложни аспекти на омниканалната търговия на дребно. // Диалог, 2015, № 3.
4. „ROPO-ефектът“ – тенденция в потребителското поведение в омниканална среда. // Омниканална
търговия и иновации: Междунар. науч. конф. (Равда), 2016.
5. Webrooming vs. Showrooming – Omnichannel retail trends. // Экономика и маркетинг в XXI веке: Проблемы,
опыт, перспективы: XV междунар. научнопракт. конф. – Донецк: ДонНТУ, 2018.
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Катедра
Логистика и вериги на доставките

Ръководител на катедра – проф. д-р Мирослава Раковска
Научен секретар – гл. ас. д-р Мирослав Стефанов

ПРОФЕСОРИ
Велев, Иван Тодоров (1930 – 2015)
Роден е в с. Равно поле, област София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1955), специалност „Икономика на промишлеността“. Специализира в Москва (1961 – 1962) –
„Приложение на математическите методи и модели в икономиката и управлението“. Владее руски и английски език.
Научни интереси:
приложение на математическите методи.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1974); професор (1990).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра (1976 – 1992).
Лекционни курсове:
управление на запасите; моделиране на логистичните процеси; складово-манипулационни системи.
Основни публикации:
1. Икономика на социалистическата промишленост. – София: Наука и изкуство, 1968 (в съавторство).
2. Икономика, организация и планиране на материално-техническото снабдяване. – София: Наука и изкуство, 1977 (в съавторство).
3. Кратък терминологичен речник по материално-техническо снабдяване. – Варна: Г. Бакалов, 1985
(в съавторство).
4. Обеспечение систем управления. Информационно-техническая база, организационная структура, правовое обеспечение управления народным хозяйством. – Москва: Экономика, 1984 (в съавторство).
5. Планиране и баланс на народното стопанство. – София: Наука и изкуство, 1979 (в съавторство).
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Димитров, Павел Крумов (1950 – 2012)
Роден е в София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1974), специалност „Икономика
на промишлеността“. Придобива научната степен „доктор“ (1979).
Специализира във: Международния институт по приложен системен анализ,
Австрия (1987 – 1989); Пенсилванския държавен университет, САЩ (1993);
Университета „Теймс Вали“, Великобритания (1994); Университета Линколншир
и Хъмбарсайд, Великобритания (1995; 1996; 1997); Университета Хъдърсфилд,
Великобритания (1998, 1999); Университета Анеси, Франция (1997; 1998; 1999;
2005); Университета Кранфилд, Великобритания (1997; 1998); Университета
Навара, Испания (1996; 1997; 1998); Технологичния университет Лариса, Гърция
(1996; 1977; 2007); Международното бизнес училище, Германия (1997; 1999; 2000; 2001). Член е на
Международното общество по управление на запасите (1981), вицепрезидент (1986 – 1990), член на
Изпълнителния комитет (1984 – 1986; 1990 – 1994), член на КС (1994 – 1996); член на Европейската асоциация по управление на операциите (1994); член на Международната група за изследване на глобалното
производство (GMRG), на която е член – основател (1990); член на Европейската асоциация по управление
на операциите (EurOMA) (1994); член на Българската асоциация по логистика. Владее английски, руски и
немски език.
Научни интереси:
стопанска логистика; управление на веригата на доставките; управление на запасите; управление на
производството/операциите; логистичен сектор.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1990); професор (2010).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Стопанска логистика“ (1992 – 2012); член на ФС и на Научния съвет на факултет „Икономика на инфраструктурата“ (1992 – 2012); директор на Центъра за логистични изследвания
и обучение на УНСС (2002 – 2012); член на ПС по НИД на УНСС (2008 – 2012).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
зам.-председател на Агенцията за малки и средни предприятия при МС (2003 – 2004).
в национални и международни организации:
президент на Българската асоциация по логистика (1992).
Лекционни курсове:
стопанска логистика; логистични системи; управление на логистичните дейности; логистика и управление на веригата на доставките.
Основни публикации:
1. Италианско-български речник по логистика. – София: Българско транспортно издателство, 2008.
2. Развитие на логистичния сектор в България. – София: УИ „Стопанство“, 2008. – 176 с. (в съавторство).
3. International Logistics Strategy: Tutor’s pack (Instructor’s Manual, Transparency Masters and Students Guide of
the International Modular Masters in Management Programme). – University of Lincolnshire and Humberside, 1997.
4. Logistics Management: Tutor’s pack (Instructor’s Manual, Transparency Masters and Students Guide of the
International Modular Masters in Management Programme). – University of Lincolnshire and Humberside, 1997.
5. Operations Strategy and Performance. – University of Cambridge, 1994 (авт. колектив).
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Раковска, Мирослава Атанасова (1971)
Родена е в Стамболийски. Завършва Английската езикова гимназия „Г. Кирков“,
Пловдив (1990), и УНСС (1995), специалност МИО. Придобива научната степен
„доктор“ (2006). Гост-професор в Университета в Марибор, Словения, Факултет
по логистика (2019) – „Оптимизация на веригата на доставките“; Университета
в Салерно, Италия (2018) – „Логистика и управление на веригата на доставките
в публичния сектор“; Университета WSB в Гданск, Полша (2017) – „Логистично
обслужване на клиентите“, „Агрегирано планиране на операциите“; Университета
в Малага, Испания (2015; 2016) – „Логистика и управление на веригата на доставките“. Владее английски, френски и руски език. Има издадени 56 публикации.
Научни интереси:
управление на веригата на доставките; глобални вериги на доставките; бизнес логистика; международна логистика; управление на операциите.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1996); главен асистент (2003); доцент (2011); професор (2018).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Логистика и вериги на доставките“; директор на Научноизследователския център за логистични изследвания и обучение; зам.-декан по НИД на факултет „Икономика на инфраструктурата“; член на АС (от 2020 г.); зам.-ректор по учебната дейност (от 2020 г.).
в национални и международни организации:
председател на УС на Българската асоциация по логистика.
Лекционни курсове:
бизнес логистика; международна логистика; управление на операциите; глобални вериги на доставките;
методи за изследвания в логистиката.
Основни публикации:
1. Международна логистика. – София: УИ „Стопанство“, 2011. – 359 с.
2. Управление на веригата на доставките. – София: ИК – УНСС, 2013. – 184 с.
3. Управление на снабдяването и операциите в логистичните системи на производствените предприятия в България. // Икономически изследвания, 2016, № 1, с. 141 – 181.
4. Бизнес логистика. – София, ИК – УНСС, 2018. – 300 с. (в съавторство).
5. A taxonomy of healthcare supply chain management practices. // Supply Chain Forum, 2018, Vol. 19, Iss. 1,
pp. 4 – 24 (в съавторство).

Тодоров, Филип Иванов (1949)
Роден е в с. Равно поле, област София. Завършва висше образование във ВИИ
„Карл Маркс“ (1976), специалност „Икономика и управление на промишлеността“.
Придобива научната степен „доктор“ (1986). Специализира в Минск, Беларус –
ВГИНХ (1987); Липщат, Германия – МБУ (1997) и Университета Хъдърсфийлд,
Великобритания (1998). Владее руски и френски език. Има издадени 53 публикации.
Научни интереси:
управление на дистрибуцията; логистика в международната търговия; проектиране на логистични системи и вериги на доставките.
497

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1982); главен асистент (1986); доцент (1991); професор (2010).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ (2005 – 2011); ръководител на катедра
„Логистика“ (2013 – 2017).
Лекционни курсове:
дистрибуционна политика; проектиране на логистични системи; проектиране на вериги на доставките; логистика в международната търговия; митническа политика; логистични системи; стопанска
логистика.
Основни публикации:
1. Дистрибуционна политика. – София: Тракия-М, 1999. – 208 с.
2. Логистични комплекси. – София: Тракия-М, 2011. – 285 с.
3. Проектиране на логистични системи. – София: ИК – УНСС, 2017. – 309 с.
4. Logistics and Transport. – Sofia: Bulgariаn Foreign Investment Agency, 2002. – 152 с.
5. National Transport in Bulgaria. – Rotterdam: ECORYS-NEI, 2004. – 180 с.

ДОЦЕНТИ
Величкова, Екатерина Атанасова (1945)
Родена е в София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1967), специалност „Икономика
на транспорта“. Придобива научната степен „доктор“ (1979). Специализира в
Московския инженерен институт по транспорт, Москва (1979), и в Атинския
университет (1993). Владее руски и френски език.
Научни интереси:
управление на железопътния транспорт; автоматизирани системи за управление на железопътния транспорт; нормативна база на технико-икономическото развитие на транспорта.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1976); доцент (1985).
ръководни и други длъжности в УНСС:
декан на ТТФ (1987); зам.-ректор по научната работа (1990 – 1993).
Основни публикации:
1. Актуални проблеми на икономиката на Единната транспортна система на НРБ. – София: ВИИ „Карл
Маркс“, 1979.
2. Икономика и организация на железопътния транспорт. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1984. – 144 с.
3. Определяне на разходите в малките и средните автомобилни предприятия. – София: АЕБТРИ,
2004. – 120 с. (в съавторство).
4. Организация на търговската експлоатация на транспорта. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1985. – 143 с.
5. Развитие на логистичния сектор в България. – София: УИ „Стопанство“, 2009. – 176 с. (авт. колектив).
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Воденичарова, Мария Сашкова (1976)
Родена е в София. Завършва 2. СОУ Емилиян Станев, София (1995), и УНСС (2000),
специалност „Стопанска логистика“. Придобива научната степен „доктор“
(2010). Специализира логистика и управление на веригата на доставките към
Associazione Italiana di logistica e di supply chain management and Instituto nazionale
per il Commercio Estero, Милано. От 2018 г. специализира медицинска информатика и здравен мениджмънт към МУ – София, с база на обучение НЦОЗА. Придобива
сертификати по СУК – BS EN ISO 9001:2000 и BS EN ISO 10011, „Система за
оценка на риска и контрол на критичните точки (НАССР), Quality – Environmental –
Occupational Health and Safety Management Systems към Romanian Society for Quality
Assurance, BRC, сертификат TUF, Гърция. Владее английски и руски език. Има издадени 44 публикации.
Научни интереси:
логистика; вериги на доставките; управление на качеството; управление на проекти.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2006), доцент (2018).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан по НИД на факултет „Икономика на инфраструктурата“ (от 2020 г.).
в национални и международни организации:
председател на УС на Асоциацията на докторантите в България (2004 – 2011); управител на „ИнфоГруп
БГ“ ООД и директор на ЦПО към „ИнфоГруп БГ“ ООД; член на УС на Българската асоциация по логистика.
Лекционни курсове:
управление на качеството в логистиката; управление на проекти; логистични системи; логистика в медийната индустрия.
Основни публикации:
1. Приложение на инструментите на качеството в логистиката на търговските и производствените
предприятия. – София: ИК – УНСС, 2015. – 197 с.
2. Съвременни възможности за повишаване степента на развитие на логистиката в месопреработвателните предприятия в България. // Научни трудове на УНСС, 2013, № 1, с. 84 – 29.
3. Управление на качеството в логистиката. – София: ИК – УНСС, 2017. – 185 с.
4. Application Of Quality Management Systems In The Logistics Sector In Bulgaria. // Economic Alternatives, 2016,
Issue 4, рр. 515 – 528.
5. Opportunities for the applications of FMEA Model in logistics processes in Bulgarian enterprises. // Logistics &
Sustainable Transport, 2017, Vol. 8, Issue 1, pp. 31 – 41.
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Иванов, Николай Драгомиров (1979)
Роден е в София. Завършва средното си образование в Математическата гимназия „Акад. Кирил Попов“ с национално отличие. Получава бакалавърска (2002) и
магистърска (2004) степен по специалност „Маркетинг“ от УНСС. Придобива
научната степен „доктор“ (2012). Владее английски език.
Научни интереси:
логистика и управление на веригата на доставките; информационни системи в
логистиката; складови системи и технологии; FOREX пазари и др.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2009); главен асистент (2012); доцент (2016).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
директор „Маркетинг“ в „Хепи“ ЕАД; началник на отдел „Реклама“, началник на отдел „Въздействие на
пазара“ в „Овергаз Инк.“ АД; член на УС на Българската асоциация по логистика.
Лекционни курсове:
информационни системи в логистиката; складово-манипулационни системи; бизнес логистика; софтуерни решения за управление на веригата на доставките; логистични информационни системи и технологии; технически анализ; стратегии за валутна търговия.
Основни публикации:
1. Бизнес логистика. – София: ИК – УНСС, 2018. – 300 с. (в съавторство).
2. Информационни системи в логистиката – състояние и тенденции в използването. – София:
ИК – УНСС, 2014. – 188 с.
3. Информационни системи и технологии в логистиката. – София: ИК – УНСС, 2015. – 196 с.
4. Логистичният сектор в България – състояние и насоки за развитие. – София: ИК – УНСС, 2017. –
308 с. (авт. колектив).
5. Развитие на логистиката в българските преработвателни и търговски предприятия. – София: ИК – УНСС,
2014. – 178 с. (авт. колектив).

Калушев, Георги Иванов (1944)
Роден е в Пазарджик. Завършва Американския университет в Кайро (1966),
специалност „Икономика и политика“. Придобива научната степен „доктор“
(1976). Специализира в САЩ, Великобритания и Франция. Удостоен е със званието „Почетен гражданин на гр. Тусон“, САЩ, за принос в сътрудничеството
на УНСС и Университета на Аризона (1991) и със званието „Почетен член на
академичната общност на Университета на Линкълншир и Хъмбърсайд“ (1997).
Членува в Academy of Management u Organizational Behavior Teaching Society. Владее
английски, френски и руски език.
Научни интереси:
научна политика; методология на научните изследвания.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1978).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Управление“ (1992); декан на БФ (1993); ръководител на Центъра за междууниверситетско обучение (1994).
Лекционни курсове:
теория на управлението; организационно поведение; теория на управленските решения; управление на
човешките ресурси; методика на научните изследвания.
Основни публикации:
1. Методика за реинженеринг на стопански и нестопански организации. – София: Международен център
за обучение и изследвания, 2001 (в съавторство).
2. Проблеми на управлението на висшето икономическо образование в България. // Международен семинар за висши ръководни кадри (Ню Йорк), 2001.
3. Evaluation and Strategic Orientation of Research Potential. // Society and Social Change, (Sofia), 1996,
pp. 318 – 331 (в съавторство).
4. La Situation Informationelle de l’Activite Scientifique. // Les Communications Ecrites et La Societe Informationelle,
(Paris, Sofia), 1997 (в съавторство).
5. Professional Research: Changes in the Period of Transition, Statistical Data Analysis. // Proceedings of the
Conference of Bulgarian Statistical Society, Varna,95 (Sofia), 1996, pp. 22 – 28 (в съавторство).

Корбанколева, Иванка Славеева (1955)
Родена е във Ветрен, област Пазарджик. Завършва Немската езикова гимназия „Вилхелм Пик“, Бургас (1974), и Техническия университет, Дрезден (1979).
Придобива научната степен „доктор“ (1986). Специализира във Висшето училище
по икономика и техника, Кемптен, Германия (1993) – „Изследване на показатели за
измерване на логистичните резултати“; Университета на Савоа, Анеси, Франция
(1998) – „Разработване на учебна програма“ и лекционен курс по дисциплината
„Снабдяване“ за бакалавърска степен на обучение по специалността „Стопанска
логистика“. Владее немски, английски и руски език. Има издадени 42 публикации.
Научни интереси:
логистика; управление на снабдяването; управление на веригата на доставки; управление на операциите;
управление на запасите; устойчива логистика; контролинг в логистиката.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1992); главен асистент (1992); доцент (2010).
Лекционни курсове:
логистични системи; снабдяване; управление на запасите; логистика и управление на веригата на доставки; контролинг в логистиката.
Основни публикации:
1. Снабдяване: Ч. 1. Същност и планиране на снабдяването. – София: УИ „Стопанство“, 2010. – 192 с.
2. Контролинг на снабдяването: Същност и инструменти. – София: ИБИС, 2010. – 113 с.
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3. Роля на партньорствата в управлението на снабдителната верига. // Логистиката в България.
Теория и практика: Трета междунар. конф. „Логистиката в променящия се свят“ (Равда), 2003,
с. 102 – 111.
4. Устойчива логистика и конкурентна способност. // Логистиката – възможности и предизвикателства: Девета междунар. науч. конф. „Логистиката в променящия се свят“ (Равда), 2015, с.151 – 163.
5. The Impact of the Sustainable Logistics on Bulgarian 3PL-firms and Their Competitiveness. // Horizons, Bitola,
2016, Year X, Vol. 20, pp. 121 – 134.

Моцев, Михаил Русков (1956)
Роден е в София. Завършва висше образование във ВИИ „Карл Маркс“ (1981).
Придобива научната степен „доктор“ (1987). През периода 1991 – 1997 г. специализира във Великобритания, САЩ и Гърция. Владее английски, руски и немски език.
Научни интереси:
компютърна симулация.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1999).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на ФС на Отрасловоикономическия факултет (1993 – 1999); член на ФС и НС на факултет „Икономика на
инфраструктурата“.
Лекционни курсове:
информационни системи в логистиката; системи в търговията; електронна търговия.
Основни публикации:
1. Електронна търговия. – София: Форком, 2001. – 254 с.
2. Информационни системи в бизнеса. – 2. доп. и прераб. изд. – София: УИ „Стопанство“, 1997. – 275 с.
3. Информационни системи в бизнеса. – 3. рев. и доп. изд. – София: УИ „Стопанство“, 2000. – 328 с.
4. Информационни технологии в бизнеса. – 2. доп. и прераб. изд. – София: НБУ, 2002.
5. Информационни технологии в публичните финанси. – София: ИСК, 2001.

Толев, Милчо Любенов (1946)
Роден е в Ловеч. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1972), специалност „Машинна
обработка на информацията“. Придобива научната степен „доктор“ (1989).
Специализира в Москва (1976) и Германия (1997).
Научни интереси:
стопанска логистика; моделиране на веригата на доставките.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1975); старши асистент (1979); главен асистент (1983); доцент (1991).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар (1990 – 2000); зам.-декан (1995 – 2000); декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и и.д. ръководител на катедра (2003 – 2004); декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ (2004 – 2007); директор на УИ „Стопанство“ (2008 – 2011).
Лекционни курсове:
стопанска логистика; логистични системи; количествени методи в логистиката; потребление и рециклиране на материалните ресурси; моделиране на логистични системи.
Основни публикации:
1. Един метод за прогнозиране на нормите за разход на материалните ресурси. // Логистиката в
действие: Пета междунар. конф. (Равда), 2005, с. 260 – 265.
2. Използване на нормите за разход при управление на материалните ресурси. // 35 години катедра
„Управление“: Юбил. науч. конф. (Созопол), 2002.
3. Материалоемкостта на производството в България. // Логистиката в България – теория и практика: Трета междунар. конф. (София), 2003, с. 36 – 45.
4. Нормиране и използване на материалните ресурси. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1983.
5. Рециклиране на вторичните материални ресурси. // Логистиката в националното стопанство и фирмата: Четвърта междунар. конф. (Равда), 2004, с. 247 – 254.

АСИСТЕНТИ
Горанчовска, Илка Цветкова (1949)
Родена е в Бяла Слатина. Завършва висше образование във ВИИ „Карл Маркс“
(1973), специалност „Стопанско управление и машинна обработка на икономическата информация“. Придобива научната степен „доктор“ (1985). Защитава
дисертация в Москва, МИНХ им. „Плеханов“. Специализира в Москва (1972) и в
Германия (1997). Член на ФС (от 1993 г.). Владее руски и френски език.
Научни интереси:
икономика и анализ на фирмата.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент.
Лекционни курсове:
икономика на логистичните дейности; анализ на логистичните дейности; стопанска логистика; управление на финансите.
Основни публикации:
1. Логистичен контрол на производителността на труда на складовите работници. // Логистиката в
променящия се свят: Четвърта межд. конф. (София), 2004, с. 64 – 68.
2. Някои основни икономически показатели за оценка на логистичните дейности в производствената
фирма. // Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие: Осми нац. симпозиум (София), 2003,
с. 159 – 162.
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3. Подход при системния логистичен анализ. // Логистиката в България – теория и практика: Докл. от
Трета межд. конф. „Логистиката в променящия се свят“ (София), 2003, с. 124 – 128.
4. Показатели за оценка на някои основни логистични дейности. // Логистиката в действие: Пета междунар. конф. (Равда), 2005, с. 284 – 289.
5. Приложението на EDI в снабдителната верига на фирмите. // 35 години специалност „Бизнес информатика“ в България: Юбил. науч. конф. (София), 2003.

Кашукеева, Виктория Станкова (1983)
Родена е в София. Завършва УНСС (2007), специалност „Стопанска логистика“
(магистър). Владее немски и английски език.
Научни интереси:
управление на веригата на доставки; управление на складови системи; функционално отчитане на разходите; внедряване и използване на интегрирани информационни системи за управление на бизнеса.
Лекционни курсове:
стопанска логистика и логистични системи.
Основни публикации:
1. Използването на индивидуално проектирани интегрирани информационно-управленски системи в
бизнес организациите (с реално приложение и ефект в „Металснаб Холдинг“ АД). // Логистиката в
действие: Пета междунар. конф. (Равда), 2005, с. 158 – 164.

Луканов, Камен Людмилов (1977)
Роден е в София. Завършва 79. СОУ „Индира Ганди“, София (1995), и УНСС, специалност „Икономика и управление на транспорта“ (2000) и специалност МИО (2006).
Придобива научната степен „доктор“ (2005). Гост-професор в Университета за
приложни науки Хоф, Германия – Управление на транспорта. Владее английски,
немски и руски език. Има издадени 16 публикации.
Научни интереси:
логистика и управление на вериги на доставките.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2016).
Лекционни курсове:
организация и управление на транспорта; международен транспорт; транспорт и застраховане; логистика и транспортни системи; логистични системи; бизнес логистика (на български и английски език).
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Основни публикации:
1. Бизнес логистика. – София: ИК – УНСС, 2018. – 300 с. (в съавторство).
2. Насоки за намаляване влиянието на „ефекта на Форестър“ върху логистичните компании. //
Съвременната логистика – бизнес и образование: Междунар. науч. конф. (Варна), 2017.
3. Насоки за увеличаване производителността на труда в логистичната компания. // Инфраструктура
и комуникации, 2014, с. 138 – 144.
4. Особености и специфични изисквания при транспортирането на бира. // Икономика и управление в
турбулентна бизнес среда: Междунар. науч. конф. (София – ХТМУ), т. 1., 2014.
5. Особености и специфични изисквания при транспортирането на температурно чувствителни продукти. // Логистиката. Възможности и предизвикателства: Девета междунар. науч. конф. (Равда), 2015,
с. 261 – 272.

Микова, Стиляна Велинова (1986)
Родена е в Перник. Завършва ГПЧЕ „Симеон Радев“, Перник (2005). Получава
бакалавърска степен (2009) и магистърска степен (2011) по специалност
„Стопанска логистика“ от УНСС. Придобива научната степен „доктор“ (2016).
Владее английски и френски език. Има издадени 14 публикации.
Научни интереси:
управление на веригата на доставките; управление на бизнес процеси.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2012); главен асистент (2016).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Логистика и вериги на доставките“ (от 2017 г.); член на ФС на факултет
„Икономика на инфраструктурата“ (от 2018 г.).
Лекционни курсове:
управление на бизнес процеси; реинженеринг на логистичните процеси; Supply Chain Process Management;
методика на организационните изследвания; логистични системи; управление на операциите.
Основни публикации:
1. Изследване на професионалната реализация на възпитаниците на катедра „Логистика“ при УНСС: тенденции и възможности за подобряване. // Съвременната логистика – бизнес и образование: Междунар.
научнопрактическа конф. (Варна), 2017, с. 205 – 223 (в съавторство).
2. Концептуална рамка за изследване управлението на веригата на доставките в здравеопазването. // Научни трудове на СУБ – Пловдив, Серия В – Естествени и хуманитарни науки, 2015, том XVII,
с. 279 – 287.
3. Логистичният сектор в България. Състояние и насоки за развитие. – София: ИК – УНСС, 2017. –
308 с. (авт. колектив).
4. Управление на информационните потоци в болничната верига на доставките. // Логистиката в променящия се свят: Десета междунар. науч. конф. (София), 2016, с. 216 – 230.
5. A taxonomy of healthcare supply chain management practices. // Supply Chain Forum, 2018, Vol. 19, Issue 1,
pp. 4 – 24 (в съавторство).
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Прахова, Алма Валентинова (1958)
Родена е в София. Завършва ВМЕИ (1982), специалност „Изчислителна техника“. Специализира във: Университета Монпелие-II, Франция (1995); МБУ Липщат,
Германия (1996); Университета в Анеси, Франция (1997; 1999), и Университета
в Хъдърсфийлд, Англия (1997). Владее френски, английски, руски и немски език.
Научни интереси:
телекомуникации и електронен обмен на данни.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
научен сътрудник II степен (1989) в ИМПТ; главен асистент в УНСС (1996).
Лекционни курсове:
информационни технологии; информационни технологии в логистиката; телекомуникации; телекомуникационни системи и услуги; информатика, компютърни мрежи; текстообработка в предпечатната подготовка
и бизнеса (НБУ); интегрирани пакети за текстообработка; електронни таблици и бази от данни (НБУ); архитектура на микропроцесорните системи (НБУ); компютърни средства за телекомуникация (НБУ).
Основни публикации:
1. Криптография и електронна търговия. // Търговията в пазарното стопанство, София, 1997 (в съавторство).
2. Методика за реинженеринг на бизнес процесите в организацията. // Развитие на индустрията в пазарни условия (София), 1997 (в съавторство).
3. Потребителски интерфейс при електронни бизнес трансакции. // Съвременни форми на търговия
(София), 1998 (в съавторство).
4. Структуриране на данни в потокови машини. // Автом., изчисл. техн. и автом. сист., 1989, № 10 (в
съавторство).
5. Унификация на информационните интерфейси. // Търговията в пазарното стопанство (София), 1997 (в
съавторство).

Симеонова, Славка Цанова (1940)
Родена е в София. Завършва висше образование във ВИИ „Карл Маркс“ (1963). Специализира във Франция
(1972) и Швейцария (1973).
Научни интереси:
складово стопанство; вътрешноскладова технология.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1975).
Основни публикации:
1. Методика и прогноза за развитието на складовото стопанство с шивашки изделия. – 1972.
2. По някои въпроси на вътрешноскладовата технология и методика за определяне необходимите в
перспектива складови площи за горивни и строителни материали. – 1974.
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Катедра
Медии и обществени комуникации

Ръководител на катедра – доц. д-р Стела Ангова
Научен секретар – доц. д-р Мартин Осиковски

ПРОФЕСОРИ
Великов, Никола Вълков (1930)
Роден е в с. Голямо Буково, област Бургас. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1954),
специалност „Политическа икономия“. Придобива научните степени „доктор“
(1959) и „доктор на науките“ (1976). Специализира в СССР. Ръководител на научни секции в БАН. Владее руски и немски език. Има издадени над 200 публикации.
Научни интереси:
проблеми на икономическото развитие на България; аграрна икономическа теория; социална политика; разпределение и регулиране на доходите; икономика,
организация и управление на извънпроизводствената сфера и особено на икономиката на образованието;
теория и методика на обучението по икономическите дисциплини.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1968); професор (1973).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-ректор на ВИИ „Карл Маркс“ (1969 – 1973); зам.-ръководител на катедра „Политическа икономия“;
ръководител на катедра „Икономика на извънпроизводствената сфера“ (1983 – 1990).
в национални и международни организации:
ректор на Славянския университет в България (1998 – 2003); председател на УС на Сдружение „Български
славянски университет“.
Лекционни курсове:
обща теория на пазарната икономика; политическа икономия; макроикономика; социална политика; икономика на социалната инфраструктура; икономика и управление на образованието.
Основни публикации:
1. Извънпроизводствената сфера: Проблеми на качеството: Изследване: Ч. 1 – 2. – София: Партиздат,
1984 – 1987. Ч. 1. – 200 с. Ч. 2. – 630 с. (авт. колектив).
2. Методологически проблеми на обучението по политическа икономия. – София, 1987. – 304 с. (в съавторство).
3. Обща теория на пазарната икономика: В 2 ч. – София: Естоникс, 1995 – 1996. Ч. 1. Микроикономика. –
с. 1 – 270. Ч. 2. Макроикономика. – с. 271 – 443.
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4. Пазарът в системата на образованието: Изследване. – София: Слав. култура и образование, 2001. –
152 с.
5. Висшето образование в търсене на модел и алгоритъм за ефективно развитие. // Икономически алтернативи, 2007, № 3, с. 26 – 33.

Минчев, Георги Георгиев (1930)
Роден е в Павликени. Завършва Държавния университет във Варна (1951),
специалност „Икономика на индустрията“. Придобива научната степен
„доктор“ (1971). Специализира в Московския институт по управление –
„Икономико-математическо моделиране“. Специализира и в областта на
качеството и ефективността на социално-културните дейности. Има публикации в Германия, Полша, Чехословакия, СССР. Владее руски и немски език.

Научни интереси:
икономическа статистика; актуални проблеми на научната организация на управленския труд.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1952); доцент (1967); професор (1991).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на факултет „Икономическа информация“ (1979 – 1982); ръководител на Научноизследова
телския сектор и директор на Центъра за научни изследвания и трансфер при УНСС (1983 – 1995); член на
различни факултетни, научни и експертни съвети.
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
зам.-директор на Научноизследователския институт по образованието „Т. Самодумов“ (1969 – 1971);
зам.-директор на Научноизследователския институт по труда (1972 – 1978); председател на Районния
съвет за народна просвета (1980 – 1983).
Лекционни курсове:
основи на организацията и управлението на социално-културните дейности.
Основни публикации:
1. Извънпроизводствената сфера: (Проблеми на качеството). – София: Партиздат, 1987. – 199 с.
(в съавторство).
2. Социалният ефект при управлението на икономиката: Изследване. – Варна: Г. Бакалов, 1980. – 158 с.
(авт. колектив).
3. Същност, фактори и показатели за ускореното развитие и новото качество на растежа в извънпроизводствената сфера и нейните отрасли и дейности. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1987. – 59 с. (в съавторство).
4. Усъвършенствуване на икономическия механизъм в извънпроизводствената сфера. – София:
ВИИ „Карл Маркс“, 1987. – 66 с. (в съавторство).
5. Усъвършенствуване на икономическия механизъм в системата на образоването. – София: ВИИ „Карл
Маркс“, 1988. – 61 с. (в съавторство).
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Стойков, Любомир Димчев (1954)
Роден е в Стара Загора. Завършва СОУ „Свети княз Борис I“, Асеновград (1972)
и СУ „Св. Климент Охридски“ (1979), специалност „Журналистика“. Придобива
научните степени „доктор“ (1988) и „доктор на науките“ (2015). Доцент по
фирмена култура и комуникация (УНСС – научна специалност „Организация
и управление извън сферата на материалното производство“). Доцент по
теория на модата (НХА – научна специалност „Изкуствознание и изобразително изкуство“). Професор по култура и масмедии и връзки с обществеността
(УНСС – научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство“). Член е на СУБ, на Съюза на българските журналисти,
на Метрополитън мюзиъм (Ню Йорк), на Американското общество за връзки с обществеността (PRSA)
и на International Association for Media and Communication Research (IAMCR).
Научни интереси:
култура; медии; журналистика; връзки с обществеността; бизнес комуникация; имиджмейкърство; политическа комуникация; мода; моден дизайн; естетика; лайфстайл журналистика.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1993); доцент (1996); професор (2007).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен ръководител на магистърската програма „Връзки с обществеността“; член на Съвета по хабилитация; член на Факултетния съвет на факултет „Икономика на инфраструктурата“.
в национални и международни организации:
председател на Българската академична асоциация по комуникации (БААК); председател на Академията
за мода; член на УС на Фондация „Димитър Цонев“.
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
главен редактор на сп. „Медии и обществени комуникации“; главен редактор на сп. Fashion Lifestyle
Magazine; главен редактор на сп. „Мода“; главен редактор на сп. „Младеж“; управител на консултантска
и издателска къща „Алма комуникация“; зам.-председател на Мароканско-българската търговско-промишлена палата.
Лекционни курсове:
бизнес комуникации; култура и медии; връзки с обществеността; управление на връзките с обществеността; имиджмейкърство.
Основни публикации:
1. Ефективна бизнес комуникация. – 3. изд. – София: Алма комуникация, 2017. – 372 с.
2. Култура и медии. – 3. изд. – София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2017. – 464 с.
3. Теоретични проблеми на модата. – 2. изд. – София: Национална художествена академия/„От игла до
конец“, 2016. – 312 с.
4. Управление на връзките с обществеността. – 2. изд. – София: Алма комуникация, 2016. – 356 с.
5. Фирмена култура и комуникация. – София: УИ „Стопанство“, 1995. – 206 с.
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Тодоров, Петко Тодоров (1947)
Роден е в Плевен. Завършва СУ „Анастасия Димитрова“, Плевен (1966), и
Пражката политехника, Прага (1972), специалност „Техника на жизнената среда“, Карловия университет, специалност „Журналистика“. Придобива научната
степен „доктор“ (1976). Специализира в ЧВУТ, Чехия (1988 – 1995), в Чешкото
радио (2000), в Съвета на Европа, Франция (1996). Член на Съюза на учените и
на Съюза на българските журналисти. Академик в БАНИ. Владее чешки, руски и
френски език. Има над 256 публикации.

Научни интереси:
медии; комуникации; управление.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1976); доцент (2004); професор (2011).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ (2004 – 2008); ръководител на катедра
„Медии и обществени комуникации“; член на АС, РС, ПС, на Съвета по хабилитация; председател на комисията за академична етика.
в национални и международни организации:
експерт в Националната агенция за образование и акредитация; председател на Постоянната научноекспертна комисия по обществени и хуманитарни науки във Фонд „Научни изследвания“; член на ВНЕК,
научна сесия 2014; председател на ПНЕК; координатор в Комисията по масмедии в Съвета на Европа.
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
главен редактор на издателство „Народна младеж“; директор на Българския културно-информационен
център в Прага; главен редактор и издател на в. „Орбита“; главен секретар на Комитета по пощи и
далекосъобщения; изпълнителен директор на телевизия „7 дни“.
Лекционни курсове:
икономическа журналистика; медийни технологии; медии и политика; телевизионна журналистика.
Основни публикации:
1. Българските медии по маршрут „Евроинтеграция“. – София: УИ „Стопанство“, 2007. – 126 с.
2. Етюди по иновации в масмедиите. – София: УИ „Стопанство“, 2003. – 292 с.
3. Медии в криза. – София: Авангард Прима, 2011. – 323 с.
4. Медийни технологии. – София: УИ „Стопанство“, 2015. – 323 с.
5. Самарът на Санчо – икономически и социални рефлексии. – София: Земя, 2010. – 415 с.
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Филипов, Димитър Владимиров (1932 – 2007)
Роден е в с. Левски, област Пазарджик. Завършил е ВФСИ, Свищов (1956), специалност „Икономика“. Получава научните степени „доктор“ (1966) и „доктор на
науките“ (1975). Член на Медиакулт – Виена. Владее руски, английски и френски език.
Научни интереси:
обща икономическа теория; икономика на културата и медиите; национални
интереси и отношения; технологично развитие; медийни комуникации; социални отношения.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1968); професор (1971).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра (1967 – 1979); зам.-ректор (1970 – 1971); ръководител на катедра „Икономика и управление на социално-културните дейности“ (2000 – 2001).
в национални и международни организации:
редактор в Международната редакция на БТА (1962 – 1964); кореспондент на БТА в Западна Африка
(1962 – 1964); зам.-председател на Комитета по култура (1979); директор на Института по култура на
БАН (1983 – 1990); ректор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (1971 – 1979); гост-професор и директор на ЦДО,
Смолян, към ВСУ.
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
главен редактор на списанията: „Човек, еволюция, космос“ (1981 – 1988), „Проблеми на културата“ (1984 –
1988), „Култура“ (1988 – 1990) и „Родопи“ (от 2001 г.).
Лекционни курсове:
политикономия; основи на философията; теория на културата; икономическа теория на културата; икономическа теория на медиите; икономика на медии и културни индустрии; обществени комуникации;
социални технологии; международни културни отношения; макроикономика; европейски ценности; икономика и управление на културата и образованието.
Основни публикации:
1. Българската нация. Възходи и драми. – София: М & М, 2000. – 224 с.
2. Външната миграция на населението на България. – София: Фондация „Свободна инициатива“,
1993. – 40 с. – (Проблеми на прехода на България, № 13), (в съавторство).
3. Глобализъм, регионализъм и антиглобализъм. – София: Албатрос, 2005. – 232 с. (в съавторство).
4. Екология и духовно развитие. – София: Партиздат, 1989. – 128 с. (в съавторство).
5. Епоха на стратегии и социална трансформация. – Варна: – ВСУ „Черноризец Храбър“, 2007. – 240 с.
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Христов, Ивайло Христов (1970)
Роден е в Горна Оряховица. Завършва ТХВП, „Асен Златаров“, Горна Оряховица
(1988), и СУ „Св. Климент Охридски“ (1995), специалност „Българска филология“.
Придобива научните степени „доктор“ (2001) и „доктор на науките“ (2014).
Владее френски и руски език. Има издадени 16 монографии и над 25 публикации в
реферирани и индексирани издания.
Научни интереси:
история; журналистика; народопсихология; литературознание; социална антропология.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (2011); професор (2018).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан по качеството и международното сътрудничество на факултет „Икономика на инфраструктурата“ (2016).
Лекционни курсове:
история на българската журналистика; народопсихология; публицистика и публицисти; литературна и
езикова култура; български и световни бизнес медии.
Основни публикации:
1. Божана Димитрова. Кауза радиожурналист. – София: Зов Комерс, 2015. – 192 с.
2. Българският национален характер (19 – 20 век). Еволюция и трансформации. – София: Изток-Запад,
2014. – 390 с.
3. Залезът на свободния политически печат в България. – София: ИК – УНСС, 2019. – 373 с.
4. Основи на българската народопсихология. – София: ИК – УНСС, 2016. – 289 с.
5. Публичният образ на Васил Левски. Медийни полемики и обществени дебати. – София: Зов Комерс,
2017. – 360 с.

ДОЦЕНТИ
Ангова, Стела Константинова (1970)
Родена е в София. Завършва 125. ЕСПУ, София (1988), и СУ „Св. Климент Охридски“
(1994), специалност „Журналистика“. Придобива научната степен „доктор“
(2005). Членува в съсловните организации IAMCR и ECREA. Жури в националния
ученически конкурс „Работилница за репортери“. Владее руски и английски език.
Има издадени 40 публикации.
Научни интереси:
онлайн медии; дигитална журналистика; професионален профил на съвременния
журналист; дигитално съдържание; разследваща журналистика.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2006); главен асистент (2007); доцент (2016).
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ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Медии и обществени комуникации“ (от 2020 г.)
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
зам.-главен редактор на сп. „Медии и обществени комуникации“; член на редколегията на сп. „Проблеми
на постмодерността“.
Лекционни курсове:
онлайн медии; рекламна комуникация; разследваща журналистика; нова медийна продукция; онлайн ПР; бизнес журналистика в интернет.
Основни публикации:
1. Картографиране на дигиталното медийно съдържание. Практики за създаване на нов медиен наратив. – София: ИК – УНСС, 2019 (в съавторство).
2. Онлайн медии. Трансформации. Професионални роли. Компетенции. – София: Авангард Прима, 2015. –
235 с.
3. Първите онлайн медии: нова конфигурация на медийния наратив и журналистическите практики. //
Проблеми на постмодерността, 2018, том 8, бр. 1, с. 69 – 92.
4. Mapping Digital Media Content. // Advances in Artificial Intelligence, Software and Systems Engineering: AHFE
Internat. Conf. (Washington), 2019, Vol. 965, pp. 233 – 238 (в съавторство).
5. New online media business models. // Yearbook of UNWE, 2018, pp. 287 – 306 (в съавторство).

Върбанова, Лидия Димитрова (1962)
Родена е в София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1985), специалности „Организация на производството
и управлението в промишленото производство“ и „Икономическа журналистика“. Придобива научната
степен „доктор“ (1992). Член на борда на Европейската мрежа за изследвания в областта на културата,
на Международната асоциация по икономика на културата, на Международната федерация за театрални
изследвания и на редакционния съвет на научното списание „Европейски журнал по културна политика и
мениджмънт“. Специализира в Ирландия, Великобритания, Холандия, Гърция. Ползва английски, френски и
руски език.
Научни интереси:
мениджмънт и маркетинг в културата и изкуствата; икономика на културата; културна политика;
спонсорство и фондации; управление на нестопанските организации; икономика на третия сектор.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1995); доцент (1998); професор в НАТФИЗ (2018).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Управление на социално-културните дейности“ (1999 – 2002).
в национални и международни организации:
директор на бакалавърска програма в НБУ (1993); директор на магистърска програма по икономика в
ПУ „П. Хилендарски“ (1998); вицепрезидент на Европейската мрежа на програмите по културен мениджмънт.
Лекционни курсове:
артмениджмънт; организация и управление на социално-културните дейности; организация и управление
на масмедиите; спонсорство и меценатство; маркетинг в изкуствата; бизнес в изкуствата; икономика на културата; културна политика.
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Основни публикации:
1. Азбука на успешния бизнес: Наръчник. – София: ВШИОМ ОКОМ, 1993. – 144 с.
2. Организация на труда в театъра: Състояние, проблеми, перспективи. – София: УНСС, 1991. – 243 с.
3. Пазарни и непазарни дефекти в социално-културната сфера. – София: УИ „Стопанство“, 2000. – 197 с.
(авт. колектив).
4. Пазарни и непазарни дефекти в сценичните изкуства. – София: УИ „Стопанство“, 1999. – 45 с.
5. Спонсорство и дарителство в изкуствата: Изследване. – София: УИ „Стопанство“, 1997. – 168 с.

Кулевски, Цветан Монов (1958)
Роден е в Плевен. Завършва ТСА „Никола Филчев“, Плевен (1976); ВСУ „Л.
Каравелов“, София (1980), специалност „Инженер по ПГС“; СУ „Св. Климент
Охридски“ специалност „Журналистика и масова комуникация“ (1991), специалност „Реторика и ораторско изкуство“ (1993) и специалност „Връзки с обществеността и реклама“ (1996). Придобива научната степен „доктор“ (1999).
Владее руски и френски език. Има издадени 43 публикации.
Научни интереси:
реторика; логика; публична реч; стилистика; масова комуникация.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1988); старши асистент (1992); главен асистент (1996); доцент (2001).
ръководни и други длъжности в УНСС:
председател на ОС на факултет „Икономика на инфраструктурата“ (от 2015 г.).
Лекционни курсове:
публична реч и реторика; журналистическа стилистика; теория и изследване на масовата комуникация;
публицистика и документалистика; социални и медийни изследвания.
Основни публикации:
1. Бизнес реторика и комуникационно поведение. Психологическо общуване и медии. – София: ИзтокЗапад, 2005. – 136 с.
2. Логика и аргументация в обществените комуникации. От дихотомна към фрактална парадигма. –
София: ЛИК, 2003. – 184 с.
3. Обществени комуникации и култура на предприемачеството. – София: ЛИК, 2002. – 212 с.
4. Основи на фирмената култура и бизнес комуникациите. Феноменологичен и херменевтичен анализ. –
София: ЛИК, 2001. – 122 с.
5. Реторика на публичното послание. Теоретични основи на комуникациите. – София: Изток-Запад,
2007. – 160 с.
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Осиковски, Мартин Николаев (1978)
Роден е в София. Завърва Националната природо-математическа гимназия
„Акад. Любомир Чакалов“. Висшето си образование получава в СУ „Св. Климент
Охридски“ (2002), специалност „Философия“, и в Централноевропейския университет, Будапеща (2003), специалност „Медиевистика“. Придобива научната
степен „доктор“ (2010). Специализира във: Хановерския университет „Г. Ф. В.
Лайбниц“, Германия (2005 – 2006); Хелзинкския университет, Финландия (2006);
Хайделбергския университет „Рупрехт Карл“, Германия (2007); Оксфордския
университет, Великобритания (2007 – 2008). Гост-професор преподавател
в Хелзинкския университет, Финландия – Key Ideas of Conflict and Power in Late
Medieval Europe (2006), и в Университета на Долна Силезия, Полша, Public Opinion Research Methods (2018),
Corporate Identity (2019). Преводач от английски и латински език. Владее немски, ползва френски, италиански, испански и руски, има основни познания по старогръцки и китайски език.
Научни интереси:
история на медиите и комуникациите; история на политическите идеи; етика; графичен дизайн; фотография; системи за оценка на научната дейност в областта на социалните и хуманитарните науки.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2010); главен асистент (2012); доцент (2018).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Медии и обществени комуникации“ (от 2016 г.).
Лекционни курсове:
чуждестранна журналистика; медийна етика; академично писане; английски език за журналисти и социолози.
Основни публикации:
1. Убежища на вярата. – София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2010. – 280 с.
2. Човекът не е сам. Философия на религията. – София: Комунитас, 2014. – 405 с. (преводач, автор на
предговора и на справочния апарат под линия).
3. Christianitas, historia, metaphysica. – София: Комунитас, 2016. – 551 с. (съставител и съавтор).
4. Freedom of Speech and Its Christian ‘Prison’: Thomas Aquinas, Johannes Reuchlin. // CAS Working Papers Series,
2019, Issuee 11, pp. 1 – 18.
5. Some Medieval Readings of Aristotle’s Argument for the Collective Superiority of ‘the Many’. // Studia Neoaristotelica,
2012, Vol. 9, Issue 2, pp. 133 – 152.

Томова, Биляна Иванова (1965)
Родена е в София. Завършва ЕСПУ „Емилиян Станев“, София (1983), и УНСС (1990),
специалност „Политическа икономия“, профил „Икономическа социология“.
Придобива научната степен „доктор“ (2002). Специализира в Central European
University, Budapest, Center for policy studies (2003 – 2004) – „Пазарни механизми
за финансиране на културата“; Universitas Atheniensis and PLEGMA SA (1993) –
„Приватизационен процес и мениджмънт на реструктуриращи се сектори“.
Ползва руски и английски език. Има издадени 88 публикации.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (2005).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на магистърска програма „Продуцентство и култури индустрии“ (2011 – 2016); директор
на Научноизследователския център за медийни изследвания и аудио-визуална политика към УНСС.
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
национален фонд „Култура“, МК, член на УС (2007 – 2011); член на Националния съвет за кино, ИА „Национален
филмов център“ (2004 – 2007).
Лекционни курсове:
икономика на медиите и културните индустрии; финансиране на медиите и културните индустрии; продуцентство; политическа икономия на медиите; бизнес моделиране и културни индустрии.
Основни публикации:
1. Алтернативни механизми за финансиране на културните дейности. – София: АСИ Принт, 2019. –
170 с.
2. Българската филмова индустрия: „Слънцето и сянката“ на прехода. Пазари. Политики. Дефицити. //
Научни трудове на УНСС, 2014, т. 3, с. 199 – 233.
3. Изкуство и пазар. – София: „Образование“ ООД, 2003. – 160 с.
4. Медиите в аспекта на културните и творчески индустрии. // Научни трудове на УНСС, 2013, т. 3,
с. 111 – 140.
5. Bulgarian Film Industry: Assessment through Market Mapping. // Marketing and Branding Research Journal,
Vancouver, 2018, 1, Vol. 5, рр. 44 – 50.

Цанкова, Светла Владимирова (1969)
Родена е в Бяла Слатина. Завършва СОУ „Васил Левски“, Бяла Слатина (1987),
и Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“ (1993), специалност
„Журналистика“. В същия университет придобива научната степен „доктор“
(1997). Член на международните организации IAMCR и ECREA. Владее руски и
френски език. Има издадени 51 публикации.
Научни интереси:
медии; комуникации; журналистически жанрове; пресжурналистика.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2003); главен асистент (2004); доцент (2010).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен ръководител на магистърска програма „Бизнес журналистика“; член на Факултетния съвет на
факултет „Икономика на инфраструктурата“ (от 2007 г.); научен секретар (2004 – 2011); зам.-декан по
УР на факултет „Икономика на инфраструктурата“ (от 2020 г.).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
отговорен редактор на електронното научно списание „Медии и обществени комуникации“ (от 2010 г.).
Лекционни курсове:
теория на медиите; теория и практика на текста; жанрове в медиите; пресжурналистика; създаване на
медийно съдържание; бизнес журналистика в традиционните медии.
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Основни публикации:
1. Въведение в медиазнанието. – София: УИ „Стопанство“, 2007. – 254 с.
2. Влияние на конвергентните процеси върху жанровото разнообразие и жанровите форми в традиционните медии. // Икономически и професионални трансформации в конвергентната медийна среда: Науч.
изследване. – София: ИК – УНСС, 2016, с. 93 – 117.
3. Периодичният печат в България: пазар и реклама. – София: Авангард Прима, 2010. – 184 с.
4. Периодичният печат в България – съвременни пазарни асиметрии (2010 – 2012 г.). // Научни трудове
на УНСС, 2013, т. 3, с. 175 – 210.
5. Съвременна българска преса (пазарни и качествени трансформации). – София: ИК – УНСС, 2018. – 206 с.

АСИСТЕНТИ
Андреева-Попйорданова, Диана Петрова (1980)
Родена е в София. Завършва Частна професионална гимназия „Банкер“, София
(1998). Получава бакалавърска (2002) и магистърска (2006) степен по специалност „Финанси“ от УНСС. Придобива научната степен „доктор“ (2013). Владее
английски и руски език. Има издадени 27 публикации.
Научни интереси:
икономика и финансиране на културата; културни и творчески индустрии.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2018).
в национални и международни организации:
директор на Обсерваторията по икономика на културата (от 2008 г.); председател на гилдия ПИТС, Съюз
на българските филмови дейци (2013 – 2019).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
член на Националния съвет за кино, ИА „Национален филмов център“ (2012 – 2016).
Лекционни курсове:
аудио-визуална политика; финансиране и устойчиво развитие на културните индустрии; икономически и
социален анализ; инвестиционен избор в медиите; иновации в медиите и културните индустрии.
Основни публикации:
1. Данъчни преференции във филмовата индустрия – на примера на страните – членки от ЕС. //
Newmedia21.eu, 2017.http://www.newmedia21.eu/analizi/danachnite-namaleniya-danachen-kredit-instrument-zastimulirane-na-filmovata-industriya-predimstva-za-koproduktsiite/ http://www.newmedia21.eu/za-nas/
2. Културните индустрии като носители на пазарни дефекти – на примера на филмовата индустрия. //
Инфраструктура и комуникации, 2011, № 3, с. 95 – 105.
3. Протекционизъм и култура в период на икономическа криза – възможности и ефекти (на примера на
филмовата индустрия). // За и против завръщането на протекционизма в условията на икономическа
криза: Сб. с докл. от Втора национ. конф. за докторанти по стопански науки и управление (София),
2009, т. 2., с. 172 – 181.
4. Финансиране на културата – препоръки за оптимизация. // Политики, 2009, № 9 (в съавторство).
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Николова, Мария Пламенова (1983)
Родена е във Враца. Завършва 23. СОУ „Фредерик Жолио-Кюри“,София (2002), и СУ
„Св. Климент Охридски“ (2006), специалност „Връзки с обществеността“ към
факултет „Журналистика и масова комуникация“. Придобива научната степен
„доктор“ (2012). Владее английски и френски език. Има издадени 20 публикации.
Научни интереси:
връзки с обществеността; бранд комуникация; кризисен комуникационен мениджмънт.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2014); главен асистент (2016).
Лекционни курсове:
кризисен ПР; бранд комуникация; ПР писане; връзки с обществеността; бизнес комуникация; култура и
медии.
Основни публикации:
1. Икономически и професионални трансформации в конвергентната медийна средa. – София: ИК – УНСС,
2016. – 200 с. (авт. колектив).
2. Кризисният PR в епохата на постистината. // Медии и комуникации на 21. век, 2018, т. 2, № 1, с. 85 – 90.
3. Новите медии като част от инструментариума на пъблик рилейшънс по време на криза. // Медии и
обществени комуникации, 2015, № 23.
4. Поддържане на онлайн репутация чрез бранд журналистика. // Медийна среда, публична и стратегическа
комуникация: Междунар. конф. (София), 2018, с. 245 – 255.
5. Популяризиране на културно-историческото наследство в социалните медии и мрежи. // Медии и обществени комуникации, 2015, № 22.

Пачева, Валерия Костова (1975)
Родена е в Добрич. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“ (2000), специалност
„Журналистика“. Специализира в Open University, Лондон (2003). Придобива научната степен „доктор“ (2007). Владее френски, английски и руски език.
Научни интереси:
теория и приложни аспекти на масовата комуникация; връзки с обществеността; комуникационен мениджмънт при криза; социология на риска.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2008); главен асистент.
Лекционни курсове:
връзки с обществеността; кризисен ПР; фирмена култура и комуникация; култура и масмедии; основи на
комуникацията.
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Основни публикации:
1. Връзки с обществеността и бизнескомуникация. – София: От игла до конец, 2005. – 464 с. (в съавторство).
2. Глобализация и информационна стратификация: съвременни развития. // Европейска интеграция и интеркултурна комуникация, София: ФЖМК на СУ, 2004, с. 260 – 271.
3. Кризата – пример за трансдисциплинарен подход. // Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, ФЖМК,
т. 12, 2006, с. 365 – 377.
4. Кризите: глобалното като стратегия и локалното като практическо действие. // Публична комуникация, глобализация и демокрация, София: ФЖМК, 2006, с. 225 – 234.
5. Приложни аспекти на интеркултурната комуникация – публичната дипломация. // Годишник на СУ „Св.
Климент Охридски“, ФЖМК, т. 11, 2005, с. 141 – 152.
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Катедра
Национална и регионална сигурност

Ръководител на катедра – проф. д-р Димитър Димитров
Научен секретар – доц. д-р Нончо Димитров

ПРОФЕСОРИ
Бехар, Нансен Алфред (1940)
Роден е в Стара Загора. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1962). Специализира в
Женева (1966 – 1967), Италия (1969 – 1970), Унгария (1974), САЩ (1989 – 1990).
Придобива научните степени „доктор“ (1966) и „доктор на науките“ (1983).
Гост-изследовател и старши изследовател във водещи институции, като:
Международната организация по труда (1967 – 1968); СИПРИ, Стокхолм (1979);
Института за икономическо развитите – Италия (1970); Института по икономика, Будапеща (1984); Института „Изток – Запад“, Ню Йорк (1989 – 1990).
Член е на Пъгуошкото движение за наука и световни проблеми, колективен носител на Нобелова награда; на Изпълнителния съвет на Световната федерация
на научните работници (1986 – 1990); на Световната асоциация на икономистите; на Изследователския
комитет при Европейския консорциум за политически науки; на Икономическия и социален съвет на
Република България (2005); на Европейския икономически и социален съвет, Брюксел (2006), на
Международната асоциация по политически науки. Владее английски, френски и руски език. Има издадени
над 210 студии и статии в българския и международния научен печат.
Научни интереси:
макроикономика; световна икономика; социална трансформация; национална и международна сигурност.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
професор във ВИИ „Карл Маркс“ (1962 – 1966); научен сътрудник в БАН – Икономически институт
(1966 – 1977); старши научен сътрудник в БАН – ИССТ (1977 – 1992).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
директор на Научния център МО (1994 – 1996); народен представител в 38-то народно събрание.
в национални и международни организации:
директор на Института за социални анализи (1992 – 1994); председател на Консултативния съвет на
ССИ; член на УС на ССИ.
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
зам.-председател на Европейския икономически и социален комитет.
Лекционни курсове:
съвременна икономика, ВИИ „Карл Маркс“ (1966 – 1969); икономика на околната среда, ИСК (1979 – 1985);
обща иконом. теория, ЮЗУ (1990 – 1993); икономически теории, СУ (1994 – 2007); основи на политиката
за сигурност, УНСС (2001 – 2009).
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Основни публикации:
1. Икономическата сигурност и европейските икономически отношения. – Лондон: 1998. – 64 с.
2. Ресурсите в Каспийския регион и сигурността на Балканите. – Рим, 1999. – 80 с.
3. Сравнителен анализ на икономическите системи. – София, 1982. – 204 с.
4. Фактори и противоречия на икономическия растеж. – София, 1975. – 210 с.
5. Югоизточна Европа – мост към Средиземноморието или граница между цивилизациите. – Рим:
ЧЕМИС, 1977. – 90 с.

Димитров, Димитър Йорданов (1926 – 2013)
Роден е в с. Хотница, област Велико Търново. Завършва Киевския политехнически университет (1954). Придобива научната степен „доктор“ (1976).
Специализира в Москва (1969), Новосибирск (1970) и Кливланд (1970). Академик
на Руската академия за естествени науки (1992); академик на Международната
академия по информатизация (1994); академик на Международната хуманитарна академия „Европа – Азия“ (2002). Член-кореспондент на Международната академия по организационни и управленски науки (1996). Член на Международната
асоциация на конфликтолозите, на Световния парламент по информациология.
Има издадени над 500 публикации. Владее руски език.
Научни интереси:
управление и организация на сложни социално-икономически системи; стратегическо управление; синергетика; конфликтология; информациология; сигурност.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1969); професор (1977).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-ректор (1970 – 1979); ръководител на ОПКК към ВИИ „Карл Маркс“ (1969 – 1979); ръководител на
Проблемната научноизследователска лаборатория към НИС на ВИИ „Карл Маркс“ (1980 – 1991); ръководител на катедра „Икономика и управление на промишлеността“ (1984 – 1990); ръководител на катедра
„Национална и регионална сигурност“ (1990 – 1991).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
зам.-министър на образованието (1980 – 1982).
в национални и международни организации:
президент на Международната академия по информатизация – българско регионално отделение; президент на Българската асоциация на конфликтолозите.
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
генерален директор на Оловно-цинковия завод – Кърджали.
Лекционни курсове:
конфликтология; управленски решения; стратегическо управление; научни изследвания на конфликтите;
юридическа и квазиюридическа конфликтология.
Основни публикации:
1. Конфликтознание. – Велико Търново: БАК, 2007. – 243 с.
2. Конфликтология. – София: УИ „Стопанство“, 2003. – 246 с.
3. Организация на управлението и проектиране на системи за управление в химическото и металургичното производство. – София: Наука и изкуство, 1987. – 441 с.
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4. Основни проблеми на управлението на съвременното производство. – София: ВИИ „Карл Маркс“,
1975. – 769 с.
5. Юридическа и квазиюридическа конфликтология. – Велико Търново: БАК, 2008. – 255 с.

Димитров, Димитър Панайотов (1963)
Роден е в Ямбол. Завършва ПГ „Васил Левски“, Ямбол (1981), и ВИИ „Карл
Маркс“ (1988), специалност „Икономика и управление на промишлеността“.
Придобива научната степен „доктор“ (2004). Специализира в Groningen, the
Netherlands Centre for European Security Studies, University of Groningen, Civil –
Military Relations, sponsored by Volkswagen – Stiftung, Hannover, BRD (1997 –
1998); Bonn, Germany Bonn International Centre for Conversion (BICC) – Germany,
Research fellowship on „Defence industry and Conversion in Bulgaria“, sponsored
by Ford Foundation (2000); Monterey, California, USA, Middlebury Institute for
International Studies (MIIS) at Monterey, Center for Non-Proliferation (CNS), Visiting
fellowship on Nuclear Security Education, sponsored by CNS (2015). Владее английски, руски и немски език.
Има издадени 104 публикации.
Научни интереси:
икономика на отбраната и сигурността; икономически анализ в отбраната; защита на критичната
инфраструктура; ядрена сигурност.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1994); старши асистент (1995); главен асистент (1998); доцент (2006); професор (2012).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ (от 2007 г.); член на ФС (от 2007 г.);
член на АС (от 2007 г.); член на Комисията по етика (2012 – 2015); член на Комисията на УНСС по количествените изисквания (от 2014 г.); декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ (2015 – 2019);
научен секретар на катедра „Национална и регионална сигурност“ (1996 – 2007); директор на Центъра за
подкрепа на ядрената сигурност към УНСС (от 2016 г.); член на УС на Центъра за стратегически изследвания в отбраната и сигурността на УНСС; ректор (от декември 2019 г.).
в национални и международни организации:
представител на УНСС в Международния институт за сигурност и сътрудничество, България (от
2009 г.); член на Междуведомствената работна група по подготовка на проект за правилник на
Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския
съвет (2012); член на Междуведомствената работна група за подготовка на проект за Стратегия за
изследвания и технологии в сигурността и отбраната (2012); член на Междуведомствената експертна
работна група по изготвяне на Правилник за устройството и дейността на Консултативния съвет
за подпомагане на Министерския съвет във формирането на държавната политика в областта на защитата при бедствия (2012); член на Постоянната научно-експертна комисия (ПНЕК) по обществени и
хуманитарни науки към Фонд „Научни изследвания“ (2013 – 2015); представител на УНСС в Обществения
съвет по отбранителна политика към министъра на отбраната (от 2013 г.); член на Експертната
група към Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към
Министерския съвет (от 2014 г.); член на International Nuclear Security Education Network (INSEN) (от
2014 г.); член на Nuclear Security support Centres Network (NSSCNetwork), (от 2015 г.); член на Българската
асоциация за регионални изследвания (БАРИ); ръководител и зам.-ръководител на Работна група 1 в
Международната академична мрежа по ядрена сигурност, Виена, Австрия (2017 – 2019).
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в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
член на Съвета на директорите на „Електронпрогрес“ АД (1998 – 1999); председател на Съвета на директорите на „Интендантско обслужване“ ЕАД (2011 – 2013).
Лекционни курсове:
икономически анализ и планиране в отбраната и сигурността; международни операции; актуални проблеми на отбраната и сигурността; въведение в ядрената сигурност.
Основни публикации:
1. Икономически анализ „Разходи – Ползи“ в отбраната и сигурността. – София: УИ „Стопанство“,
2005. – 140 с.
2. Приложение на сценарийното планиране в бизнеса, отбраната и сигурността. – София: ИК – УНСС,
София, 2012. – 288 с.
3. Civil – Military Relations and defence budgeting in Bulgaria. Harmonie Papers 6. – Groningen: The Centre for
European Security Studies (CESS), 1999, p. 80.
4. Military Reform and Budgeting for Defence in Bulgaria (1989 – 2000). // Army and State in Postcommunist
Europe. – London & Portland (Oregon): Routledge, 2001, рр. 113 – 128.
5. The Restructuring and Conversion of the Bulgarian Defence Industry during the Transition Period. // Bonn Intern.
Center for Conversion (BICC), Paper, 2002, Vol. 22, р. 97.

Иванов, Тилчо Колев (1942)
Роден е в с. Великово, област Стара Загора. Завършва ВВВУ „Г. Бенковски“, Долна
Митрополия, и ТУ, София (1968). Придобива научната степен „доктор“ (1978).
Специализира „Изследване на операции“ (1974 – 1975) и „Право“ в ИСК при УНСС
(2003 – 2005), икономика и мениджмънт в Университета Лойна-Мерзбург, ФРГ
(1991), в Института за управление на отбранителните ресурси Монтерей,
Калифорния (1992), Университета в Грьонинген, Холандия (1994), Университета
в Упсала (1999), Държавния университет, Калифорния (2002). Владее руски и английски език. Има издадени над 150 публикации.
Научни интереси:
икономика и управление на отбраната и сигурността; операционни изследвания в отбраната и сигурността; публична администрация.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши научен сътрудник II степен (1982); доцент (1992); професор (1996).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ (1998 – 2004); ръководител на катедра
„Национална и регионална сигурност“ (1992 – 2007).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
директор на Института за перспективни изследвания на отбраната; член на СНС по управление на икономиката; СНС по национална сигурност; СНС по международни отношения при ВАК.
в национални и международни организации:
зам.-директор на Института по въздушен транспорт; директор на филиал Смолян на ВСУ.
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Лекционни курсове:
икономика на отбраната и сигурността; мениджмънт на сигурността и отбраната; икономически анализ и планиране; анализ на публични политики.
Основни публикации:
1. Бизнес план за 7 дни. – София: Сиела, 2001. – 100 с.
2. Икономика на отбраната. – София: УИ „Стопанство“, 1996, 2002. – 226 с.
3. Икономика на отбраната и политика за сигурност на България в средата на 90-те години. – София:
Св. Г. Победоносец, 1998. – 96 с.
4. Мениджмънт на сигурността и отбраната. – София: УИ „Стопанство“, 2008. – 312 с.
5. Икономически анализ в публичния сектор. – София: ИПОИ при БАН, 2009. – 250 с.

Слатински, Николай Димитров (1956)
Роден е в Перник. Завършва Националната математическа гимназия, София.
Получава висше образование в Харковския държавен университет, Украйна
(1979), специалност „Механика“. Придобива научната степен „доктор“ (1986).
Специализира във Форин офис, Великобритания (1994), по проблемите на
контрола върху разузнаването; Гармиш-Партенкирхен, Германия (1994), по
проблемите на гражданския контрол над въоръжените сили. Владее руски и
английски език.

Научни интереси:
национална и международна сигурност; кризи и конфликти; „меки“ аспекти на сигурността; мрежови
структури.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (2002); професор (2012).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
секретар на президента по националната сигурност (2002 – 2006).
в национални и международни организации:
председател на Комисията по национална сигурност (1992 – 1994); изпълнителен директор на фондация
„Демокрация и сигурност“ (1995 – 1999).
Лекционни курсове:
проблеми на системата по национална сигурност; международна и национална сигурност; основи на политиката за сигурност; корпоративна сигурност.
Основни публикации:
1. Измерение на сигурността. – София: Парадигма, 2000. – 367 с.
2. Ирак. Така съветвах президента. – Велико Търново: Фабер, 2009. – 208 с.
3. На вниманието на г-н Президента 2002 – 2006. – София: Изток-Запад, 2008. – 711 с.
4. Националната сигурност: Аспекти, анализи, алтернативи. – София: Българска книжарница, 2004. –
278 с.
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Христов, Стефан Иванов (1945)
Роден е в София. Завършва 22. Средно политехническо училище „Г. С. Раковски“
(1952 – 1963); Харковски държавен икономически университет (Инженерноикономическия институт), Украйна (1968). Работи като икономист-проучвател в секция „Икономика“ на комплексния институт НИПРОРУДА, София (1971 –
1974). Редовен докторант в СССР – катедра „Изследване на операциите“ на МГИ
(1971 – 1974). Придобива научната степен „доктор“ (1974). Специализира в
Англия, Финландия, САЩ, Гърция и други страни. Владее руски и английски език.
Написал е над 230 научни труда в областта на икономиката и управлението.
Има публикации на български, руски, английски и френски език.
Научни интереси:
мениджмънт; маркетинг; стратегиране; моделиране; прогнозиране; сигурност; изследване на стратегическата проблематика в публичната, икономическата, военната и други сфери.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1975); доцент (1982); професор (2008).
ръководни и други длъжности в УНСС:
директор на Център за стратегически изследвания в отбраната и сигурността (2008 – 2014); зам.-ръководител на Отделението за следдипломна квалификация към ВИИ (1978 – 1980); зам.-директор на
Висшата школа за системорганизатори (1975 – 1976); член на факултетни, научни, програмни, експертни
и други съвети (1975 – 2010).
в национални и международни организации:
почетен член на Българската камара за образование, наука и култура; член на Надзорния съвет на
Агенцията за приватизация; член на УС на Българската асоциация по маркетинг; консултант в
Министерството на образованието по въпросите на проектното управление (1980 – 1982).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
зам.-ръководител на ПНИЛ „Развитие на производствени и селищни системи“ (1980 – 1986); зам.-ръководител на ПС в Научноизследователския сектор (1980 – 1986).
Лекционни курсове:
стратегически мениджмънт; стратегически маркетинг; стратегическо управление в отбраната и сигурността; стратегическо управление в колективната система за сигурност; маркетинг и търговия
с военна и специална продукция; устойчиво развитие; бизнес мениджмънт; операционен мениджмънт;
изследване на операциите; евристични методи и др. Преподава в различни бакалавърски и магистърски
програми на УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, НБУ, ПУ „Паисий Хилендарски“, МГУ „Св. Иван Рилски“ и др.
Основни публикации:
1. Стратегически мениджмънт. – София: УИ „Стопанство“, 2000, 2009.
2. Стратегическо управление в колективната система за сигурност и отбрана. – София: УИ
„Стопанство“, 2007. – 200 с.
3. Стратегическо управление на бизнеса. – София: MT & M college, 2003. – 252 с.
4. Бизнес мениджмънт. – София: УИ „Стопанство“, 1998. – 162 с.
5. Стратегически маркетинг: Политики и стратегии. – 3. прераб. и доп. изд. – София: УИ „Стопанство“,
2010. – 278 с.
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ДОЦЕНТИ
Георгиев, Христо Василев (1949)
Завършва СУ „Св. Климент Охридски“ (1971), ЮФ. Специализира по проблемите на
управлението на сигурността в Германия, Холандия, Гърция, Италия, Унгария и др.
(1990 – 2009). Придобива научната степен „доктор“ (1977). Член на Дружеството
за ООН в България. Владее английски, руски и френски език.
Научни интереси:
национална и международна сигурност; международни отношения и международно право; политика и институции на сигурност; международни организации
в сигурността.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1991); професор от НБУ (2012).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
главен експерт и ръководител на направление в Министерството на отбраната – Център за подготовка на ръководни кадри по националната сигурност и отбраната.
Лекционни курсове:
основи на политиката на сигурност; европейска архитектура на сигурността; дипломатическо и консулско право; обща теория на сигурността; Югоизточна Европа – политика и институции на сигурност.
Основни публикации:
1. България след Варшавския договор. – София: БАН, 1991.
2. Екологическата сигурност в международните отношения. – София: БАН, 1990 (в съавторство).
3. Малцинствата и правото на майчин език. – София: БАН, 1992.
4. Международна закрила на правата на човека. – София: Наука и изкуство, 1985 (в съавторство).
5. Политика на сигурност на Република България в началото на ХХІ век: Теоретични и приложни аспекти. – София: НБУ, 2011. – 374 с.

Димитров, Нончо Иванов (1976)
Роден е в Берковица. Завършва ПГ „Д-р Иван Панов“, Берковица (1994). Получава
бакалавърска степен по специалност „Икономика на индустрията“ от УНСС
(2000). Магистър (2005). Придобива научната степен „доктор“ (2010). Владее
английски, руски и гръцки език. Има издадени над 80 публикации.
Научни интереси:
стратегическо управление; антикризисен мениджмънт; национална и корпоративна сигурност; киберсигурност; ядрена сигурност; енергетика, енергийна
сигурност и проекти в енергийната сфера; възобновяеми енергийни източници;
икономика и управление; финанси, финансови инструменти и търговия с ценни
книжа; кризисно и антикризисно управление; противодействие на корупцията; управление на проекти;
управление на миграционните процеси.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (2018).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на АС; зам.-декан по качеството и международното сътрудничество на факултет „Икономика на
инфраструктурата“ на УНСС (от 2020 г.); научен секретар на катедра „Национална и регионална сигурност“ (от 2018 г.); член на ОС на факултет „Икономика на инфраструктурата“.
в национални и международни организации:
председател на Асоциацията на икономистите в България; зам.-председател на СК ,,Икономист“;
зам.-председател на асоциация „Образование, технология и сигурност“.
Лекционни курсове:
антикризисно управление; антикризисен мениджмънт; стратегически мениджмънт в отбраната и сигурността; маркетинг и търговия с военна и специализирана продукция; Рhysical Protection Systems for
Nuclear and Other Radioactive Material, Sources and Facilities; корпоративна сигурност; управление на сигурността; мениджмънт на енергийния бизнес.
Основни публикации:
1. Соларният бизнес в България. – София: ИК – УНСС, 2016. – 203 с.
2. Антикризисен мениджмънт. – София: Ман Роли Принт. – 420 с.
3. Energy Dependence of the Solar Business of the European Union and Bulgaria. // Management and Business
NCMDubai, Istanbul, 2018, pp. 63 – 64.
4. Renewable Energy and Solar Business in the European Union: Goethe-Universität Seminarhaus. // European Journal
of Social Sciences Education and Research, 2018, pp. 99 – 104.
5. Importance of Solar Business in the European Union and Bulgaria. // Economic Alternatives, 2018, Issue 4, pp. 541 – 548.

Павлов, Георги Павлов (1951)
Роден е в Бургас. Завършва СОУ „Г. С. Раковски“, Бургас (1969), и ВМЕИ, София,
специалност „Автоматика и телемеханика“ (1974). Придобива научната степен „доктор“ (1979). Владее английски и руски език. Има издадени над 130 публикации.
Научни интереси:
системи за моделиране и симулации; системи за подпомагане вземането на
решения.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши научен сътрудник II степен по информатика (1988); доцент (2002).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“; член на КС.
в национални и международни организации:
научен секретар на Института за перспективни изследвания за отбраната (1999 – 2002).
Лекционни курсове:
информационни технологии; информационни системи и технологии; мобилизационно планиране; защита
на информацията; информационна сигурност и защита на класифицираната информация; корпоративна
сигурност; управление на сигурността.
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Основни публикации:
1. Защита на информацията. – София: УИ „Стопанство“, 2010. – 212 с.
2. Информация и сигурност. – София: Авангард Прима, 2012. – 172 с.
3. Additional Costs for Security in Handling Classified Information. // Trakia Journal of Sciences, 2016, № 3. (в съавторство).
4. Application of GIS Technology in Crisis Management. // International Conference on Application of Information
and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE – 2016 (Sofia), 2017 (в
съавторство).
5. Information security policy of the firm business transactions. // Trakia Journal of Sciences, 2003, Vol. 1, № 4.

Павлов, Павел Георгиев (1945)
Роден е в София. Завършва Московския енергетичен факултет „Кибернетика“, с квалификация инженер –
компютърни науки. Придобива научната степен „доктор“ (1973). Притежава сертификат за вътрешен
одитор по ISO 9000:2000 (2006); сертификат за следдипломна квалификация по право от ИСК – УНСС; диплома за специализация от Association for Overseas Technical Scholarship (AOTС) Токио – Япония (2000); сертификат за експерт на НАОА към МС на Р България (1998); сертификат за специализация от Академията
на Камарата на предприемачите Кобленц – Германия (1993); сертификат от Националната асоциация за
мениджмънт САЩ – клон София (1991). Специализира по управление на проекти в Русия (1994), Австрия
(1995), Северна Ирландия (1996), Словакия (1996), Холандия (1998), Белгия (1998). Член е на Международната
академия по комплексна безопасност; на Международната академия за информатизация и вицепрезидент
на българския ù клон; на Европейската мрежа по публична администрация (EPAN) – Лайден, Холандия;
член-наблюдател на международна мрежа на институти и училища по публична администрация в ЦИЕ
(NISPAcee) Братислава – Словакия; член-учредител и съпредседател на сдружение „Българо-руска образователна асоциация“; член-учредител и зам.-председател на сдружение „Асоциация по публична администрация“; член на УС на сдружение „Е-регион Варна“; член на УС на сдружение „Сертифициращ институт
за общински служители за ЦИЕ“; член на УС на сдружение „Институт за европейска хармонизация и интеграция. Владее руски, английски и немски език.
Научни интереси:
държавно управление и администрация; стратегическо управление в публичната сфера; управление на
публични проекти.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши научен сътрудник II степен (1983); доцент в катедра НРС в УНСС (1991); професор от ВСУ
„Черноризец Храбър“ (2007).
Лекционни курсове:
основи на публичната администрация; държавна власт и държавна администрация; стратегическо управление в публичната сфера; управление на публични проекти; структурни инструменти на ЕС и използването им от България.
Основни публикации:
1. Алтернативи за институционална трансформация на държавното управление. – Варна: ВСУ
„Черноризец Храбър“, 2007. – 112 с.
2. Въведение в административния протокол. – Варна: ВСУ „Черноризец Храбър“, 2003. – 172 с. (в съавторство).

529

3. Държавна власт и държавна администрация. – Варна: ВСУ „Черноризец Храбър“, 2001. – 291 с. (в съавторство).
4. Държавна власт и държавна администрация. – 2. акт. и доп. изд. Варна: ВСУ „Черноризец Храбър“, 2002. –
304 с.
5. Държавна власт и държавна администрация. – 3. доп. и прераб. изд. – Варна, ВСУ „Черноризец Храбър“,
2006. – 399 с.

Пенчев, Георги Георгиев (1972)
Роден е в Русе. Завършва МГ „Баба Тонка“, Русе (1990), и УНСС (2000), специалност „Икономика на отбраната и сигурността“. Придобива научната степен „доктор“ (2009). Специализира в Германия, BICC Bonn, EU-Democracy (2004).
Владее английски и руски език. Участва в над 30 международни, национални и
университетски проекта (от 2001 г.).

Научни интереси:
икономика на отбраната; пространствено моделиране; управление на бизнес процес; информационни
технологии; икономически анализ на престъпността; ядрена сигурност.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2005); старши асистент (2008); главен асистент (2009); доцент (2017).
ръководни и други длъжности в УНСС:
административен секретар в Центъра за стратегически изследвания в отбраната и сигурността.
Лекционни курсове:
икономика на отбраната; развитие на въоръженията; IT/Cyber Security (Nuclear Security); информационни
системи и технологии; анализ на обществени политики.
Основни публикации:
1. Развитие на въоръженията. – София: Авангард Прима, 2010. – 216 с.
2. Разходи за отбрана и разпределение на бюджета. – София: Авангард Прима, 2017. – 203 с.
3. East-West Co-operation: Measuring the Distance. // The High-Level International Conference on East-West Defence
& Security Co-operation (Sofia), 2015, pp. 11 – 29 (в съавторство).
4. Exploring Economic and Spatial Dependencies of Crime Rates in Europe at the NUTS-3 Level. // Acta Universitatis
Lodziensis, Folia Oeconomica, 2015, pp. 97 – 111.
5. Using Space Syntax for Estimation of Potential Disaster Indirect Economic Losses. // Comparative Economic
Research, Central and Eastern Europe, De Gruyter, 2016, pp. 125 – 143.
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Пудин, Константин Христов (1979)
Роден е в София. Завършва 8. СОУ „Васил Левски“, София (1997). Получава бакалавърска степен по специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ от
УНСС (2001), магистърска степен по специалност „Национална и международна сигурност“ от НБУ (2003). Придобива научната степен „доктор“ (2009).
Специализира в Istituto per gli Studi di Politica Internazinale (ISPI), Милано, Италия,
преминавайки през курс Security Management per Operatori in Aree di Crisi e Conflitto
(2019) и през обучение за нови изследователи, организирано по програмата COST
Action A25 „European Small Arms and Perpetuation of Violence“ (2008). Владее английски, италиански и руски език. Има издадени 70 публикации.
Научни интереси:
мениджмънт на отбраната и сигурността; национална и международна сигурност; корпоративна сигурност; ядрена сигурност.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2006); главен асистент (2009); доцент (2016).
ръководни и други длъжности в УНСС:
директор на Центъра за изследване на институционалната промяна (ЦИИП) на УНСС (от 2017 г.); научен секретар на катедра „Национална и регионална сигурност“ (2007 – 2015); член на Факултетния съвет на факултет „Икономика на инфраструктурата“; член на Консултативния съвет на Центъра за подкрепа на ядрената
сигурност, част от Международната мрежа от центрове за обучение и подкрепа в областта на ядрената
сигурност (International Network for Nuclear Security Training and Support Centres – NSSC Network).
Лекционни курсове:
управление на сигурността; мениджмънт на отбраната и сигурността; основи на политиката за сигурност; национална сигурност и корпоративна сигурност; Nuclear Security at Major Public Events; корпоративна сигурност; икономика на корпоративната сигурност; Nuclear Security Management at Facilities and
Nuclear Security Culture.
Основни публикации:
1. Мениджърски предизвикателства в сектора за сигурност и отбрана. // Годишник на ВА „Г. С. Раковски“,
София, 2013, № 2, с. 217 – 228.
2. Фактори и аспекти на професионализацията на Българската армия. – София: ИК – УНСС, 2013. – 160 с.
3. Developing and Maintaining Business Security Culture. // UNWE Yearbook, 2018, pp. 255 – 269.
4. Il Concetto di Sicurezza Umana – Storia, Caratteristiche, Critiche. // Periodico Mensile dell’ IRIAD, Roma, 2015,
N 6, pp. 3 – 22.
5. Reviving Co-operative Security in Europe through the OSCE, Contribution of the OSCE Network of the Think Tanks
and Academic Institution to the Panel of Eminent Persons, Vienna, 2015, p. 34 (в съавторство).
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Спасов, Светослав Иванов (1973)
Роден е в Шумен. Завършва ГПЧЕ „Н. Й. Вапцаров“, Шумен (1991). Получава магистърска степен по специалност „История“ от ШУ „Еп. Константин Преславски“ (1998),
магистърска степен по специалност МИО от УНСС (2003). Придобива научната
степен „доктор“ (2009). Специализира обща политика за сигурност и отбрана на ЕС
(2011 – 2012) във: Европейския колеж по сигурност и отбрана, Брюксел; Кралската
военна академия, Брюксел; Военната академия, Берлин; Дипломатическия институт МВнР, София; Френската академия по отбрана, Париж. Гост-професор е в НМУ
Ивано-Франкивск, Украйна, с лекционен курс по европейска сигурност, юни 2012.
Владее английски и руски език. Има издадени 23 публикации.
Научни интереси:
икономика на отбраната; ядрена сигурност; енергийна сигурност; европейска сигурност; киберсигурност; експортен контрол; антикорупция.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (2012).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
посланик, постоянен представител на Република България в ООН и ОССЕ, Виена, Австрия (2012 – 2019),
награден със Сребърен почетен знак на МВнР (2018); секретар на МВС по ВПК и мобилизационната готовност на страната към МС (2009 – 2012); съветник към ПК на министър-председателя (2009 – 2012);
народен представител в 40-то ОНС; председател на Парламентарната комисия по въпросите на децата,
младежта и спорта (2005 – 2009); народен представител в 39-то ОНС; председател на Парламентарната
делегация към ЦЕИ (2001 – 2005).
в национални и международни организации:
съпредседател на ПК на международната конференция на МААЕ по ядрена сигурност, Виена 2020 (от 2018 г.);
председател на Движението за обновление на българските региони и общини (от 2008 г.); председател
на Съюза на европейските федералисти, България (2002 – 2009).
Лекционни курсове:
икономика на отбраната; европейска архитектура за сигурност; ядрена сигурност.
Основни публикации:
1. Европейска архитектура за сигурност. – София: ИК – УНСС, 2012. – 508 с.
2. Изграждане и развитие на военната икономика в България 1879 – 1944. – София: Военно издателство,
2009. – 223 с.
3. Развитие на военната индустрия в България 1945 – 1989. – София: ИК – УНСС, 2012. – 448 с.
4. Развитие на отбранителната индустрия в България 1990 – 2013. – София: ИК – УНСС, 2016. – 802 с.
5. SEE*ing European Security Architecture: SEE – South East Europe. – Vienn: Study Group Information, 2014. – 471 p.
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Цветков, Цветан Георгиев (1960)
Роден е в София. Завършва 35. гимназия с преподаване на руски език, София
(1977), и ВИИ „Карл Маркс“ (1983), специалност „Организация на производството и управлението в промишлеността“. Придобива научната степен „доктор“
(2003). Специализира в Центъра за изследване на европейската сигурност –
„Политики за сигурност – алтернативи и избор“, Холандия (1996 – 1997). Владее
английски и руски език. Има издадени 85 публикации.
Научни интереси:
управление на иновациите и инвестициите; управление на риска; количествени методи в управлението; икономика и управление в сектора за сигурност и отбрана.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши асистент (1992); главен асистент (1996); доцент (2005).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан по учебната работа към факултет „Икономика на инфраструктурата“ (2008 – 2016); директор на Центъра за стратегически изследвания в отбраната и сигурността на УНСС.
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
член на Борда на директорите на „Гама-Проект“ АД (1998 – 1999); зам.-председател на Борда на директорите на „Терем“ ЕАД, София (2013).
Лекционни курсове:
управление на иновациите; управление на отбранителните ресурси; управление на инвестициите в сектора за сигурност и отбрана; управление на риска; управление на проекти.
Основни публикации:
1. Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции (глави 8, 11, 12, 13, 18, 19 и т. 6.3. от шеста глава): Учебник. – София: ИК – УНСС, 2013. – 546 с. (в съавторство).
2. Управление на проектния риск: Учебник за дистанционно обучение. – София: УИ „Стопанство“,
2011. – 241 с. (в съавторство).
3. Application of Analytic Hierarchy Process in Expert Evaluation and Prioritisation of the Natural Disasters Risks. //
Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE):
6th International Conference (Sofia), 2016, рр. 458 – 464.
4. Application of Spreadsheets and Neural Networks for Assessing the Knowledge and Skills of Distance Learning
Students. // 9th Edition of The Future of Education International Conference (Флоренция), 2019.
5. Bulgariаn Security Policy: Alternatives and Choice. Harmonie Papers 9. – Gröningen: The Centre for European Security
Studies (CESS), 1999. – 52 p.
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Шаламанов, Велизар Матеев (1961)
Роден е в Карлово. Завършва ВНВВУ „Г. Бенковски“ (1984) – радиоелектроника;
КВИРТУ – „Покришкин“ (1991) – кибернетика, и ВА „Г. С. Раковски“ (1995) – електронна борба. Специализира в САЩ (1996, 1998), Германия (1997; 2009), и ВА
„Г. С. Раковски“ (1997). Придобива научната степен „доктор (1991). Членува в
Асоциацията на професионалистите по информационни технологии и разузнаване (AFCEA), Международната фондация (Женева) по демократичен контрол на
въоръжените сили (DCAF), Европейския форум за изследвания и технологии по
сигурността и иновации (ESRIF). Владее английски и руски език.
Научни интереси:
управление на промяната; добро управление; управление на информационните технологии; операционен
анализ; моделиране и симулации – компютърно подпомагани учения; системи за подпомагане вземането
на решения; национална и международна сигурност.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши научен сътрудник II степен (1998); доцент от БАН (2011).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
зам.-министър на отбраната (1998 – 2001); министър на отбраната в служебното правителство на
Георги Близнашки (август – ноември 2014).
в национални и международни организации:
систем-аналитик в Института на ГЩ (1984 – 1988); ръководител на сектор „Военни интелигентни системи“ в Института на ГЩ (1991 – 1993); ръководител на секция „Нови информационни и управленски
технологии“ в Института на ГЩ (1998); съветник на председателя на БАН по НС и отбрана и директор
на С4 програми в Центъра за изследване на НС и отбраната в БАН (2001 – 2006); ръководител на секция
„Изследване и развитие на информационни системи“ в ИПОН – БАН; председател на сдружение „Джордж
Маршал“ (от 2001 г.).
Лекционни курсове:
информационни технологии в сигурността и отбраната; евроатлантическа архитектура за сигурност;
военна политика и планиране.
Основни публикации:
1. Национална и международна сигурност. – София: Военно издателство. – 520 с. (авт. колектив).
2. Bulgarias Roadmap to NATO Beyond Prague. – Sofia: Institute for Euroatlantic Security, 2004. – 100 p. (авт.
колектив).
3. European Perspectives. – Sofia: St. Kliment Ohridski, 2008.
4. Information Aspects of Security. – Sofia: ProCon, 1996. – 200 p. (в съавторство).
5. Model and Analysis of Defence Expenditures. – Sofia: Military Publishing House, 2008. – 183 p. (авт. колектив).
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АСИСТЕНТИ
Богомилова, Екатерина Величкова (1985)
Родена е в Луковит. Завършва 22. СОУ „Георги С. Раковски“, София (2004).
Получава бакалавърска степен по специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ в УНСС (2008), магистърска степен по специалност „Национална и
регионална сигурност“, специализация: „Управление на кризи“ – Национален военен университет „Васил Левски“, В. Търново (2010), магистърска степен по
специалност „Финансов контрол“ от УНСС (2010). Придобива научната степен
„доктор“ (2014). Владее английски и руски език. Има издадени 25 публикации.
Научни интереси:
икономика на отбраната и сигурността; ядрена сигурност; управление на извънредните ситуации; количествени методи в управлението на кризи; анализ на нормативните системи на кризисния мениджмънт;
екологична и технологична сигурност; икономически анализ и планиране; управление на отбранителните
ресурси.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2014); главен асистент (2017).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Национална и регионална сигурност“ (2015 – 2018).
Лекционни курсове:
управление на сигурността; управление на извънредните ситуации; управление на отбранителните ресурси; Detection and Interdiction of Criminal or Unauthorized Acts Involving Nuclear and Other Radioactive Material
out of Regulatory Control.
Основни публикации:
1. Икономическа оценка на наводненията чрез географско софтуерно приложение. // Икономически и социални алтернативи, София, УНСС, 2017, с. 15.
2. Инструментариум за оценяване на екологичната сигурност. // Наука, образование, сигурност,
Югоизточна Европа: Новите заплахи пред регионалната сигурност: Междунар. конф., НБУ, 2016,
с. 545 – 556.
3. Обучението в семинарите по „Управление на извънредните ситуации“. // Обучението и изследванията
по икономика на отбраната и сигурността – настояще и бъдеще: Юбил. науч. конф. (София), 2016,
с. 116 – 125.
4. Управление на извънредните ситуации (природни бедствия и екологични катастрофи). Част I. – София:
ИК – УНСС, 2017. – 201 с.
5. Bulgarian Research Infrastructure in defence. // Security and defence R & D Management: Policy, Concepts and
Models, Avangard Prima, Sofia, 2008, рр. 285 – 299.
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Гечкова, Теодора Сашева (1984)
Получава бакалавърска степен по специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ от УНСС (2008), магистърска степен по специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Корпоративна сигурност“ от УНСС
(2009). Придобива научната степен „доктор“ (2014). Владее английски език.
Научни интереси:
мобилизационно планиране; корпоративна сигурност; стратегическо управление в отбраната и сигурността; маркетинг и търговия с военна и специална
продукция; защита на критичната инфраструктура.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2014); главен асистент (2017).
Основни публикации:
1. Национална стратегия на Канада за защита на критичната инфраструктура. // Икономически аспекти на инфраструктурата и комуникациите, 2010, № 2, с. 68 – 74.
2. Приоритизиране на мерките за защита на националната критична инфраструктура (стратегически
акценти). // Икономически и социални алтернативи, 2017, с. 68 – 76.
3. Стратегическо планиране на защитата на критичната инфраструктура: Дисертационен труд за
присъждане на образователната и научна степен „доктор“. – София, 2014.
4. NATO project SfP-982063 Мanagement of Security Related R&D in Support of Defence Industrial Transformation.
5. R & D and CriticalInfrastructure Protection (Canada’s Experience). // Business and Science for Security and Defence
Industrial R & D: Internat. Conf. (Sofia), 2009, рр. 229 – 241.

Пенчев, Пенчо Петров (1947)
Роден е в София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1972), специалност „Икономика на
промишлеността“, и Висшата следдипломна школа при ВИИ „Карл Маркс“ (1976).
Придобива научната степен „доктор“ (2002). Специализира в Института по
труда, Москва (1980), и в Упсалския университет, Швеция (1980 – 1981). Член
на Световния фонд на дивата природа. Владее английски, руски и немски език.

Научни интереси:
проблеми на устойчивото развитие; ефективност и производителност на труда; проблеми на сигурността; проблеми на устойчивото развитие по сектори на икономиката.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1983).
Лекционни курсове:
основи на политиката на сигурност; европейска архитектура на сигурността; дипломатическо и консулско
право; обща теория на сигурността; Югоизточна Европа – политика и институции на сигурност.
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Основни публикации:
1. А стойността на всяка вещ е точно толкова, колкото дадат за нея. // Отечествен фронт, 24.04.1987.
2. Анализ и прогноза на трудовите ресурси на София окръг – град, 1975 – 2000 г. // Научноизследова
телска разработка за Софийска община, 1987.
3. За мирен и проспериращ свят. // 50 години ООН (София), 1995.
4. За по-широко математизиране на икономическата дейност. // Икономически живот, 18.12.1985.
5. Екология и устойчиво развитие. // Дейността на екологичните неправителствени организации в застрашените екологични зони, 1997.

Тагарев, Недко Георгиев (1979)
Роден е в София. Завършва СМГ „Св. Паисий Хилендарски“ (1998). Получава бакалавърска степен по специалност „Икономика на индустрията“ от УНСС (2004),
магистърска степен от УНСС по специалностите „Икономика на индустрията“
(2005) и „Икономика на отбраната и сигурността“ (2007). Придобива научната
степен „доктор“ (2013). Владее руски, английски и испански език. Има издадени
42 публикации.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2010); главен асистент (2015).
Лекционни курсове:
Cybersecurity in Nuclear Security, Master degree program „Nuclear security“; икономически анализ в отбраната
и сигурността; актуални проблеми в отбраната и сигурността; корпоративна сигурност.
Основни публикации:
1. Basics of management for cloud computing security (part 2 physical security). // Application of Information and
Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE): International Conference
(Sofia), 2016, pp. 285 – 294.
2. Модел на обучение в областта на киберсигурността в магистърска програма „Ядрена сигурност“. //
Икономически алтернативи, 2019, № 2, с. 46 – 49.
3. Defence Resource Planning in the Environment of Internet of Things. // Research Papers, 2019, Vol. 1,
pp. 169 – 199.
4. Значение на ядрената сигурност през 21. век. // Европейският съюз, България и конфликтите на 21.
век. – София: Балкански институт за стратегически прогнози и управление на риска, 2018,
с. 78 – 91.
5. System recovery management basics. // Application of Information and Communication Technology and Statistics
in Economy and Education(ICAICTSEE): International Conference (Sofia), 2015, pp. 604 – 611.
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Ценков, Юри Цветанов (1984)
Роден е във Видин. Завършва гимназия с преподаване на чужди езици, Видин
(2002), и УНСС (2006), специалност „Икономика на отбраната и сигурността“.
Придобива научната степен „доктор“ (2013). Владее английски и френски език.
Има издадени 21 публикации.
Научни интереси:
управление на риска; управление на проекти; иновации и инвестиции.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2014).
Лекционни курсове:
устойчиво развитие; управление на инвестициите в сектора за сигурност и отбрана; управление на
иновациите.
Основни публикации:
1. Economic assessment of wildfire consequences. // Management and Sustainable Development: 20th International
Scientific Conference, University of Forestry (Yundola, Bulgaria), 2018.
2. Economic security indicators. // South East Europe, New threats to regional Security, NBU, Sofia, 2016,
pp. 432 – 437.
3. Entrepreneurial model of local innovation development in the European union economy. // Journal of Entrepreneurship
Education, 2019, Vol. 22 (в съавторство). Justification of the strategy of economic security of organization in
the conditions of innovation development. // Journal of Security and Sustainability Issues, 2019, pp. 715 – 724.
4. Model for Assessment of Economic Security of Bulgaria. // Economic alternatives, 2016, pр. 41 – 50.
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ФАКУЛТЕТ
„МЕЖДУНАРОДНА
ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА“

Факултет „Международна икономика и политика“
е създаден през 1995 г.

Факултетно ръководство:
Декан: доц. д-р Мария Бакалова
Зам.-декан по учебната работа: доц. д-р Елена Симеонова
Зам.-декан по научноизследователската дейност:
доц. д-р Елизабет Йонева
Зам.-декан по качеството и международното сътрудничество:
доц. д-р Паскал Желев

В състава на факултета са включени:
 Катедра „Международни икономически отношения и бизнес“
 Катедра „Международни отношения“
 Катедра „Политология“
 Катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“
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Катедра
Международни икономически отношения и бизнес

Ръководител на катедра – проф. д-р Миланка Славова
Зам.-ръководител – доц. д-р Васил Петков
Научен секретар – гл. ас. д-р Силвия Кирова

ПРОФЕСОРИ
Александрова-Златанска, Светлана Колева (1958)
Родена е в София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1980), специалност
„Планиране“. Придобива научната степен „доктор“ (1998). Специализира финансиране на бизнеса, европейски структурни фондове и управление на проекти в Полша (1990 – 1991), Университета „Делауеър“, САЩ (1996), Дания
(1997 – 1998), Италия и Белгия. Гост-професор в Загребския университет (2003 –
2004). Владее английски и полски език. Има издадени над 20 публикации.
Научни интереси:
финансови пазари; анализ разходи и ползи; проектно финансиране.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1994); главен асистент (1999); доцент (2006); професор (2020).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
директор на дирекция „Развитие на селските райони“ в Министерството на земеделието, храните и
горите (2013 – 2014).
в национални и международни организации:
ръководител на научни проекти съвместно с Института за пазарна икономика, Харвардския университет, Световната банка, Института за международно икономическо развитие, Отворено общество
(1997 – 2000).
Лекционни курсове:
капиталови пазари; международни финанси, финансови пазари и прогнозиране; управление на проекти, финансирани от ЕС.
Основни публикации:
1. Капиталови пазари: Глобални перспективи. – София: Даниела Убенова, 2005. – 414 с.
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Боева, Бистра Николова (1947)
Родена е в София. Завършва 35. политехническа гимназия с преподаване на
руски език „Михаил Иванович Калинин“ (1965) и ВИИ „Карл Маркс“ (1970), специалност „Икономика на външната търговия“. Получава магистърска степен
по специалност „Право“ от УНСС (2007). Придобива научните степени „доктор“ (1975) и „доктор на икономическите науки“ (1992). Специализира финансови аспекти на управлението на международни проекти във Великобритания
(септември – декември 1993). Гост-професор в Пекинския университет по
межународни изследвания (BFSU), Китай – „Международен бизнес“; Тиранския
университет, Албания – „Корпоративно управление“; Италия – в магистърска
програма по Нова Европа, банково дело и предприемачество – „Корпоративно управление в банковия
сектор“; Хенли менижмънт скуул, Великобритания – „Управление и икономика в преход“; Бизнес училище в Кейп Таун, Република Южна Африка – „Управление и икономика в преход“. Член на Европейския
форум по корпоративно управление към ЕК и консултативната група за развитие на частния сектор към Глобалния форум за корпоративно управление (Световна банка/ОИСР). Изнася лекции в ЮАР и
Великобритания. Удостоена с почетното звание „заслужил професор на УНСС“ (2013). Владее английски,
руски и немски език. Има издадени 107 публикации.
Научни интереси:
корпоративно управление и устойчиво развитие; международен бизнес и дигитализация; управление на
международни проекти; международен маркетинг.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
хоноруван асистент (1971 – 1972); асистент (1973); главен асистент (1977); доцент (1984); професор
(1997).
ръководни и други длъжности в УНСС:
директор на департамент „МИО и бизнес“ (1992 – 1995); ръководител на катедра „МИО и бизнес“ (2001 –
2009).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
член на Държавната комисия по ценни книжа (1997 – 2001).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
председател на надзорен съвет на приватизационен фонд.
Лекционни курсове:
корпоративно управление и международен бизнес (на български и на англиийски език); международен бизнес
(на английски език); управление на международни проекти; глобален мениджмънт; международен маркетинг (на български и на английски език).
Основни публикации:
1. Капитали, топене на ледове и 2° C: корпоративно управление и устойчиво развитие. – София: ИзтокЗапад, 2018. – 256 с.
2. Корпоративно управление в международния бизнес. – София: ИК – УНСС, 2016. – 312 с. (авторски колектив).
3. Международен маркетинг. – София: УИ „Стопанство“, 2010. – 411 с. (в съавторство).
4. Мениджмънт в условията на интернационализация и глобализация (Глобален мениджмънт). – София:
ИК – УНСС, 2014. – 378 с.
5. Capital, Melting Glaciers and 2° C: Sustainable Corporate Governance in 21st century. – Sofia: Iztok-Zapad, 2019. –
176 p.
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Василев, Димитър (Димитър Василев Стоилков) (1922)
Роден е в Кюстендил. Завършва Факултета за стопански и социални науки към СДУ „Кл. Охридски“ (1949).
Придобива научната степен „доктор“ (1959). Специализира в Икономическата комисия за Европа при ООН
в Женева, Швейцария (1957 – 1958).
Научни интереси:
международни пазари; конюнктура на международните стокови борси; класификация на международните цени; икономически връзки с развиващите се страни, със скандинавските държави; икономика на
Австралия и българският износ за тази страна.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1961); професор (1969).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
директор на Научноизследователския институт по външна търговия (1963 – 1969).
в национални и международни организации:
председател на Съвета по маркетинг към Българската търговско-промишлена палата.
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
генерален консул и търговски представител на България в Австралия (1969 – 1972).
Лекционни курсове:
конюнктура на международните стокови пазари.
Основни публикации:
1. Икономика на външната търговия на Австралия: Монография. – Сидни, НИИ по външна търговия:
1973. – 321 с.
2. Икономика и организация на външната търговия. – София: Наука и изкуство, 1962. – 338 с. (авторски
колектив).
3. Конюнктура и прогнозиране на световните стокови пазари: Учебник. – София: Наука и изкуство, 1983. –
267 с.
4. Конюнктура на европейските пазари на яйца и птици. – 1959.
5. Печалби и загуби във външната търговия. – София, 1968.

Василева, Антоанета Георгиева (1960)
Родена е в с. Екзарх Антимово, област Бургас. Завършва Политехническата
английска гимназия „Гео Милев“, Бургас (1979) и ВИИ „Карл Маркс“ (1984), специалност МИО. Придобива научната степен „доктор“ (2000). Доктор по бизнес администрация на Washington International University (2002). Специализира
международен мениджмънт в Барселона, Испания (1997), експортен мениджмънт в Лондон (1997), в International Faculty Development Program – Испания
(януари – май 1997), Business Administration в САЩ (2001 – 2002), Management
Skills Development – Япония (ноември 2004 – февруари 2005). Гост-професор в
Cracow University of Economics, Полша – International Business, Alfa BK Univerzitet,
Сърбия – Međunarodni biznis, Spoljna trgovina; Marketing trgovinskih preduzeća. Член на EIBA. Владее английски,
руски и сръбски, ползва немски и испански език. Има издадени 65 публикации.
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Научни интереси:
международен бизнес; международен маркетинг и мениджмънт; публично-частно партньорство.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1995); старши асистент (1997); главен асистент (2000); доцент (2004); професор (2011).
ръководни и други длъжности в УНСС:
директор на Центъра за международна икономика, политика и право в ИСК при УНСС (2002 – 2007); декан
на факултет „Международна икономика и политика“ (2011 – 2014).
Лекционни курсове:
международен бизнес; международни бизнес операции; международни бизнес комуникации; International
Business, Regional Practices in International Business; международен маркетинг.
Основни публикации:
1. Международен бизнес и глобализация. – София: Нова Българска Медийна Група Холдинг, 2010. – 220 с.
2. Међународни бизнис: савремени облици и глобални изазови. – Београд: Центар за стратешке прогнозе,
2018. – 345 с.
3. Публично-частно партньорство: Икономика, управление, предизвикателства. – София: УИ
„Стопанство“, 2009. – 280 с. (в съавторство).
4. Съвременни форми на международен бизнес. – София: Нова Българска Медийна Група Холдинг, 2010. –
259 с.
5. Geopolitical and Economic Challenges of the Globalized World. – Norderstedt: LAP LAMBERT Academic Publishing,
2018. – 320 p. (co-author).

Данаилов, Данаил Лазаров (1935)
Роден е в с. Деляновци, област Велико Търново. Завършва Търговската гимназия в Свищов (1953) и ВФСИ „Д. А. Ценов“, Свищов (1959), специалност „Счето
водна отчетност“. Придобива научните степени „кандидат на икономическите науки“ (1968) и „доктор на икономическите науки“ (1977).
Научни интереси:
методи за анализиране, оптимизиране и прогнозиране на външнотърговската
дейност.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1970); професор (1980).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-ректор (1979 – 1980); ректор (1980 – 1987).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
зам.-председател на НАОА при Министерския съвет на Република България (от 2008 г.).
Лекционни курсове:
финансов мениджмънт и бизнес анализ на фирмата.
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Основни публикации:
1. България през първата третина на XXI в.: икономика, финанси, банки, доходи. Дигитализацията е реалност и предизвикателство. – София: ИК – УНСС, 2019. – 327 с.
2. Икономиките на Балканите: вчера, днес и утре. – София: ИК – УНСС, 2014. – 112 с.
3. Икономически методи на управление: Изследване. – София: Партиздат, 1988. – 288 с. (в съавторство).
4. Сливанията, придобиванията и поглъщанията в международния бизнес – поуки, нови тенденции и
предизвикателства. – София: УНСС, 2013. – 118 с.
5. Четвъртата индустриална революция – роботи срещу хора, капитали срещу труда. Предизвика
телства пред България. – София: ИК – УНСС, 2016. – 168 с.

Данов, Георги (Георги Данов Вълковски) (1934 – 2008)
Роден е в с. Ставерци, област Плевен. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1958), специалност „Икономика на външната търговия“. Специализира в Швейцария
(1967), Русия (1970). Придобива научните степени „доктор“ (1967) и „доктор на
икономическите науки“ (1987). Владее руски и френски език.
Научни интереси:
международни икономически отношения – теория, практика, интеграция; международна търговия с интелектуални продукти.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1971); професор (1989).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра МИО (1989 – 1990); зам.-ректор по УР (1990 – 1993).
Лекционни курсове:
международна търговия; социално-икономическа интеграция; основи на МИО; европейска икономическа
интеграция; интелектуални продукти в МИО.
Основни публикации:
1. Икономически връзки и взаимозависимости между външната търговия и производството. – София:
Външнотърг. предприятие за пропаганда и реклама, 1969. – 79 с.
2. Международни икономически и валутно-финансови отношения: Учебник. – Варна: ВИНС „Д. Благоев“,
1971. – 302 с. (в съавторство).
3. Основи на международните икономически отношения. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1990. – 344 с. (авторски колектив).
4. Правни и икономически проблеми на външнотърговската реализация на научно-техническите постижения. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1987. – 158 с. (в съавторство).
5. Теория на международните икономически отношения и външноикономическата дейност: Свитък лекции. – София: УИ „Стопанство“, 1993. – 140 с.

545

Желев, Груди Енчев (1923)
Роден е в с. Войника, област Ямбол. Завършва икономически науки в Московския държавен икономически
институт (1952). Придобива научните степени „доктор“ (1957) и „доктор на икономическите науки“
(1977).
Научни интереси:
конюнктура на международните пазари; методологически въпроси на определянето на ефективността
на стокообмена; оптимизационен модел на плана за износа в различни страни; въвеждане на прогресивни
форми на двустранно икономическо сътрудничество като инженерингова дейност; коопериране; специализация.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
професор (1981).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
зам. постоянен представител на НРБ в СИВ, Москва (1973 – 1977); първи зам.-министър на външната
търговия (1977), отговарящ за направление „Стратегия и планиране на външната търговия“ и за научното направление „Външна търговия и конюнктура на международните пазари“; търговско-икономически съветник в Унгария с дипломатически ранг пълномощен министър (1979).
Основни публикации:
1. Балансът на народното стопанство и въпроси на социалистическото възпроизводство в НР България. –
София: Наука и изкуство, 1965. – 365 с.
2. Възпроизводство и баланс на народното стопанство на страните – членки на СИВ. – Варна: Изд. „Г.
Бакалов“, 1976. – 336 с.
3. Въпроси на баланса на обществения продукт в НРБ. – София: НИ, 1960. – 218 с.
4. Ефективност на външноикономическата дейност. – София: ВИИ, 1989. – 243 с.
5. Проблемы воспроизводства и международного разделения труда в странах – членах СЭВ. – Москва:
Экономика, 1971. – 192 с.

Каракашева, Лилия Вълчева (1935 – 2020)
Родена е в София. Завършва Средно училище за чужди езици (френски отдел),
Ловеч (1950/1951) и ВИИ „Карл Маркс“ (1959), специалност „Икономика на външната търговия“. Придобива научните степени „доктор“ (1969) и „доктор
на икономическите науки“ (1981). Специализира международни валутно-финансови отношения в Международния университет по сравнителни науки,
Факултет по международна сравнителна икономика, Люксембург (International
University of Comperative Sciences, Luxemburg – Faculty of International Comperative
Economy) (1960/1966); маркетинг на крупните компании в Института за
външна търговия – Париж, Франция (Foreign Trade Institute, Paris, France) (1972);
в САЩ – Източновашингтонския университет (1989, 1990), Университета Оклахома (1990). Владее френски, руски и английски език. Има издадени над 150 публикации.
Научни интереси:
международен бизнес; управление на международни инвестиционни проекти; маркетинг и международен
маркетинг; международно фирмено сътрудничество.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1960); доцент (1973); професор (1984).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на Отрасловоикономическия факултет (1972 – 1973); зам.-декан на Търговския факултет
(1973 – 1975); декан на факултет МИО; ръководител на катедра МИО (1975 – 1979; 1982 – 1989); ръководител на катедра МИО при факултет „Международна икономика и политика“ (1995 – 2000).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
завеждащ секция в Института по външна политика на Министерството на външните работи (1975 – 1978);
завеждащ секция в Института по външна търговия към Министерството на външната търговия в състава
на ИМОСИ към БАН (1978 – 1980); главен директор на Института за управление и подготовка на пресонала за
външноикономическа дейност към Министерството на външноикономическите връзки (1980 – 1990).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
председател на УС на „Булгарлизинг“ АД.
Лекционни курсове:
международни бизнес операции; основи на маркетинга; международен маркетинг; международни инвестиционни проекти.
Основни публикации:
1. Международен маркетинг. – София: ИК „Призма“, 2012. – 280 с.
2. Международни бизнес операции: В 2 ч.: Учебник за дистанционно обучение. – София: УИ „Стопанство“.
Ч. 1. Външнотърговски операции. – 2007. – 262 с. Ч. 2. Комплексни международни бизнес операции. –
2007. – 370 с.
3. Международни инвестиционни проекти. – София: ИК „Призма“, 2011. – 304 с.
4. Международният капиталистически инженеринг: Изследване. – София: Наука и изкуство, 1981. – 192 с.
5. Търг: Подготовка, участие в търга, документи. – Варна: Princeps, 1995. – 264 с.

Маринов, Велко Тодоров (1941)
Роден е в с. Оборище, област Пазарджик. Завършва средното смесено училище
„Нешо Бончев“, Панагюрище (1959) и ВИИ „Карл Маркс“ (1966), специалност
„Икономика на външната търговия“. Придобива научните степени „доктор“
(1973) и „доктор на науките“ (1991). Специализира в Германия.
Научни интереси:
световно стопанство и международни икономически отношения; европейска икономическа интеграция.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
хоноруван асистент (1968 – 1970); редовен асистент; доцент (1979), професор (1994).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на факултет МИО (1975 – 1979); отговорен редактор на Трудовете на ВИИ „Карл Маркс“
(факултет МИО) (1975); директор на Висшата школа по външноикономическа дейност (ВШВИД) към
Отделението за повишаване квалификацията на кадрите при ВИИ „Карл Маркс“ (1981).

547

Лекционни курсове:
теория на МИО; МИО и бизнес в Европа; европейско икономическо сътрудничество.
Основни публикации:
1. Европейска икономическа интеграция. – 3. изд. – София: УИ „Стопанство“, 2004. – 504 с. (авт. колектив).
2. Международни икономически отношения: Теория, система, политика. – 2. прераб. и доп. изд. – София:
УИ „Стопанство“, 2006. – 376 с.
3. Международно разделение на труда: Въпроси на методологията, теорията и практиката. – София:
УИ „Стопанство“, 2004. – 256 с.
4. Отворената икономика. – София: УИ „Стопанство“, 2004. – 155 с.
5. Отвореност и растеж на националната икономика. // Годишник на УНСС, 2006, с. 7 – 74.

Масларов, Светослав Любомиров (1947)
Роден е в София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1971), специалност „Външна търговия“. Придобива научната степен „доктор“ (1979). Специализира в Залцбург,
Австрия (1980), Университета на Аризона, Тусон, САЩ (1993), университета
„Темс Вали“, Лондон (1993), Университета на Хъл, Великобритания (1996). Член
на Българската макроикономическа асоциация. Владее английски, руски и чешки
език.
Научни интереси:
международни валутно-финансови отношения.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1973); старши асистент (1975); доцент (1987); професор (2003).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
член на Държавната комисия по ценни книжа (2001 – 2003).
Лекционни курсове:
валутни отношения; финансиране на международната търговия.
Основни публикации:
1. Валута и международни финанси. – 4. доп. и прераб. изд. – София: Princeps, 2003. – 396 с.
2. Валута и международни финанси. Валутни курсове, лихвени проценти и как да ги прогнозираме. – 3. доп.
и прераб. изд. – София: Princeps, 1998. – 371 с.
3. Външна търговия: техника на финансирането. – 4. изд. – София: Princeps, 2000. – 204 с. (в съавторство).
4. Международни финанси. – София: ИСК – УНСС, 1999. – 256 с.
5. Финансиране на външнотърговските сделки. – София: НБУ, 2007. – 252 с. (в съавторство).
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Петров, Марин (Марин Петров Маринов) (1929)
Роден е в с. Градница, Габровско. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1953), специалност „Политическа икономия“. Специализира в Москва (1976) и САЩ (1981).
Придобива научните степени „доктор“ (1969) и „доктор на икономическите
науки“ (1977). Владее руски и английски език.
Научни интереси:
международно научно-техническо сътрудничество; европейска икономическа
интеграция; иновации и международен бизнес.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1971); професор (1979).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
началник на управление „Висше образование“ в Министерството на народната просвета (1969 – 1970);
главен секретар, зам.-председател на ДКНТП (1971 – 1981).
Лекционни курсове:
научна политика и международно научно-техническо сътрудничество; международно икономическо сътрудничество; европейска икономическа интеграция; иновации и международен бизнес.
Основни публикации:
1. Проблеми на асоциирането на България с Европейската общност. – София: УИ „Стопанство“,
1994. – 113 с.
2. Европейска икономическа интеграция. – 3. изд. – София: УИ „Стопанство“, 2004. – 504 с. (авт. колектив).
3. Иновации: как да превърнем идеята в продукт. – Варна: Princeps, 1996. – 267 с. (в съавторство).
4. Иновациите: политика и практика. – София: Фондация „Приложни изследвания и комуникации,
2004. – 561 с. (авт. колектив).
5. Проблеми на асоциирането на България с Европейската общност. – София: УИ „Стопанство“,
1994. – 113 с.

Пописаков, Григор Ангелов (1915 – 2010)
Роден е в Асеновград. Завършва Пловдивската търговска гимназия (1933) и Държавното висше училище
за финансови и административни науки в София (1944). Придобива научна степен „доктор на икономическите науки“ (1971).
Научни интереси:
проблеми на международното разделение на труда – специализация и коопериране на производството;
външнотърговски отношения и външнотърговска политика на нашата страна в исторически план – периода 1940 – 1944 г. и след това; износ на селскостопански продукти; качество на стоките.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
преподавател (1952); доцент (1954); професор (1964).
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ръководни и други длъжности в УНСС:
първият ръководител на катедра „Външната търговия“ (1953); декан на Отрасловоикономическия факултет; ректор на Института за чуждестранни студенти (1966 – 1967).
в национални и международни организации:
секретар на професионалната организация на служителите от БНБ; секретар на банковите служители
в София.
Лекционни курсове:
икономика на външната търговия.
Основни публикации:
1. Икономика и организация на външната търговия. – София: Наука и изкуство, 1962. – 337 с. (в съавторство).
2. Международна търговия. Учебник (за студентите от ВИИ „Карл Маркс“ – София). – София: Наука и
изкуство, 1976. – 759 с.
3. Международни икономически отношения: Кратък курс. Учебник (за студентите от ВИИ „Карл Маркс“ –
София). – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1977. – 418 с. (в съавторство).
4. Проблеми на качеството на нашата промишлена и селскостопанска продукция. – София: Партиздат,
1962. – 120 с.
5. Промишленото коопериране между страните от Изтока и Запада: Изследване. – София: Бълг. търг.пром. палата, 1974. – 212 с.

Радковски, Пенчо Минков (1912 – 2002)
Роден е в Троян. Завършва Търговската гимназия в Свищов и Свободния университет за политически и
стопански науки в София (1939). Преподавател във ВИИ „Карл Маркс“ (от 1952 г.). Член на редколегията
на сп. „Народна кооперация“ при ЦКС. Удостоен с почетната юбилейна значка на Съюза на научните работници България.
Научни интереси:
роля и място на външната търговия в икономическото изграждане на страната; организационни проблеми на външната търговия на България; проблеми на икономическата ефективност и рентабилността на
външната търговия.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
професор (1967).
ръководни и други длъжности в УНСС:
първи декан на Търговския факултет (1952 – 1958); ръководител на катедра „Организация и управление на
външната търговия“; член на АС; член на Музейния съвет при ВИИ „К. Маркс“; зам.-ректор на ВИИ „Карл
Маркс“ (1960 – 1962).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
съветник и завеждащ секция „Външна търговия“ при Върховния стопански съвет (1945 – 1947); директор
на износа при Министерството на търговията, впоследствие Министерство на външната търговия
(1948 – 1949); търговски представител на НРБ в Швейцария (1970 – 1972).
в национални и международни организации:
отговорен ръководен служител в Общия съюз на земеделските кооперации в София (1936 – 1941); директор на РКС – Троян; председател и член-делегат на РКС „Осъм“ – Троян (1944 – 1945); съветник и
зам.-началник на управление в ЦКС – София (1949 – 1951); председател на българо-японската секция при
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Търговската палата; член на Президиума на СНР; председател на Съюза на икономистите в България към
НТС.
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
първи зам. генерален директор на ДСО „Булгарплод“, София (1967 – 1968), зам.-директор на ВТП
„Булгарплодекспорт“.
Лекционни курсове:
организация и техника на външната търговия.
Основни публикации:
1. Икономика и организация на външната търговия. – София: Наука и изкуство, 1962. – 337 с. (в съавторство).
2. Международни икономически отношения (Кратък курс): Учебник (за студентите от ВИИ „Карл
Маркс“ – София). – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1977. – 418 с. (в съавторство).
3. Организация на международната търговия. – София: Наука и изкуство, 1966. – 410 с.
4. Организация и техника на външната търговия. – София: Наука и изкуство, 1958. Ч. 1. – 407 с. Ч. 2. –
1960. – 410 с.
5. Организация и управление на външнотърговската дейност (учебник за студентите от ВИИ „Карл
Маркс“ – София). – 2. прераб. изд. – София: Наука и изкуство, 1975. – 560 с.

Савов, Михаил Недялков (1928 – 2015)
Роден е в с. Недялково, област Перник. Завършва Киевския държавен университет „Т. Г. Шевченко“ (1953), специалност „Политическа икономия“. Придобива
научните степени „доктор“ (1961) и „доктор на икономическите науки“ (1977).
Награден за заслуги по случай 85-годишнината на УНСС с почетния знак на
Университета (2005).
Научни интереси:
анализ на международните икономически отношения; европейска икономическа
интеграция.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1953 – 1955); доцент (1970); професор (1979).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ректор на ВИИ „Карл Маркс“ (1979 – 1980).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
народен представител в 7-то Велико народно събрание (1990 – 1991); зам.-министър на народната просвета
и председател на СВО.
Лекционни курсове:
европейско икономическо сътрудничество; проблеми на участието на България в европейската икономическа интеграция.
Основни публикации:
1. Европейска икономическа интеграция. – 3. прераб. изд. – София: УИ „Стопанство“, 2004. – 504 с. (авт.
колектив).
2. Европейска икономическа интеграция. – 2. прераб. изд. – София: УИ „Стопанство“, 2002. – 440 с. (авт.
колектив).
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3. Европейска икономическа интеграция. – София: УИ „Стопанство“, 2001. – 410 с. (авт. колектив).
4. Външнотърговското ценообразуване при социалистическата икономическа интеграция. – Варна: Г.
Бакалов, 1976. – 160 с. (в съавторство).
5. Развитие на външната търговия между НРБ и СССР в условията на интеграцията: Монография. – Варна:
Г. Бакалов, 1977. – 112 с.

Славова, Миланка Димитрова (1957)
Родена е в Царево. Завършва ВИИ „Карл Маркс“, специалност МИО (1981).
Придобива научната степен „доктор“ (1990). Специализира в Портланд, Орегон,
САЩ (1990 – 1991), с Фулбрайтова стипендия, в Дания (1995), Великобритания,
Япония (1996; 2006). Участва в разработването на проекти по рамкови програми на ЕС за научни изследвания и технологично развитие, по многогодишни програми на ЕС за малки и средни предприятия и по програмите „Еразъм“. Владее
английски и руски език, ползва немски и френски.

Научни интереси:
управление на иновационните процеси на фирмено и държавно равнище; маркетингово управление на фирмата; европейска икономическа интеграция в областта на науката и изследванията.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1987); старши асистент (1990); главен асистент (1993); доцент (1999); професор (2020).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан по НИД (2008); зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение
(2016 – 2019); ръководител на катедра „МИО и бизнес“.
Лекционни курсове:
научно-техническа политика; международен бизнес и сътрудничество в науката, техниката и иновациите; управление на иновациите; маркетинг; международен маркетинг; маркетингови проучвания; европейска научна интеграция.
Основни публикации:
1. Глобален мениджмънт и маркетинг – японският опит. – София: УИ „Стопанство“, 2008. – 264 с. (авт.
колектив).
2. Иновации. Как да превърнем идеята в продукт. – Варна: Принцепс, 1996. – 268 с. (в съавторство).
3. Научна и иновационна политика на ЕС. – София: Отворено общество, 1998. – 244 с.
4. Digital and Social Media Marketing: A Results-Driven Approach. – London; New York: Routledge, 2017. – 320 p.
(co-author).
5. Internationalization of Bulgarian Innovative Companies. – Sofia: UNWE Publishing Complex, 2019. – 168 p.
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Статева, Йорданка Йосифова (1952)
Родена е в Русе. Завършва гимназията с преподаване на английски език „Гео
Милев“, Русе (1971) и ВИИ „Карл Маркс“ (1975), специалност „Външна търговия“
(МИО) (1975). Придобива научната степен „доктор“ (1985). Специализира
международни финанси и международна икономика по програма „Фулбрайт“ в
Университета „Джорджтаун“, Вашингтон, САЩ (1990 – 1991). Владее английски,
руски и немски език. Има издадени 43 публикации.
Научни интереси:
международни финанси; финансови деривати; международна икономика.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1985); главен асистент (1988); доцент (2001); професор (2015).
ръководни и други длъжности в УНСС:
председател на факултетна атестационна комисия.
Лекционни курсове:
международни финанси (I и II част); финансови деривати; парични съюзи; МИО и бизнес в Европа.
Основни публикации:
1. Балтийските икономики и очертаният път за присъединяване към Европейския паричен съюз. //
Икономически изследвания, 2015, № 1, с. 37 – 65.
2. Международна финансова архитектура – еволюция и съвременност. – София: ИК – УНСС, 2014. – 284 с.
3. Финансови деривати. – София: ИК – УНСС, 2015. – 284 с.
4. Balances of Payments – Contemporary Problems. // Economic alternatives, 2009, № 1, pp. 56 – 70.
5. The Role of Bailout Mechanisms in The European Monetary Union. // The Financial and Real Economy: Toward
Sustainable Growth: International Scientific Conference. – Niš: Univ. of Niš, Fac. of Economics, 2015, pp. 3 – 9.

Стоименов, Милчо Райчев (1941)
Роден е в с. Долни Коритен, област Кюстендил. Завършва средното си образование в гимназията в с. Трекляно (1961) и Московския финансов институт
(1967), специалност МИО, със специализация „Международни валутно-финансови отношения“. Придобива научните степени „доктор“ (1972), като задочен аспирант в Московския държавен институт за международни отношeния (МГИМО), и „доктор на икономическите науки“ (1985). Специализира във
Финансовия институт, Варшава (1973), в Института за МИО, Москва (1974).
Разработва теми по поръчка на Икономическата комисия за Европа към ООН
и на Комисията на организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Владее руски, френски и сърбохърватски език. Има издадени 116 публикации.
Научни интереси:
международни финанси; финансиране/финанси на международната търговия; парична теория и парична
политика; международни капиталови пазари.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
научен сътрудник в НИПСИИ към КИНТС на Министерския съвет (1972 – 1974); доцент (1977); професор (1988).
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ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Международни валутно-финансови и кредитни отношения“ (1978 – 1982).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
член на Комисията за финансов надзор (2003 – 2009); член на Комисията по ценни книжа и фондови
борси (01.1996 – 1997); координатор на групата експерти, представящи всички политически сили към
Комисията по външен дълг на Великото народно събрание, която разработва аналитичен доклад за
външните задължения на България (1991); помощник на член на ПБ и секретар на ЦК на БКП (1988 –
1990); помощник на председателя на Министерския съвет по външноикономическите проблеми
(1984 – 1988); инструктор и помощник на член на ПБ и секретар на ЦК на БКП в Централния партиен
апарат (1975 – 1984); зам.-директор на Научния център по външна търговия към Министерството на
външната търговия (10.1974 – 06.1975).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
независим член на Съвета на директорите на ЗАД „Далл Богг: Живот и Здраве“ АД (2009 – 2013).
Лекционни курсове:
международни финанси; финансиране/финанси на международната търговия; парична теория и парична
политика; международни капиталови пазари.
Основни публикации:
1. Валутна конвертируемост при социализма: Проблеми и перспективи. – София: Наука и изкуство,
1984. – 211 с.
2. Валутно-кредитни отношения „Изток-Запад“: Икономически и политически аспекти. – София:
Партиздат, 1987. – 231 с.
3. Международни финанси. – 3. доп. изд. – София: Тракия-М, 2011. – 739 с.
4. Проблеми на България през прехода: Статии, анализи, интервюта. – София: Тракия-М, 2010. – 392 с.
5. Финансиране на международната търговия. – 3. изд. – София: Рекламна Агенция „Очи“, 2006. – 616 с.

Хаджиниколов, Димитър Веселинов (1953)
Роден е в София. Завършва Немската езикова гимназия, София (1974) и
Московския държавен институт по международни отношения (МГИМО)
(1979), специалност МИО. Придобива научните степени „доктор“ (1984) с дисертация, защитена в МГИМО, Русия, и „доктор на икономическите науки“
(2010). Специализира в САЩ (1994), Белгия (1998), Германия (1998; 1999), Полша
(2000), Швейцария (2001), Франция (2004), Финландия, Ирландия, Унгария (2006).
Издател на сп. „Външна търговия“. Гост-професор в Университета на Агдер,
Норвегия – Кохезионна политика на ЕС и България; Университета на Сплит,
Хърватия – Търговска политика на ЕС; Каспийския държавен университет в
Актау, Казахстан – Управление на иновационни проекти и международна икономика. Владее немски, английски и руски език. Има издадени над 50 публикации.
Научни интереси:
европейска интеграция; европейска икономика; вътрешен пазар на ЕС; европейска администрация; търговска политика на ЕС; политика на развитие на ЕС; международна търговия; външна търговия на България.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1994); старши асистент (1995); главен асистент (1997); доцент (2001); професор (2011).
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в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
главен експертен сътрудник на Комисията по европейските въпроси към НС.
в национални и международни организации:
зам.-председател на Съюза на икономистите в България (от 2004 г.); председател на Българската асоциация за европейски изследвания (от 2016 г.).
Лекционни курсове:
европейска икономика; европейска администрация; търговска политика на ЕС; политика на развитие на
ЕС; международна търговия.
Основни публикации:
1. Европейска икономика. – София: ИК – УНСС, 2016. – 342 с.
2. Европейският съюз като глобална търговска сила. – София: Албатрос, 2008. – 288 с.
3. Общата търговска политика на ЕС след Лисабонския договор. – София: Тракия-М, 2011. – 225 с.
4. Bulgaria in the EU Cohesion Process. // Economic Alternatives, 2017, № 2, pp. 213 – 225.
5. The Impact of Accession to the EU on Bulgaria’s Export Specialization. // EBMM 20112011 International Conference
on Economics, Business and Marketing Management. – US: IEEE, 2011, pp. 11 – 13.

Царевски, Нешо Вълов (1920 – 1992)
Роден е в Угърчин, област Ловеч. Завършва Московския финансов институт,
специалност „Международни валутно-финансови отношения“ и Московския
държавен икономически институт, специалност „Икономика и организация
на социалистическото селско стопанство“ (1952). Завършва аспирантура в
Московския институт за външна търговия (1953 – 1956). Придобива научната степен „доктор“ (1957). Член на Научния съвет на Международния институт по икономически проблеми на световната социалистическа система при
Секретариата на Съвета за икономическа взаимопомощ; на Научния съвет на
Виенския институт на мира; на Националния комитет за защита на мира и на
Съюза на научните работници в България. Съветник в Софийския градски народен съвет. Носител на
орден „Кирил и Методий“ I степен, „Народна република България“ I степен, „Георги Димитров“, „Народен
орден на труда“, Орден за храброст от фронта и със званието „Заслужил деятел на науката“. Има издадени над 100 научни публикации.
Научни интереси:
международни валутно-финансови отношения.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
преподавател (1952); доцент (1964); професор (1969).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-ректор по учебната част (1966 – 1972); ръководител на катедра „Международни валутно-финансови
и кредитни отношения“ (1978).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
зам.-председател на БНБ (1960); председател на Българската външнотърговска банка (1964 – 1967); завеждащ секция „Международни валутно-финансови отношения“ при Научноизследователския институт по
външна търговия при Министерството на външната търговия (1964 – 1971); директор на Научния институт по проблемите на социалистическата икономическа интеграция към Комисията за икономическо и
научно-техническо сътрудничество при Министерския съвет, впоследствие (от 1977 г.) Институт за
международни отношения и социалистическа интеграция към Президиума на БАН (1971 – 1989).
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Лекционни курсове:
международни валутно-финансови отношения.
Основни публикации:
1. Валутно-финансовите отношения в условията на интеграцията: Монография. – Варна: Г. Бакалов,
1977. – 90 с.
2. Инфлацията и социално-икономическите противоречия в съвременния капитализъм. Монография. –
София: НИ, 1983. – 172 с. (в съавторство).
3. Международни валутни отношения: Учебник. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1981. – 260 с. (в съавторство).
4. Международни валутно-финансови отношения при капитализма. – София: НИ, 1958. – 350 с. изд. –
1964. – 190 с. изд. – 1968. – 324 с. изд. – 1974. – 331 с.
5. Международни валутно-финансови отношения при социализма: Учебник. – София: НИ, 1964. – 216 с.
2. изд. – 1969. – 408 с.

ДОЦЕНТИ
Бонева, Светла Богданова (1976)
Родена е в Бургас. Завършва Английската езикова гимназия „Гео Милев“, Бургас
(1995). Получава бакалавърска степен по специалност „Финанси“ (2001) и магистърска степен по специалности МИО (2000) и „Финанси“ (2002) от УНСС.
Придобива научната степен „доктор“ (2004). Специализира във Франция
(2000; 2003), Холандия (2001; 2008), Белгия (2002), Испания (март – май 2003:
IESE Business school, Barcelona – International Faculty Development Program of IESE
Business school), Австрия (2004; 2005; 2007), Италия (март – юни 2007: University
of Genoa, Jean Monnet European Centre of Excellence at DISEFIN (Department of
Economic and Financial Sciences) – Program: Migration Flows, sustainable development
and neighbourhood policy in the new EU countries), Гърция (2009). Гост-професор във Wirtschaftsuniversität Wien,
Austria (2016) – EU budget; UNINT Rome, Italy (2018) – European economy. Работи като оценител на проектни
предложения по програма „Leonardo da Vinci“ – Transfer of Innovations (Lifelong Learning Program) и по оперативни програми „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ и „Регионално
развитие“. Член на експертна работна група по разработване на оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика“ към Министерство на икономиката и енергетиката (2005 – 2006). Ключов експерт по проект „Подготовка на служителите на българската държавна
администрация за ефективна работа с институциите на ЕС“ (2007 – 2009). Работи като координатор на
проекта „Реформата в бюджета на ЕС“ по Комуникационната стратегия за присъединяване на България
към ЕС. Членува в BECSA, ECSA, Съюза на българските федералисти, Европейското младежко движение, Българската асоциация по управление на проекти. Професионални сертификати: Certified Government
Auditing Professional (CGAP, № 4567); Вътрешен одитор в публичния сектор (ВОПС, № 02345); Вътрешен
одитор на Системи за управление на качеството спрямо изискванията на ISO 9001:2015 и ISO 19011:2011
(№ на сертификата 505387). Владее английски, руски и немски език.
Научни интереси:
европейска икономика; управление на международни проекти; бизнес комуникации.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
хоноруван асистент (2001); главен асистент (2005); доцент (2011).
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ръководни и други длъжности в УНСС:
член на ФС на факултет „Международна икономика и политика“ (2002 – 2005); зам.-декан на факултет „Международна икономика и политика“ (2011 – 2019); председател на Комисията за осигуряване и оценяване на качеството на УНСС към факултет „Международна икономика и политика“ (2017 –
2019); член на КС на УНСС (2011 – 2019).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
председател на Обществения съвет към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в Народното събрание на Република България.
Лекционни курсове:
европейска икономика; бюджетна политика на ЕС; управление на инвестиционни проекти; бизнес комуникации в международния бизнес.
Основни публикации:
1. Ефекти от повишаването на размера на акциза на тютюневите продукти върху общественото здраве и бюджетните приходи в ЕС. // Икономически изследвания, 2014, № 3, 117 – 153.
2. Пазари и цени на електрическа енергия в България и ЕС. // Икономически изследвания, 2016, № 2,
с. 90 – 128.
3. Развитие на европейския интеграционен процес в областта на висшето образование. // Икономически
изследвания, 2011, № 1, с. 3 – 40.
4. Управление на комуникациите в международни проекти. – София: ИК – УНСС, 2019. – 258 с.

Ганев, Иван Радев (1931)
Роден е в с. Сан Стефано, област Бургас. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1956), специалност „Политическа
кономия“ и Висшата дипломатическа академия при Министерството на външните работи на СССР,
Москва (1962 – 1965). Придобива научната степен „доктор“ (1973).
Научни интереси:
международно разделение на труда; „третият свят“, балканската политика на България и икономическите връзки с балканските страни.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1984).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
посланик и началник на Отдела за балканските страни в Министерството на външните работи
(1977); зам.-министър в Министерството на външните работи.
Лекционни курсове:
икономика на балканските страни.
Основни публикации:
1. Балканите и балканските страни. – 1981.
2. Икономически връзки между балканските страни. – 1974.
3. Икономически връзки на държавите – членки на СИВ, с развиващите се страни. – 1972.
4. Политика на мир и добросъседско сътрудничество. – 1982.
5. СИВ и „третият свят“. Проблеми на сътрудничеството и на разделението на труда. – София:
Партиздат, 1974. – 240 с.
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Данов, Даниел Георгиев (1971)
Роден е в София. Завършва 9. френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“
(1990) и УНСС (1994), специалност МИО. Придобива научната степен „доктор“
(1999). Специализира в Унгария (1996), Гренобъл (1998), Москва (1999), Брюксел
(2001). Ползва френски, руски и английски език. Има издадени 10 публикации.
Научни интереси:
икономическа психология; психоанализа; интелектуални продукти; лидерство;
ергодична икономика.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1996); старши асистент (1998); главен асистент (1999); доцент (2007).
ръководни и други длъжности в УНСС:
председател на факултетната Атестационна комисия (2020).
Лекционни курсове:
международна търговия с интелектуални продукти; психологически фактори в МИО; интелектуални продукти в МИО; международна търговия; икономическа психология на финансовите пазари.
Основни публикации:
1. Международна търговия с интелектуални продукти. – София: УИ „Стопанство“, 1999. – 124 с.
2. Международна търговия с услуги и интелектуални продукти. – София: ГорексПрес, 2006. – 187 с.
3. Психологически фактори в международните икономически отношения. – София: УИ „Стопанство“,
2002. – 87 с.
4. Тенденции в международните икономически отношения: теория, анализи, прогнози. – София: УИ
„Стопанство“, 2001. – 226 с.
5. Economics of Intellectual Products and Property Rights. – Sofia: Publishing Complex – UNWE, 2016. – 164 p.

Даскалов, Павел Иванов (1940 – 2008)
Роден e в София. Завършва Гимназията за чужди езици в Ловеч (1959) и ВИИ
„Карл Маркс“ (1966), специалност „Външна търговия“. Придобива научната
степен „доктор“ (1978). Специализира в Париж (1967). Владее немски, френски,
английски и руски език.
Научни интереси:
международни финанси; финансиране на международната търговия.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1984).
Лекционни курсове:
международни финанси и финансиране на международната търговия.
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Основни публикации:
1. Валутни проблеми на развиващите се страни. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1988. – 124 с. (в съавторство).
2. Външна търговия: техника на плащанията. – 2. изд. – София: Принцепс, 1994. – 200 с. (в съавторство).
3. Външна търговия: техника на финансирането. – 4. изд. – София: Принцепс, 2000. – 204 с. (в съавторство).
4. Международни валутни отношения. – София: УИ „Стопанство“, 1992. – 339 с. (в съавторство).
5. Платежните условия във външнотърговската сделка. – София: УИ „Стопанство“, 1992. – 39 с.

Димова, Руска Кирова (1950 – 2019)
Родена е в с. Градина, област Пловдив. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1974), специалност „Икономика на външната търговия“. Придобива научната степен
„доктор“ (1979).
Научни интереси:
проблеми на международната икономическа интеграция.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1978); старши асистент (1981); главен асистент (1983); доцент (1999).
Лекционни курсове:
теория на международните икономически отношения.
Основни публикации:
1. Международна икономическа интеграция. – София: УИ „Стопанство“, 2008. – 280 с.
2. Международни икономически отношения: Учебник. – 2. изд. – София: УИ „Стопанство“, 1997. – 288 с.
3. Международните корпорации при глобализацията. // Икономическа мисъл, 2004, № 4, с. 99 – 114.
4. Развитие на европейското икономическо сътрудничество и интеграция. – София: УИ „Стопанство“,
2001. – 218 с.
5. Съвременните основи, условия и закономерности на международните икономически отношения:
Учебник. – София: УИ „Стопанство“, 1996. – 124 с.

Дънешка, Антоанета Христова (1978)
Родена е във Варна. Завършва ЕГ, Варна (1996), и УНСС (2000), специалност МИО.
Придобива научната степен „доктор“ (2008). Специализира международен бизнес
в Индия (2001). Членува в Международната асоциация за управление на проекти.
Владее английски, руски, френски и испански език. Има издадени 30 публикации.
Научни интереси:
международен бизнес; междукултурно делово общуване; управление на международни проекти.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2005); старши асистент (2008); доцент (2017).
Лекционни курсове:
бизнес комуникации в международния бизнес; бизнес комуникации и управление на проекти; дигитални маркетингови комуникации; международен маркетинг.
Основни публикации:
1. Култура и международен бизнес: Учебно помагало по междукултурно общуване в международния бизнес. – София: ИК – УНСС, 2015. – 208 с.
2. Междукултурно общуване в международния бизнес. – София: ИК – УНСС, 2016. – 236 с.

Желев, Паскал Неделчев (1980)
Роден е в Сливен. Завършва гимназията с преподаване на западни езици „Захарий
Стоянов“, Сливен (1998). Получава бакалавърска (2002) и магистърска (2004)
степен по специалност МИО от УНСС. Придобива научната степен „доктор“
(2010). Специализира в Шанхайския университет „Джао Тонг“, Китай (2019),
по програма „Фулбрайт“ в Университета на Илинойс, Урбана-Шампейн – САЩ
(2015 – 2016); по програма „Ернст Мах“ във Виенския университет по икономика и бизнес администрация, Австрия (2007 – 2008), по програма „Еразъм“ във
Варшавския университет, Полша (2006 – 2007). Гост-професор в Шанхайския
университет „Джао Тонг“, Китай – „Глобална икономика“; Къзълордински държавен университет „Коркут Ата“, Казахстан – „Световна икономика“; Казахски хуманитарно-юридически иновационен университет, Казахстан – „Международна търговия“. Владее английски и руски,
ползва немски език. Има издадени 40 публикации.
Научни интереси:
световна икономика; външноикономически отношения; индустриална политика; международна конкурентоспособност; регионална икономическа интеграция.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2009); главен асистент (2010); доцент (2015).
ръководни и други длъжности в УНСС:
главен секретар по международно сътрудничество (2016 – 2019).
в национални и международни организации:
секретар на УС на Съюза на икономистите в България; зам.-ректор по международната дейност и интернационализацията на Къзълординския държавен университет „Коркут Ата“ (Казахстан).
Лекционни курсове:
теория на МИО; външноикономически отношения на България; глобална икономика.
Основни публикации:
1. Индустриалната политика на България в годините на прехода и първото десетилетие на членство в
ЕС. – София: ИК – УНСС, 2014. – 214 с.
2. Теория на международните икономически отношения: Учебно помагало. – София: ИК – УНСС, 2015. –
226 с.
3. Bulgaria’s Export Competitiveness Before and After EU Accession. // East-West Journal of Economics and Business,
2012, Vol. XV-2012, № 1&2, pp. 107 – 128 (co-author).
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4. Bulgarian-Chinese Economic Relations in the Context of 16+ 1 Cooperation. // China-CEE Institute Working Paper,
2018, Vol. 24, 18 p. (electronic publication).
5. Structural Transformation and Industrial Competitiveness of Bulgaria After 10 Years of EU Membership. // Yearbook
of UNWE, 2017, № 1, pp. 87 – 103.

Кръстев, Сашо Тодоров (1950)
Роден е в Търговище. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1973), специалност „Иконо
мика на външната търговия“. Придобива научната степен „доктор“ (1980).
Специализира в Москва (1989).
Научни интереси:
международни икономически отношения; международна икономическа интеграция; външнотърговска дейност; международен маркетинг; международна търговия.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1982); главен асистент (1987); доцент.
Лекционни курсове:
международни икономически отношения; европейска икономическа интеграция; външнотърговска дейност на фирмата.
Основни публикации:
1. Европейска икономическа интеграция. – 3. изд. – София: УИ „Стопанство“, 2004. – 504 с. (авт. колектив).
2. Международни икономически отношения и социалистическа интеграция: Ръководство за семинарни занятия и самостоятелна подготовка: За студентите от ВИИ „Карл Маркс“ – София: ВИИ „Карл
Маркс“, 1985. – 129 с. (авт. колектив).
3. Основи на международните икономически отношения: Учебник за студентите от ВИИ „Карл Маркс“ –
София: ВИИ „Карл Маркс“, 1990. – 344 с. (авт. колектив).
4. Роль совместного строительства между НРБ и СССР в экономическом развитии Болгарии: на примере
строительства объектов на советской территории. – Москва: С. Кръстев, 1979. – 175 л.

Лозанов, Олег Стойов (1952)
Роден е в Перник. Завършва 9. френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“,
София (1971), ВИИ „Карл Маркс“ (1976), специалност „Икономика на външната търговия“ и следдипломна специализация „Изследване на операциите“ във
Висшата следдипломна школа при ВИИ „Карл Маркс“ (1977). Придобива научната степен „доктор“ (2015). Специализира по въпросите на организацията и
управлението на външната търговия в Икономическия университет – Прага,
Чехословакия (1980) и по въпросите на международните икономически отношения и маркетинговите комуникации в Мадридския университет „Комплутенсе“,
Испания (1991 – 1992). Владее френски и руски, ползва английски и испански език.
Има издадени над 70 публикации.
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Научни интереси:
развитие и регулиране на външноикономическата дейност на национално и международно равнище; форми
и методи на международно фирмено сътрудничество; теория и практика на международния маркетинг;
приложение на маркетинговите комуникации в условията на международния бизнес.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
стажант-асистент (1976); асистент (1978); старши асистент (1980); главен асистент (1982); доцент
(2015).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „МИО и бизнес“ (2009 – 2019).
в национални и международни организации:
член на УС на Националната асоциация по дизайн и реклама (1996 – 1999).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
член на Националното жури на Първото и Второто национално изложение „Реклама експо“, НДК – София
(1991 – 1992); собственик и управител на еднолична фирма за рекламни услуги ОГМА (1992 – 2003); член на
УС на кооперация „Реал“ (1995 – 2008); консултант по въпросите на външноикономическата дейност и
маркетинговите комуникации на над 20 фирми и обществени институции (от 1992 г. досега).
Лекционни курсове:
външноикономически отношения на България; международни бизнес операции; международни маркетингови комуникации; корпоративна идентичност и имидж; международен бизнес; маркетинг; международен
маркетинг; международен маркетинг на финансовите услуги.
Основни публикации:
1. Бизнес зад граница: методи и форми в практиката на съвременната фирма. – София: Авангард Прима,
2015. – 450 с.
2. Външноикономически отношения на Република България: Курс лекции. – София: Авангард Прима,
2009. – 222 с.
3. Маркетингови комуникации. – София: Тракия-М, 2003. – 394 с. (в съавторство).
4. Пъблик рилейшънс: Връзки с обществеността. – София, НБУ – ЦДО, 1997. – 128 с.
5. Рекламата в малката фирма. – София: Фаел, 2001. – 59 с.

Менчева, Лиляна Филипова (1935 – 2006)
Родена е в София. Завършва Икономическия техникум, София (1953), и ВИИ „Карл
Маркс“ (1958), специалност „Външна търговия“. Придобива научната степен „доктор“ (1969). Специализира в Люксембург (1966), СССР (1970, 1985),
Чехословакия (1982). Удостоена е с орден „Кирил и Методий“ II степен.
Научни интереси:
външноикономически връзки и регулиране на външноикономическата дейност,
рекламата и връзките с обществеността; международен бизнес.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1965); старши асистент (1968); доцент (1974).
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ръководни и други длъжности в УНСС:
декан на факултет МИО (1979 – 1983); зам.-декан на същия факултет (1987 – 1990); директор на Висшата
школа по външноикономическа дейност (ВШВИД) към Отделението за повишаване квалификацията на
кадрите при ВИИ „Карл Маркс“ (1991 – 1995).
Лекционни курсове:
външноикономически връзки и регулиране на външноикономическата дейност; управление на външноикономическата дейност; реклама и връзки с обществеността.
Основни публикации:
1. Външнотърговска реклама и пропаганда. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1977. – 85 с.
2. Маркетинг. – София: Призма, 2001. – 240 с. (в съавторство).
3. Маркетингови комуникации. – София: Тракия-М, 2003. – 394 с.
4. Рекламна политика. – София: НБУ, 2004. – 200 с.
5. Рекламни комуникации в международния бизнес. – 2. прераб. изд. – София: Тракия-М, 1998. – 270 с.

Мичева, Eлка (Елка Мичева Петрова) (1943)
Родена е в София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1966), специалност „Икономика
на външната търговия“. Придобива научната степен „доктор“ (1978). Участва
в разработването на проект на Автономен културен център СИМБА – София.
Научни интереси:
конюнктура и прогнозиране на международните пазари; пазарно-ценови проучвания във външната търговия; цени и ценообразуване на международните пазари;
международен маркетинг; ценова политика в международния маркетинг.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1976); доцент (1982).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан по учебната работа на факултет „Международна икономика и политика“ (2004 – 2008).
Лекционни курсове:
конюнктура и прогнозиране на международните пазари; пазарни анализи и прогнози; цени и ценообразуване
на международните пазари.
Основни публикации:
1. Връзката „цена – качество“ при вземането на управленски решения в пазарната икономика. – София: ВИИ
„Карл Маркс“, 1987. – 50 с.
2. Международни пазари на суровини – състояние, тенденции и проблеми. – София: ИСК, ВИИ „Карл Маркс“,
1982. – 269 с.
3. Пазари, цени, маркетинг: Ч. 1: Пазарното ценообразуване – теория и практика. –- София: 1993. – 424 с.
4. Пазари, цени, маркетинг: Ч. 2: Международни цени и ценообразуване. – София: 1995. – 111 с.
5. Трансферното ценообразуване – методи и практика (виждания за използването на трансферното ценообразуване в ценовата практика на българските фирми). – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1988. – 60 с.
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Моллов, Доброслав Емилов (1978)
Роден е в София. Завършва 164. гимназия с преподаване на испански език „Мигел
де Сервантес“, София (1997). Получава бакалавърска (2001) и магистърска степен (2003) по специалност МИО от УНСС. Придобива научната степен „доктор“
(2008). Владее испански, английски и руски език. Има издадени 30 публикации.
Научни интереси:
управление на веригите за доставка; международен бизнес; международен мениджмънт; международен маркетинг; стратегическо управление; управление на
знанието; бизнес анализи; управление на бизнес процесите.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (2018).
Лекционни курсове:
международен бизнес; международни бизнес операции; управление на веригите за доставка; глобално управление на веригите за доставка.
Основни публикации:
1. Глобални вериги за доставка: Моделиране и управление. – София: ИК – УНСС, 2016. – 342 с.
2. Глобални вериги за доставка: Концепции и стратегии. – 2. прераб. и доп. изд. – София: ИК – УНСС,
2017. – 316 с.
3. Знанието в контекста на стратегическото управление на международната компания. // Научни трудове на УНСС, 2007, т. 2, с. 289 – 332.
4. Къси вериги за доставка на храни: европейски и български практики. // Членството на България
в ЕС: Осем години по-късно: Дванадесета международна научна конференция, 2 октомври 2015,
УНСС. – София: УНСС, 2016, с. 194 – 203.
5. Управление на риска в глобалните вериги за доставка. // Икономически и социални алтернативи, 2016,
№ 4, с. 88 – 99.

Петков, Васил Стефанов (1979)
Роден е в Бургас. Завършва Природоматематическата гимназия „Академик
Никола Обрешков“, Бургас (1998) и Английската езикова гимназия „Гео Милев“,
частен ученик, Бургас (1998). Получава бакалавърска степен по специалност
„Международни отношения“ (2002) и магистърска степен по специалност МИО
(2003) от УНСС. Придобива научната степен „доктор“ (2012). Владее английски,
френски и руски език. Има издадени 25 публикации.
Научни интереси:
конюнктура на международните пазари; цени и ценообразуване на международните пазари; пазарни анализи и прогнози; световна икономика.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2007); старши асистент (2009); главен асистент (2011); доцент (2013).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-ръководител на катедра „МИО и бизнес“ (от 2017 г.).
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Лекционни курсове:
конюнктура и прогнозиране на международните пазари; цени и ценообразуване на международните пазари;
фирмено ценообразуване и ценова политика; пазари, инвестиции, маркетинг – делова игра; пазарни анализи
и прогнози.
Основни публикации:
1. Видове цени и тяхното приложение на международните стокови пазари. – София: ИК „Горекс Прес“,
2014. – 128 с.
2. Енергийна сигурност и пазарите на енергоносители в страните от Черноморския регион. – София: ИК
„ГорексПрес“, 2014. – 236 с.
3. Икономическите сътресения след 2008 г. и отражението им върху географската структура на външната търговия на България. // Икономическа мисъл, 2013, № 4, с. 58 – 76.
4. Advantages and Disadvantages of Fiscal Discipline in Bulgaria in Times of Crisis. // Contemporary Economics,
2014, Vol. 8, № 1, pp. 47 – 56.
5. Analysis of the Competitiveness of the Economies of Eastern Europe. – Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic
Publishing, 2014. – 300 p.

Сестримски, Владимир Димитров (1923 – 2003)
Роден е в с. Долна Баня, област София. Завършва Висшето търговско училище във Варна (1942).
Научни интереси:
проблеми на развиващите се страни в международните икономически отношения.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
преподавател (1967); доцент (1970).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
завеждащ секция „Развиващи се страни“ в Института за външна политика „Иван Башев“; началник
на отдел в Министерството на външната търговия (1963); участник в българската делегация на
Конференцията по търговията и развитието в Женева, Швейцария (1964).
Лекционни курсове:
външна търговия и външнотърговска политика на развиващите се страни.
Основни публикации:
1. Външна търговия и външнотърговска политика на развиващите се страни: Учебник. – София: ВИИ
„Карл Маркс“, 1969. – 160 с.
2. Икономика на развиващите се страни: Учебник за студентите от ВИИ „Карл Маркс“ – София. – София:
ВИИ „Карл Маркс“, 1984. – 265 с. (в съавторство).
3. Великото преселение на капитала: Износ на капитал в съвременната епоха – София: Партиздат,
1971. – 180 с. (Изд. на Института за външна политика).
4. Народна република България и „третият свят“: Икон. отношения: Изследване. – София: Партиздат,
1980. – 152 с.
5. Международни отношения и екологически проблеми. // Международни отношения, 1981, № 5, с. 99 – 105.
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Сираков, Славчо Атанасов (1944)
Роден е в Първомай. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1969), специалност МИО.
Придобива научната степен „доктор“ (1979). Преминава на научна работа
в Икономическия институт на БАН (1978), лаборатория „Международни икономически сравнения“. Специализира в Института за икономически измервания – Хамбург, Германия (1984). Ползва френски, немски, английски, испански
и руски език.
Научни интереси:
международни икономически сравнения; международни пазари и цени.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
хоноруван преподавател (1971 – 1973); старши научен сътрудник II степен (1987); доцент (1995).
Лекционни курсове:
конюнктура на международните пазари; ценова политика; международен маркетинг; пазарни анализи и
прогнози.
Основни публикации:
1. Конюнктура и прогнозиране на международните пазари. – 2. прераб. изд. – София: ИК „Стоилов“,
1996. – 174 с.
2. Международни сравнения на брутния вътрешен продукт: Методология и анализ. – София: БАН, 1989. –
170 с. (в съавторство).
3. Методи за пазарно-ценови проучвания във външната търговия: Учебник. – София: Изд. „Озирис“,
1995. – 272 с.

Стойков, Димитър Иванов (1947)
Роден е в с. Септемврийци, област Монтана. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1974),
специалност „Икономика на външната търговия“. Придобива научната степен „доктор“ (1982) с дисертация, защитена в Университета в Лайпциг, ГДР.
Специализира в Университета на Копенхаген, Дания (1984 – 1985) и Франкфурт
на Майн, Германия. Владее немски и руски език.
Научни интереси:
съвременни проблеми на международната търговия; отношения Изток – Запад.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1976); старши асистент (1979); главен асистент (1982); доцент (1991).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-ректор (1990 – 1993); декан на факултет „Международна икономика и политика“.
Лекционни курсове:
международна търговия; България и Световната търговска организация.
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Основни публикации:
1. Международна търговия. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1990. – 129 с. (в съавторство).
2. Международна търговия: Ръководство за семинарни занятия и самостоятелна подготовка. – София:
ВИИ „Карл Маркс“, 1984. – 211 с. (в съавторство).
3. Теория на международната търговия. – София: Изд. „Отворено общество“, 1995. – 100 с.
4. Теория на международната търговия: избрани лекции за следдипломна квалификация. – УНСС, 2004.

Стойчев, Иван Стоянов (1953)
Роден е в Бургас. Завършва АЕГ, Бургас (1972), и ВИИ „Карл Маркс“ (1979), специалност МИО. Придобива научната степен „доктор“ (1986). Специализира в
Университета „Стратклайд“, Глазгоу, Великобритания – „Моделиране на
външноикономическата дейност“ (1988 – 1988), City University Business School,
Лондон (1997; 1998), Netherlands Economic Institute, Ротердам (1997), в Азиатскотихоокеанския университет, Бепу, Япония – Стратегически мениджмънт и
тотално управление на качеството (2004 – 2005). Участва в разработването
на международни проекти по програмата ФАР. Владее английски, руски и испански език. Има издадени 85 публикации.
Научни интереси:
международен бизнес и маркетинг; управление на международни проекти.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1981); старши асистент (1984); доцент (1995).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан по учебната работа на факултет „Международна икономика и политика“; ръководител на катедра
„МИО и бизнес“ (2009 – 2017); член на АС (2010 – 2019); главен секретар по управление на качеството в УНСС;
директор на ИСК при УНСС (2013).
Лекционни курсове:
международен мениджмънт; международен стратегически мениджмънт; глобален стратегически мениджмънт; система от стандарти в международния бизнес; моделиране в маркетинга.
Основни публикации:
1. Моделиране в маркетинга. – София: УИ „Стопанство“, 2006. – 250 с.
2. Ценова политика. – 2 изд. – София: НБУ, 2008. – 278 с.
3. Съвременен японски мениджмънт. // Глобален мениджмънт и маркетинг – японският опит. – София: УИ
„Стопанство“, 2008, с. 7 – 25; 69 – 102.
4. Маркетинг. Перспективата за съвременния бизнес. – София: ИК – УНСС, 2013. – 424 с. (авторски колектив).
5. Digital and Social Media Marketing Strategy. // Digital and Social Media Marketing: A Results-Driven Approach. –
London; New York: Routledge, 2017, pp. 94 – 112.
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Стоянов, Димитър Ганчев (1937)
Роден е в София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1963), специалност „Икономика на промишлеността“.
Придобива научната степен „доктор“ (1978).
Научни интереси:
комплексни програми на външноикономическата дейност.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1973); доцент (1981).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на факултет МИО (1983 – 1987).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
секретар по пазарно-проучвателната и ценовата дейност в българското търговско представителство
в Германия (1969 – 1972); началник отдел „Методология и анализи“ в Министерството на външната търговия; ръководител на секция „Прогнозиране, програмиране, планиране и нормативи“ в Научния център
по външна търговия при Министерството на външната търговия (1974).
Лекционни курсове:
планиране и анализ на външноикономическата дейност.
Основни публикации:
1. Икономико-математически модели за обема, структурата и направлението на външната търговия. – 1968.
2. Комплексният подход във външноикономическата дейност. – София: БТПП, 1977. – 92 с.
3. Планиране и анализ на външнотърговската дейност: Записки: Ч. 1. – София: ВИИ, 1975. – 70 с. (в съавторство).
4. Планиране и анализ на външнотърговската дейност: Ч. 1. – София: ВИИ „Карл Маркс“ Ч. 3. – Проблеми
на оптималното планиране на външнотърговската дейност. София: ВИИ, 1977. – 85 с.
5. Системният подход в управлението на външноикономическата дейност. – Варна: Г. Бакалов, 1980. –
155 с.

Тодорова, Весела Йорданова (1975)
Родена е в Русе. Завършва Английската езикова гимназия „Гео Милев“, Русе
(1993). Получава бакалавърска и магистърска степен от УНСС (1999), специалност МИО. Придобива научната степен „доктор“ (2007). Владее английски,
френски и руски език. Има издадени 25 публикации.
Научни интереси:
международни финанси; поведенченски и ислямски финанси; финансиране на международната търговия; финансови кризи; капиталови пазари; интернационализация на валутите; криптовалути.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2000); старши асистент (2003); главен асистент (2008); доцент (2011).
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Лекционни курсове:
финансиране на международната търговия (на български и на английски език); финансови кризи; международни финанси; капиталови пазари, парична теория и парична политика.
Основни публикации:
1. Международни финанси. – София: Тракия-М, 2017. – 364 с. (в съавторство).
2. Финанси на международната търговия. – 3. прераб. изд. – София: Тракия-М, 2018. – 680 с. (в съавторство).
3. Финансиране на международната търговия: Учебно помагало. – София: Рекламна агенция „Очи“,
2002. – 160 с.
4. Финансови кризи – история, еволюция и теория. – 2. изд. – София: ИК „Световит“, 2014. – 315 с.

Химирски, Емил Вълчев (1947)
Роден е във Враца. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1973), специалност „Икономика
на външната търговия“. Придобива научната степен „доктор“ (1977).
Специализира в Англия (1975, 1993), Норвегия (1977 – 1978), САЩ (1980 – 1981;
1993), Дания (1989), Канада (1994). Владее английски, френски и руски език. Член
на Европейската асоциация по изследване на развитието.
Научни интереси:
международни икономически отношения; маркетинг.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1985).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на факултет МИО (1987); декан на Свободния факултет (1990 – 1993); ръководител на катедра
„Маркетинг и търговия“ към Врачанския стопански факултет (1990 – 1993).
Лекционни курсове:
икономика на развитието; международен маркетинг.
Основни публикации:
1. Икономика на развиващите се страни. – София: ВИИ „К.Маркс“, 1989. – 229 с.
2. Икономика на развитието. – 2. прераб. и доп. изд. – София: УИ „Стопанство“, 2006. – 276 с.
3. Икономика на развитието: Икономика на развиващите се страни. – София: УИ „Стопанство“,
1999. – 236 с.
4. Международен икономикс: Ч.1: Теория на международната търговия: Избрани лекции. – София: УИ
„Стопанство“, 1992. – 111 с.
5. Международна търговия: Ръководство за семинарни занятия и самостоятелна подготовка. – София:
ВИИ „Карл Маркс“, 1984. – 211 с. (в съавторство).
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Христов, Александър Трайков (1977)
Роден е в София. Завършва 133 СОУ „А. С. Пушкин“, София (1995), и УНСС (2001),
специалност МИО. Придобива научната степен „доктор“ (2009). Владее английски и руски език.
Научни интереси:
маркетинг; маркетингови комуникации; дигитален маркетинг; саморегулация в
рекламата и пр.; измерване и оценка на ефективността.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2011); доцент (2018).
в национални и международни организации:
председател на Комисията по етика на Българското дружество за връзки с обществеността
(БДВО) (2006 – 2010); председател на УС на БДВО (2011 – 2013); член на УС на Алумни асоциацията МИО
(от 2016 г.); зам.-председател на Обществения съвет на БДВО (от 2019 г.); председател на УС на Центъра
за анализи и кризисни комуникации (от 2019 г.).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
управляващ партньор в ПР агенция „Параграф 42“.
Лекционни курсове:
маркетинг; международни маркетингови комуникации; корпоративен уебсайт и блогове; маркетинг в социалните мрежи; международен маркетинг; социални медии в международния бизнес.
Основни публикации:
1. Дигиталните медии и компаниите: свобода и автентичност. // Newmedia21.eu. Медиите на 21. век:
Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 13.02.2016.
2. Измерване и оценка на ефективността в международния маркетинг: основни принципи. // Членството
на България в ЕС: Десет години по-късно: Петнадесета международна научна конференция, 20 октомври 2017, УНСС, с. 69 – 74.
3. Саморегулация в маркетинговите комуникации: Международни аспекти. Монография. – София:
ИК – УНСС, 2017. – 134 с.
4. Measuring Brand Awareness, Campaign Evaluation and Web Analytics. // Digital and Social Media Marketing: A
Results-Driven Approach. – London: Routledge, 2016, pp. 279 – 300. (co-author).

Цветков-Голубарев, Цветан Аспарухов (1939 – 2003)
Роден е в София. Завършва Руската гимназия в София (1957), ВИИ „Карл Маркс“ (1963), специалност
„Външна търговия“ и ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“ – държавноправен профил (1970). Придобива научните
степени „доктор“ (1972), защитена в Института по икономика при Академията на науките в СССР, и
„доктор на икономическите науки“.
Научни интереси:
проблемите на цените и ценообразуването в международната търговия.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
хоноруван преподавател (1971); редовен преподавател (1972); доцент (1977).
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Лекционни курсове:
международна търговия.
Основни публикации:
1. Икономическата реформа и преходът към пазарно стопанство. – София: ИДСЧ към МС,1990. – 92 с.
2. Основи на международните отношения и социалистическата интеграция. – София, 1985.
3. Световен социалистически пазар: Учебно помагало. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1985. – 201 с.
4. Цени и ценообразуване в международната търговия: Учебник. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1976. – 470 с.
5. Ценова политика – маркетинг в международния бизнес. – София: Булвест 2000, 1993. – 160 с.

АСИСТЕНТИ
Йотов, Йотко Костов (1945 – 1999)
Роден е в Ямбол. Завършва Средно политехническо училище с изучаване на немски език „Ернст Телман“,
Ловеч (1964). Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1971). Владее немски език.
Научни интереси:
валутни отношения в световното стопанство.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1971); главен асистент (1978).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Международни валутно-финансови и кредитни отношения“ (1976 – 1980);
зам.-декан по учебната работа на факултет МИО (1983 – 1987).
Основни публикации:
1. Валутни проблеми на икономическото развитие: Монография. – София: Наука и изкуство, 1990. – 200 с.
(в съавторство).
2. Валутни проблеми на развиващите се страни. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1988. – 124 с.
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Научни интереси:
теории за международните отношения и конфликтите; анализ на конфликти и кризи, ранно сигнализиране
за конфликти и кризи; анализ и оценка на въздействието на политиките.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
стажант-асистент (1976); асистент (1978); старши асистент (1981); главен асистент (1984);
доцент (1996); професор (2011).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Международни отношения“ (1994 – 1999).
Лекционни курсове:
теория на международните отношения; анализ и прогнозиране на международните отношения; икономическа дипломация; външна политика на САЩ; международни спорове и конфликти.
Основни публикации:
1. Анализ на политиките – модели и оценки на въздействието. – София: Албатрос, 2015. – 490 с.
2. Конфликтът – ранно сигнализиране и превантивна дипломация. – София: Албатрос, 2012. – 476 с.
3. Конфликтът – теории и подходи за разрешаване. – София: Албатрос, 2011. – 336 с.
4. Проектът – от идеята до финансирането. – София: Албатрос, 1999. – 144 с. (в съавторство).
5. Теория на международните отношения. Т. 1. – София: Албатрос, 2017. – 738 с. (в съавторство).

Дамянов, Симеон Ангелов (1927 – 1986)
Завършва СУ „Св. Климент Охридски“ (1951), специалност „История“. Придобива научните степени
„кандидат на науките“ (1966) и „доктор на науките“ (1973). Специализира във Франция, Швейцария и
Австралия. Владее френски и руски език.
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Научни интереси:
нова и най-нова балканска история.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
професор (1975).
в национални и международни организации:
ръководител на секция „Балканите в ново време“ в Института по балканистика при БАН (1973 – 1983),
директор на Центъра за демографски изследвания към Президиума на БАН (1982 – 1985); директор на
Националния исторически музей (1983 – 1985).
Лекционни курсове:
нова обща история; история на балканските страни.
Основни публикации:
1. Ломският край през Възраждането: Икон. живот и полит. борби. – София: НС на ОФ, 1967. – 396 с.
2. Нова и най-нова обща история. – В. Търново, 1973.
3. Франция и българската национална революция: Историческо изследване. – София: БАН, 1968. – 258 с.
4. Френската политика на Балканите, 1829 – 1853. – София: БАН, 1977. – 324 с.
5. Френското икономическо проникване в България от Освобождението до Първата световна война:
1878 – 1914. – София: БАН, 1971. – 264 с.

Динков, Динко Георгиев (1950)
Роден е в с. Средно село, област Варна. Завършва гимназия с преподаване на
английски език, Варна (1969), и ВИИ „Карл Маркс“ (1976), специалност МИО.
Придобива научната степен „доктор“ (2001). Специализира в Лондонския
институт по икономика и политически науки (London School of Economics
and Political Science), Великобритания – „Балканите в международните отношения“ (1985 – 1986); в Московския държавен университет за международни отношения, Русия – „Военнополитически аспекти на сигурността“
(1981 – 1981); в САЩ (1995) и Германия (2000). Член на научния съвет на списание
Transition Studies Review. Почетен професор на катедра „Международни отношения“ (УНСС). Владее английски, руски и немски език. Има издадени над 200 публикации.
Научни интереси:
международни отношения; външна политика на България; европейска интеграция; сътрудничеството в
Югоизточна Европа.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
стажант-асистент (1976); асистент (1978); доцент (2002); професор (2011).
ръководни и други длъжности в УНСС:
председател на ОС на факултет „Международна икономика и политика“; член на АС (4 мандата); научен
секретар (1981 – 1987); главен редактор на в. „Икономист“ (1986 – 1992); член на редколегията на сп. „Ал
тернативи“ (1996 – 2004); ръководител на катедра „Международни отношения“ (2003 – 2007); директор
на Центъра за балкански изследвания при УНСС.
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
съветник по външнополитическите въпроси в Министерския съвет на Република България (1991 – 1998);
представител на МС в групата на старшите правителствени съветници на Икономическата комисия за
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Европа на ООН (1993 – 1997); член на УС на Дипломатическия институт към Министерството на външните
работи, на Акредитационния съвет на Държавната агенция за оценяване и акредитация (2004 – 2008).
в национални и международни организации:
председател на Българската асоциация за изследване на европейските общности (БЕКСА) (2002 – 2016);
член на СНС по политология към ВАК ( 2005).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
председател на Съвета на директорите на „Ривиера“ ЕАД (1993 – 1999).
Лекционни курсове:
външна политика на България; история на международните отношения след Първата световна война;
европейска интеграция; механизъм за приемане на решения в ЕС; България в европейската интеграция.
Основни публикации:
1. България в европейската интеграция. – София: Издателско-търговска къща 96 плюс, 2002. – 203 с.
2. Какво не забеляза политическата мисъл на XX век в развитието на международните отношения. //
Интердисциплинарни изследвания: Юбилеен сборник, посветен на проф. д-р Георги Янков, заслужил професор на УНСС. – София: ИК – УНСС, 2017, с. 129 – 144.
3. Неоидентичности в постмодерния свят отвъд парадигмите на конвенционалното разбиране за международните отношения. – София: Авангард Прима, 2011. – 218 с.
4. Отдалечаването от същностните характеристики на ЕС като фактор за задълбочаване на кризата в
този интеграционен модел. // България в Еврозоната: Нов етап и нови предизвикателства 2. – София:
Булгарресурс, 2019.
5. Регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа. – София: УИ „Стопанство“, 2002. – 199 с.

Доков, Доко Цочев (1922)
Завършва СУ „Св. Климент Охридски“ (1948), специалност „Право“. Специализира в Русия и Германия.
Владее френски, руски и немски език.
Научни интереси:
обща теория на политическите системи.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1962); професор (1972).
Лекционни курсове:
политически системи на развиващите се страни.
Основни публикации:
1. Държава, право, управление. – София: БАН, 1977. – 178 с. (авторски колектив).
2. Държавата на националната демокрация: Монография. – София: БАН, 1969. – 468 с.
3. Ролята на народните съвети на депутатите на трудещите се в осъществяване основните функции
на народнодемократическата държава. – София: Наука и изкуство, 1953. – 80 с.
4. Изпълнителните комитети на народните съвети. – София: БАН, 1958. – 192 с.
5. Информационна характеристика на информационното обслужване на законодателния процес. //
Списание на БАН, 1982, Год. 28, № 4, с. 53 – 62.
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Петров, Петър Митов (1946)
Завършва Московския държавен институт по международни отношения (МГИМО), специалност
„Международни отношения“. Придобива научната степен „доктор“. Специализира в Англия, Дания и
Китай. Владее английски, немски и руски език.
Научни интереси:
външнополитическо прогнозиране и футурология.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
научен сътрудник I степен.
Лекционни курсове:
външнополитически анализ и прогнозиране.

Първанов, Антон Първанов (1945)
Роден е в Карлово. Завършва гимназия „Иван Вазов“, Сопот (1963), и СУ „Св.
Климент Охридски“ (1971), специалност „История“. Придобива научната степен
„доктор“ (1978). Специализира в Югославия (1973 – 1974; 1982), Унгария (1985),
Швейцария (1993). Почетен професор на катедра „Международни отношения“
(2016). Владее сърбохърватски, руски, английски и френски език. Има 50 издадени
публикации.
Научни интереси:
модерна европейска и балканска история; международни отношения на Балканите
след Втората световна война; етномалцинствени взаимоотношения и проблеми на Балканите; регионални отношения и проблеми на сигурността в Югоизточна Европа.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
научен сътрудник (1976); старши научен сътрудник II степен (1985); старши научен сътрудник в Инсти
тута за балканистика при БАН (1997 – 2002); доцент (2001); професор (2009).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
главен експерт в МО – ГЩ (1994 – 1997).
Лекционни курсове:
националният въпрос на Балканите; етнополитики; външна политика на балканските страни; етномалцинствени проблеми на Балканите; регионални отношения и сигурност в ЮИЕ; история на балканските народи.
Основни публикации:
1. Държавната общност Сърбия и Черна гора (2002 – 2005 г.): между единението и „развод по сръбски“. //
Юбилеен сборник изследвания в чест на 80-годишнината на проф. Кръстьо Манчев. – София: Парадигма,
2006, с. 553 – 572.
2. Етномалцинствени проблеми в Югоизточна Европа през 90-те години на ХХ век и евроатлантическата
интеграция на България. – София: Албатрос, 2001. – 272 с. (ред.).
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3. Конфликтната ситуация в Република Македония през 2001: преход от „Македонски модел на етническо
съжителство към етно-политическа криза“. // България – Македония: Т. 2. Проблеми на евроинтеграцията. – София: Институт по социология, 2002 с. 233 – 264.
4. Косовският възел на Балканите – възникване, развитие, решения. – София: Военно издателство,
2011. – 380 с.
5. Aspects of Stability and Security in South-East Europe at the End of the 1990s. // New Balkan Politics, 2002, № 2.
(electronic edition).

Савов, Еньо Василев (1936)
Завършва СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“ и Дипломати
ческата академия в Москва. Придобива научната степен „доктор“ с дисертация, защитена в Лайпциг (1972). Специализира в Германия, Австрия, Индия.
Почетен професор на катедра „Международни отношения“ (2016). Владее немски, английски и руски език
Научни интереси:
международно право.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1985); професор (1998).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Международни отношения“ (1983 – 1985).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
постоянен представител на Република България към службата на ООН и другите международни организации във Виена (ЮНИДО и МАГАТЕ) (1987 – 1989); зам.-министър и главен секретар на МВнР (1989 – 1991);
извънреден и пълномощен посланик в Индия (1991 – 1993).
Лекционни курсове:
международно публично право; теория и практика на международните преговори; дипломатическо и консулско право.
Основни публикации:
1. Безядрени зони: Очерк. – София: Партиздат, 1984. – 140 с. (в съавторство).
2. Варшавският договор – организация на мира, защитник на социализма: Монография. – София:
Партиздат, 1985. – 172 с.
3. Международни отношения и външна политика на НР България. Учебник. – София: Партиздат, 1982. –
327 с. (авторски колектив).
4. С лице към бъдещето: ГДР по пътя на социализма. – София: Партиздат, 1976. – 175 с. (в съавторство).
5. Стратегия на сигурност и сътрудничество: Сборник. – София: Партиздат, 1989. – 283 с. (авторски
колектив).
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ДОЦЕНТИ
Арсов, Петър (Петър Арсов Сотиров) (1920)
Роден е в с. Калотина, област София. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“
(1942), специалност „Право“. Придобива научната степен „доктор“ (1964).
Специализира в Министерството на външните работи (1950). Владее руски и
френски език.
Научни интереси:
международни отношения.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1966).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на ФСФ (1956 – 1958); зам.-ректор (1957 – 1962).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
легационен аташе в Министерството на външните работи (1949 – 1952).
Лекционни курсове:
история на международните отношения; външна политика на България.
Основни публикации:
1. История на международните отношения. Записки от лекции: В. 2 т. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1967.
Т. 1. – 1967. Т. 2. – 1968.
2. Кратък курс по международни отношения и външна политика: (1917 – 1963): Записки. – София:
ВИИ „Карл Маркс“ – София, 1966. Ч. 1: 280 с. Ч. 2: 285 с.
3. Международни отношения и външна политика на България 1878 – 1945 г.: Учебник за студентите от
ВИИ „К. Маркс“ – София: „Карл Маркс“ – София, 1985. – 363 с. (в съавторство).
4. Право на НР България: Учебник за студентите от ВИИ „Карл Маркс“ – София: Ч. 1 – София: Наука и
изкуство, 1975 (в съавторство).
5. Les conferences balkaniques 1930 – 1933. // La preparation diplomatique du pacte balkanique 1934: Recherches sur
l`histoire des relations intern. dans les Balkans dans la premiere moitie des annees 30, 1977. – pp. 132 – 160.

Бакалова, Мария Енева (1972)
Родена е в София. Завършва езиковата гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“,
Хасково (1991). Получава магистърска степен по специалностите „Междуна
родни отношения“ и „Политология“ (1995) от УНСС и „Изследвания на национализма“ (2000) и „Политически науки“ (2001) от Централноевропейския университет, Будапеща. Придобива научната степен „доктор“ (2010). Специализира
Federalisms in Multicultural Societies, Швейцария (2001); Democracy & Diversity,
Полша (2003), Studying Ethnicity and Nationalism, Русия (2004; 2005). Стипендиант
към програмите на института „Отворено общество“ за млади преподаватели (2003). Гост-професор в Университета „Метрополитън“, Чехия –
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„Етнополитики в България и Румъния“; Висше училище по дипломация и МО, Хърватия – „Национализъм и
външна политика“. Член на Асоциацията за международни изследвания. Владее английски и руски, ползва
френски език. Има издадени 36 публикации.
Научни интереси:
изследване на национализма; теоретизиране на международните отношения и външната политика; етно-малцинствени и идентичностни политики; миграция и транснационализъм.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
хоноруван асистент (2001); асистент (2005); главен асистент (2010); доцент (2014).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан по НИД на факултет „Международна икономика и политика“ (2014 – 2019); декан на факултет
„Международна икономика и политика“ (2019); член на АС (от 2020 г.).
в национални и международни организации:
член на УС на Българската асоциация за политически науки (2017 – 2020).
Лекционни курсове:
теории за европейското обединение и интеграция; еволюция на институции и режими; увод във външната
политика; идентичност и конфликти; теория на външната политика; международна и национална сигурност; международни отношения.
Основни публикации:
1. Национализъм и външна политика: Българо-македонските отношения след края на Студената война. –
София: Стратком, 2013. – 226 с.
2. Ролята на електронните медии за интеграцията на ромите. – София: Инст. „Отворено общество“,
2004. – 244 с.
3. The Bulgarian Turkish Names Conflict and Democratic Transition. // Innovation: The European Journal of Social
Science Research, 19, 2006, № 3/4, pp. 233 – 246.
4. Explanations of Economic Rationality Challenged: Contemporary return Migration to Bulgaria. // Икономически
изследвания, 27, 2018, № 2, рр. 80 – 101 (co-author).
5. Nationalism and democratization in post-communist transitions: development of an analytical model. // Infusing
Research and Knowledge in South East Europe: Conf. Proc. (Thessaloniki, Greece), 2010, pp. 501 – 511.

Бараков, Стоян Петков (1942)
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научен секретар на катедра „Международни отношения“ (от 2018 г.); член на ФС на факултет „Междуна
родна икономика и политика“.
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
главен експерт в администрацията на президента на Република България (2007 – 2012).
Лекционни курсове:
Европейският съюз и Китай; Европейска политика за съседство; Централна и Източна Азия в международните отношения; геополитика; външна политика на европейските страни; сравнителни анализи на
политиката в Европа.
Основни публикации:
1. Европейският съюз и Китай. Принципи, перспективи, предизвикателства. София: ИК – УНСС, 2018, 292 с.
2. Китай: стратегия и външна политика. – София: Стратком, 2018. – 240 с.
3. Silk Road Economic Belt: China’s Marshall Plan, Pivot to Eurasia or China’s Way of Foreign Policy. // KSI Transactions
on Knowledge Society, 2015, Vol. VIII, № 1, pp. 64 – 70.
4. Southeast Europe in the New Geopolitical Context. // International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2016,
Vol. 2, № 4, pp. 40 – 48.
5. The Chinese Dream and a Post-West World Order. // KSI Transactions on Knowledge Society, 2017, Vol. X, № 1,
pp. 28 – 31.

Хаджиев, Боян Асенов (1986)
Роден е в София. Завършва 79. СОУ „Индира Ганди“, София (2005). Получава бакалавърска степен по специалност „Международни отношения“ от УНСС (2009) и
магистърска степен по специалност „Национална и международна сигурност“
от Военна академия „Г. С. Раковски“ (2010). Придобива научната степен „доктор“ (2014). Владее английски език. Има издадени 53 публикации.
Научни интереси:
международни конфликти и сигурност; Близък изток; тероризъм и радикализация.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2015); доцент (2018).
Лекционни курсове:
външна политика на САЩ; конфликтът и войната в МО; стратегически изследвания в МО; оценка и анализ
на конфликта; методологии за управление на проекти.
Основни публикации:
1. Влиянието на новите медии върху гражданското общество: на примера на развитието на протестните движения 2009 – 2013 г. в България. – София: ИК – УНСС, 2015. – 164 с.
2. Външна политика на САЩ: Източници, контекст, ефекти. – София: ИК – УНСС, 2017. – 196 с.
3. Конфликтни рефлексии. – София: Авангард Прима, 2017. – 216 с.
4. Реализъм – среднообхватни и спецални теории. // Теория на международните отношения. Т. 1. – София:
Албатрос, 2017.
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Чанков, Георги (Георги Чанков Георгиев) (1963)
Роден е в Айтос. Завършва Немската езикова гимназия „Вилхелм Пик“, Бургас
(1982). Получава магистърска степен по специалност „Международни отношения“ от ВИИ „Карл Маркс“ (1989) и бакалавърска степен по изящни изкуства от Свободната академия „Жул Паскин“, София (1998). Придобива научната степен „доктор“ (2008). Специализира в Германия (1995; 1997 – 2003)
и Словакия (факултет „Международни отношения“, Икономически университет, Братислава – ноември 2004 – февруари 2005). Участва в програма за
обучение на специалисти по ЕС в Германия, Бон (1998). Гост-преподавател по
международна логистика в Университета „Хайлброн“, Германия. Владее немски, английски и руски език. Има издадени 44 публикации.
Научни интереси:
геоикономика и геополитика; европейска интеграция.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1995); старши асистент (1999); главен асистент (2002); доцент (2012).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Международни отношения“ (2004).
Лекционни курсове:
европейска интеграция, европейска цивилизация и култура; глобално корпоративно управление; корпоративно управление в ЕС; външна политика на източноевропейските страни.
Основни публикации:
1. Въздействие на средата върху развитието на ЕС. // Научни трудове на УНСС, 2012, т. 1, с. 229 – 262.
2. Европеизм vs евроскептицизм в странах Центральной и Восточной Европы. // Контуры глобальных
трансформаций: политика, экономика, право, 2017, т. 10, № 1, с. 158 – 175.
3. Изграждане на вътрешния пазар на ЕС 1957 – 2005: въдействие на вътрешни и външни фактори, компенсаторни връзки. – София: Институт Общество на знанието, 2019. – 198 с.
4. Тенденции в развитието на българския пазар за електричество като част от единния пазар за електричество на ЕС. // Vanguard Scientific Instruments in Management, 2015, Vol. 11, № 2. – 46 p.
5. Immigration and labour market in the EC/EU. // Migrations: Jean Monnet Seminar 2016. – Luxembourg: Publications
Office of the European Union, 2017, pp. 118 – 125.

АСИСТЕНТИ
Русева, Маруся Тонева (1960)
Родена е в Ямбол. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“ (1986), специалност „Право“. Специализира в
Гърция и Унгария. Владее английски и руски език.
Научни интереси:
политически системи; външна политика на Китай.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1988); главен асистент (1994).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Международни отношения“ (1989 – 1994).
Лекционни курсове:
политически системи на развиващите се страни.

593

Катедра
Политология

Ръководител на катедра – доц. д-р Блага Благоева
Научен секретар – гл. ас. д-р Александър Димитров

ПРОФЕСОРИ
Иванов, Димитър Иванов (1940 – 2016)
Роден е в Нови Пазар. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“ (1965), специалност „Философия“. Придобива
научните степени „доктор“ (1973) и „доктор на политическите науки“ (1999). Специализира политическа теория в Кеймбридж и Оксфорд, Великобритания (1979 – 1980) и история на политическите идеи в
Университета „Дюк“, САЩ (1993 – 1994). Член на СНС по социология, политология и наукознание при ВАК.
Ползва руски и английски език.
Научни интереси:
теория на властта и политиката; история на политическите идеи.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1974); доцент (1982); професор (2000) в СУ „Св. Климент Охридски“; гост-доцент и
гост-професор в УНСС (2000 – 2008).
Лекционни курсове:
история на политическите идеи; теория на властта; политология.
Основни публикации:
1. Американското понятие за власт. – София: СУ „Св. Кл. Охридски“, 1999. – 236 с.
2. Власт и политика. – София: Изд. на МНП, 1990. – 43 с.
3. Властта: Философско-исторически анализ. – София: Наука и изкуство, 1985. – 170 с.
4. От Платон до Бакунин: Основни политически идеи. – София: СУ „Св. Кл. Охридски“, 1991. – 168 с.
5. От Платон до Мил: Основни политически идеи. – 2. доп. изд. – Пловдив: [ИМН], 2002. – 193 с.
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Манолов, Георги Любенов (1958)
Роден е в София. Завършва Средна политехническа гимназия „Васил Левски“,
Смолян (1976) и ПУ „Паисий Хилендарски“ (1983), специалност „Българска филология“. Придобива научните степени „доктор“ (1996) и „доктор на политическите науки“ (2008). Гост-професор по въведение в политическата наука в
университета „Юнион-Никола Тесла“, Сърбия (2015). Владее руски и английски
език. Има издадени 159 публикации.
Научни интереси:
теория на политиката, политическите системи, политическия мениджмънт,
съвременната държава; избори и избирателни системи; предизборна кампания; финансиране на предизборна кампания; политически маркетинг и политическа реклама.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (2003); професор (2011); професор в УНСС (2020).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на Факултетния съвет на факултет „Международна икономика и политика“ (от 2011 г.).
в национални и международни организации:
президент на Висше училище по сигурност и икономика, Пловдив.
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
председател на ПС на Института за социалнополитически изследвания „Макс Вебер“, Пловдив
(от 2015 г.); член на Експертния съвет на Института за стратегии и анализи, София (от 2014 г.).
Лекционни курсове:
структура и функции на съвременната държава; избори и избирателни системи; политически имидж;
съвременни политически системи; съвременни политически теории.
Основни публикации:
1. Въведение в политическата наука. – Пловдив: Колеж по икономика и администрация – Пловдив, 2013. – 645 с.
2. Политическата реклама – между реалността и манипулацията. – 2. изд. – Пловдив: Висше у-ще по
сигурност и икономика, 2018. – 507 с.
3. Политическият елит – теория, история, лидерство. – Пловдив: Унив. изд. „Паисий Хилендарски“,
2012. – 317 с
4. Предизборната кампания – теории и практика. – Пловдив: АДГ, 2001. – 308 с.
5. Цената на изборите, или как партиите си купуват властта. – Пловдив: Унив. изд. „Паисий Хилендарски“,
2009. – 443 с.

Мирчев, Михаил Стоянов (1954)
Роден е в София. Завършва 31. ЕСПУ, София (1972) и СУ „Св. Климент Охридски“
(1979), специалност „Философия, социология“. Придобива научните степени
„доктор“ (1986) и „доктор на социологическите науки“ (2009). Владее английски,
руски и италиански език. Има издадени над 100 публикации.
Научни интереси:
теоретична социология; емпирични изследвания; политически и социален маркетинг;
етнонационален модел; демографски процеси и криза; емиграционни процеси и мотивации; политика към децата и младежите; ЕС като устойчива обществена система.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
професор (2010).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на ФС и председател на ОС на факултет „Международна икономика и политика“ (2019).
в национални и международни организации:
председател на „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ).
Лекционни курсове:
обща социология; политически маркетинг; нация и етнос; демокрация и медии; методи в емпиричните
изследвания.
Основни публикации:
1. Български етнически модел 1989 – 2017: идеологема и реалност, утопия и антиутопия. //
Интердисциплинарни изследвания: Юбилеен сборник, посветен на проф. д-р Георги Янков, заслужил професор на УНСС. – София, 2017, с. 97 – 128.
2. Диалектика и превърнати форми на Прехода и следващите преходи: Мобилност и очаквания към политическите елити. // Мобилност на елитите на Прехода (1989 – 2017), Бюлетин № 12 на Институт за
изследване и развитие на лидерството в информационна среда. – София, 2018, с. 82 – 97.
3. Социална динамика и цивилизационно разслояване. Възпроизводство на населението, човешкия капитал
и трудовите ресурси в България. – София: М-8-М, 2009. – 544 с.
4. Текстове 2. Покана за социология. – 2. доп. и прераб. изд. – София: М-8-М, 2011. – 800 с.
5. A diverse generation: the young people of Bulgaria at the Threshold of Europe. – Milano: B. Mondadori, 2007. –
350 p. (co-author).

Митев, Трендафил Атанасов (1950)
Роден е в София. Завършва Първа гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ (1968),
Велико Търново, и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (1972), специалност „История“.
Придобива научните степени „доктор“ (1981) и „доктор на историческите науки“ (1995). Специализира в Русия (1976), Краков (1985) – „Българо-руски отношения: средата на 80-те – средата на 90-те години на ХIХ век“, „Културният живот на българската емиграция в Америка през ХХ век“ по програма „Фулбрайт“
в Станфордския университет, САЩ (септември 1988 – юни 1989), „Борбата
на българската емиграция в Америка за освобождението на Македония“ – работа в Архива на ЦК на МПО, гр. Форт Уейн, щат Индиана, САЩ (1990). Гостпрофесор в Южноилинойския университет, гр. Сент Луис, САЩ (1989) – Балканите през ХХ век. Член на
редколегията на списание „Политически изследвания“, на Българската асоциация по политически науки,
на European Consortium for Political Research (Европейски консорциум за политически изследвания) със седалище Университета в Есекс, Великобритания. Ръководи Експериментална студентска лаборатория към
специалност „Политология“. Владее руски и английски, ползва френски език. Има издадени 180 публикации.
Научни интереси:
история и теория на българския политически живот в ново и най-ново време (история на македонския
въпрос през ХIХ – ХХ век); история на българската емиграция в Америка през ХХ век; история и теория
на социалдемокрацията; българска военна история; теория на политиката: технология на политическия
анализ; политически маркетинг.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1974); главен асистент (1981); доцент (1985); професор (2004).
ръководни и други длъжности в УНСС:
председател на ОС на факултет „Международна икономика и политика“ (2008 – 2016); член на ФС и ФНС
на факултета.
в национални и международни организации:
главен редактор на сп. „Военноисторически сборник“, орган на Института за военна история (1992 –
1999); главен редактор на сп. „Македонски преглед“; член на УС на Македонския научен институт в София
(МНИ) (1998 – 2019); председател на МНИ (2008 – 2014).
Лекционни курсове:
въведение в политологията; история на българския политически живот; методика и методология на политическия анализ; политически маркетинг; политически преговори и политическа документация.
Основни публикации:
1. Американският юнионизъм и българските еселписти в САЩ: Идеология и политическа практика. –
София: Македонски научен институт, 2002. – 272 с.
2. Българознание. История и теория на българския народностен характер. – София: ИК – УНСС, 2017 –
2018. – 450 с.
3. Българската емиграция в Америка и борбите за освобождението на Македония 1919 – 1945:
Монография – София: Военноизд. комплекс „Св. Георги Победоносец“, 1993. – 495 с.
4. Българските буквари в Америка. – София: Македонски научен институт, 2018. – 268 с.
5. Цивилизационните лидери на България: великата апостолска традиция в българския политически процес. – София: Македонски научен институт, 2014. – 339 с.

Чавдарова, Мария Георгиева (1948 – 2019)
Родена е в Дулово, област Силистра. Завършва ВИНС, Варна (1972), специалност „Туризъм“. Придобива научните степени „доктор“ (1978) и „доктор на икономическите науки“ (2008). Специализира в Института
за международна политика в Белград, Югославия – „Европейските общности и балканските страни“; в
Института за стратегически изследвания, Виена, Австрия – „Партньорство за мир и разширяване на
НАТО на изток“; в Академията за информация и комуникация, Берлин – „Присъединяване на Югоизточна
Европа към ЕС и НАТО“; в Ориент институт, Хамбург, Германия – „Балканите – свързващо звено
между Западна Европа и Средиземноморието“. Експерт по военнополитически проблеми в управление
„Международно сътрудничество“ на Министерството на отбраната (1993 – 1997). Участва в значими научноизследователски проекти: „Партньорство за мир – първа стъпка на България към НАТО“ на
Центъра за сигурност към МО (1997) и „Етномалцинствените проблеми в политиката на балканските
страни“ на Центъра за изследване на демокрацията (2000).
Научни интереси:
политика, икономика и международни отношения на балканските държави; политология и международни
отношения.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши научен сътрудник II степен (1989); доцент (2008); професор (2012).
в национални и международни организации:
зам.-ректор по учебната дейност на Славянския университет (1997 – 2000), зам.-декан на Центъра по
юридически науки на Бургаския свободен университет (2006 – 2008).
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Лекционни курсове:
политология; политически системи на балканските страни.
Основни публикации:
1. Балкански страни – политика, икономика, международни връзки. – София: Парадигма, 1999. – 127 с.
2. Международни отношения: Актуално. – София: Българска книжарница, 2005. – 192 с.
3. Политически системи и външна политика на балканските държави. – София: УИ „Стопанство“,
2008. – 415 с.
4. Политически системи и международни отношения на Балканите. – София: УИ „Стопанство“, 2008. –
72 с.

Янков, Георги Недев (1946)
Роден е в с. Ефрем, област Хасково. Завършва гимназия „Васил Дечев“ (1964),
Чепеларе, и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (1971), специалност „История“.
Придобива научната степен „доктор“ (1977). Специализира в Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“ (1979 – 1980; 1982), Западноберлинския свободен университет (Института за политически науки) (1989), Университета
в Лодз (1990), Икономическия университет в Будапеща (1990), Бернския
университет в Швейцария (1997). Член на European Consortium for Political
Research (Европейски консорциум за политически изследвания) със седалище
Университета в Есекс, Великобритания. Инициатор за създаването на специалност „Политология“ (бакалавърска, магистърска и докторска степен) в УНСС. и в ЮАР и Великобритания.
Удостоен с почетното звание „заслужил професор на УНСС“ (2013) и „Почетный диплом“ от Президиума
на Академията за политически науки на Руската федерация за „весомый вклад в политическую науку“
(2015). Владее руски и френски език. Има издадени над 200 публикации.
Научни интереси:
история на политическите теории; съвременни политически теории; сравнителни политически системи;
теория на нацията; държавничество.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1977); главен асистент (1978); доцент (1982); професор (2000).
ръководни и други длъжности в УНСС:
основател и ръководител на катедра „Политология“ (1990 – 1992; 1995 – 2015); директор на филиала
„Икономика и управление“, Хасково (1990 – 2005); председател на Комисията по образователна политика на АС (1996 – 1999); председател на Съвета по хабилитация на УНСС (2014); председател на
Настоятелството на студентите – българи от Бесарабия (1990 – 2000); председател на Академичния
спортен клуб на преподавателите и служителите от УНСС „Св. Георги Победоносец“ (от 1995 г.); директор на Центъра за политологични изследвания към УНСС (2019); член на АС; член на ФС и ФНС на факултет „Международна икономика и политика“; на СНС по политология при ВАК.
в национални и международни организации:
зам.-председател на Българската асоциация за политически науки (1998 – 2012); член на Върховния комитет на Съюза на тракийските дружества в България (от 2017 г.); представител на УНСС в Европейския
консорциум за политически изследвания (European Consortium for Political Research) със седалище
Университета в Есекс (2008 – 2018); член на редколегията на сп. „Политически изследвания“.
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Лекционни курсове:
история на политическите теории; съвременни политически системи; нация и етнос; публична власт и
политики; изкуството на държавника.
Основни публикации:
1. История на село Ефрем. – София: ИК – УНСС, 2013. – 238 с.
2. Най-успешните български министър-председатели (1879 – 2009). – 3. доп. изд. – София: ИК – УНСС,
2019. – 186 с.
3. Политологичната мисъл от древността до наши дни. – 3. прераб. и доп. изд. – София: УИ „Стопанство“,
2006. – 464 с.
4. Политологични анализи: Избрани статии, рецензии и есета. – София: Авангард Прима, 2010. – 178 с.
5. Политология (Държавна публична власт). – София: УИ „Стопанство“, 2011. – 168 с.

ДОЦЕНТИ
Асенов, Симеон Митков (1972)
Роден е в Радомир. Завършва Техникума по енергетика, Радомир (1991) и СУ „Св.
Климент Охридски“ (1998), специалност „Полито
логия“. Придобива научната степен „доктор“ (2003). Членува в European Consortium for Political
Research (Европейски консорциум за политически изследвания) със седалище
Университета в Есекс, Великобритания. Ползва английски, френски и руски език.
Има издадени 35 публикации.
Научни интереси:
политически партии и партийни системи; съвременен политически процес и
функциониране на държавните институции; политически маркетинг; изборен процес и политическо представителство; политика и право; гражданско участие в политиката.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2005); главен асистент (2006); доцент (2011).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на Факултетния съвет на факултет „Международна икономика и политика“ (от 2006 г.); научен секретар на катедра „Политология“ (2007 – 2015); зам.-декан по учебната работа на факултет
„Международна икономика и политика“ (2015 – 2019).
в национални и международни организации:
председател на УС на Българската национална асоциация „Активни потребители“ (от 2014 г.).
Лекционни курсове:
политически партии и партийни системи; конституционализъм и политика; съвременната българска партийна система; гражданско участие и политически протести; политология.
Основни публикации:
1. Политическите партии. Теоретични и практически аспекти. – София: Авангард Прима, 2010. – 326 с.
2. Политическите партии в практиката на Конституционния съд на Република България. // Научни трудове на УНСС, 2011, № 2, с. 134 – 171.
3. Един подценен аспект от партийнополитическата дейност на Стефан Бобчев. // Ценности, традиции
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и външна политика. Стефан Бобчев – учен, дипломат, държавник: 160 години от рождението на проф.
Стефан Бобчев: Юбилейна научна конференция, София, 20 май 2013 г.: УНСС, 2014, с. 56 – 61.
4. Предизвикателства пред съвременната политология през призмата на нейните функции. //
Политологията пред глобалните и националните предизвикателства в началото на ХХI век: Юбилейна
международна научна конференция, 23 – 24 ноември 2015 г.: ИК – УНСС, 2016, с. 54 – 59.
5. Партиите и демократичният модел на „добро управление“: някои дискусионни въпроси. // Накъде сме
тръгнали?: Юбилеен сборник в чест на проф. д.п.н. Тодор Танев. – София, УИ „Св. Кл. Охридски“, 2018,
с. 158 – 167.

Благоева, Блага Иванова (1962)
Родена е в Долни Чифлик, област Варна. Завършва ЕСПУ, Долни чифлик (1980), и
СУ „Св. Климент Охридски“ (1986), специалност „Философия“ с втора специалност „История“. Придобива научната степен „доктор“ (1994) с дисертация, защитена в Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“. Специализира
теория и история на политиката в СУ „Св. Климент Охридски“ (1991) и съвременни политически системи и международни отношения във Виенския университет, Австрия (юни – август 1992). Членува в Българската асоциация
на Римския клуб и в European Consortium for Political Research (Европейски консорциум за политически изследвания) със седалище Университета в Есекс,
Великобритания. Владее руски, френски и английски език. Има издадени 72 публикации.
Научни интереси:
политическа философия; теория и история на политиката; политическа социология; политическа култура;
съвременни политически системи; етикет и протокол в политиката; комуникации и връзки с обществеността.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1987); старши асистент (1990); главен асистент (1994); доцент (2004).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Политология“ (1994 – 2001); член на ФС на факултет „Международна икономика и политика“ (от 2000 г.); член на ФС на ОИФ (2003 – 2004); зам.-декан по учебната работа на факултет „Международна икономика и политика“ (2008 – 2015); член на АС (2015); ръководител на катедра
„Политология“ (от 2015 г.); член на АС (от 2020 г.).
в национални и международни организации:
зам.-председател на УС и изпълнителен секретар на Българската асоциация по политически науки
(2011 – 2017).
Лекционни курсове:
въведение в политологията; политическа култура; българска политическа култура; етикет и протокол в
политиката; ПР в политиката и бизнеса.
Основни публикации:
1. Българската политическа култура: Традиции и съвременност. – София: Захарий Стоянов, 2002. – 147 с.
2. Записки по етикет и протокол: Учебно пособие. – София: Копи принт груп, 2016. – 96 с.
3. Комуникации и връзки с обществеността в политическата сфера. – Варна: СТЕНО, 2011. – 184 с.
4. Политически интереси, политически ценности, политически традиции. // Основи на политическата
социология: Учебник. – Пловдив, 2014, с. 86 – 109.
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5. Problems оf Bulgarian Political Culture. // Культура. Политика. Понимание (Культура, нация, государство – проблемы идентичности в контексте современной политики): Материалы VI Международной научной конференции. – Белград, 2018, p. 75 – 82.

Дончева, Христина Георгиева (1954)
Родена е в София. Завършва Киевския държавен университет „Т. Г. Шевченко“,
Украйна (1978), специалност „Социално-политически науки“. Придобива научната степен „доктор“ (1984) с дисертация, защитена в Киевския държавен университет „Т. Г. Шевченко“. Специализира политология и социология на политическите партии и партийни системи в Московския държавен университет „М. В.
Ломоносов“ (1990). Членува в European Consortium for Political Research (Европейски
консорциум за политически изследвания) със седалище Университета в Есекс,
Великобритания. Владее руски и френски език.
Научни интереси:
правителствена политика; социална промяна; преходът в България след 1989 г.; политика и личност –
политическо лидерство.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
хоноруван асистент (1978); асистент (1984); главен асистент (1986); доцент (2006).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на ФС на ОИФ (1996 – 2004); на ФС на факултет „Международна икономика и политика“ (2007 – 2019);
член на Научния съвет на факултета (от 2007 г.).
Лекционни курсове:
политология; методологически въпроси на управлението на социалната промяна; правителствена политика; българско правителство и администрация; публична власт; елити и лидерство.
Основни публикации:
1. Българската модернизация в началото на ХХІ век: теоретични аспекти и исторически паралели. //
130 години от Руско-турската освободителна война (1877 – 1878 г.) и възстановяването на българската държавност: (От емпирично историко-хронологично към теоретично осмисляне). – София:
УИ „Стопанство“, 2008, с. 241 – 248.
2. Българските предизвикателства: между балканските реалности и европейските перспективи. //
България на Балканите и с Европа: Минало, настояще и бъдеще: В 2 т.: Сборник материали от научна
конференция, проведена в УОБ на УНСС (Равда). – София: УИ „Стопанство“. т. 1. Секция „История“,
2007, с. 231 – 240.
3. Българският политически елит и неговата роля за трансформация на обществото. // Алтернативи,
2001, № 7 – 8, (41 – 42), с. 47 – 50.
4. Политология. – 4. прераб. и доп. изд. – София: УИ „Стопанство“, 2001. – 296 с. (авт. колектив).
5. Правителството в демократичната политическа система. – София, [Кюстендил: Ив. Сапунджиев],
2003. – 368 с.
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Иванов, Михаил Иванович (1947)
Роден е в с. Задунаевка, Бесарабия (Украйна). Завършва Одеския държавен университет (1971), специалност „Право“. Придобива научната степен „доктор“ (1977). Специализира в Киев (1985); Куба (1986); СУ „Св. Климент
Охридски“ (1989); Москва (1987; 1991). Членува в European Consortium for Political
Research (Европейски консорциум за политически изследвания) със седалище
Университета в Есекс, Великобритания. Владее руски, украински и френски език.

Научни интереси:
проблеми на историята на бесарабските българи и българо-руските политически отношения.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1984); гост-преподавател и извънреден доцент в катедра „Политология“ (1990 – 2010).
Лекционни курсове:
политология; теория и история на политическите учения.
Основни публикации:
1. „Задунаевският Ботев“ и бесарабските българи опълченци в Руско-турската освободителна война
(1877 – 1878 г.). // 130 години от Руско-турската освободителна война (1877 – 1878 г.) и възстановяването на българската държавност: От емпирично историко-хронологично към теоретично осмисляне, София: УИ „Стопанство“, с. 106 – 112.
2. Българите в Бесарабия: Исторически очерк. – София, 2000.
3. Василий Каразин и основаването на Харковския императорски университет. // Василий Каразин: Живот
и дейност. – София: Акад. изд. „Марин Дринов“, 2005. – 379 с. (в съавторство).
4. Внешняя политика Болгарии: приоритеты и экономические ориентиры в контексте евроинтеграции и
глобализации. // Социально-экономические направления развития украино-болгарских отношений в ХХI
веке, 2001, с. 34 – 44.
5. История на политическата мисъл: Учебно пособие. – Одеса, 1992. – 172 с. (на руски език).

Симеонова, Елена Костадинова (1969)
Родена е в Гоце Делчев. Завършва езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“,
Благоевград (1989), с профил френски език и УНСС (1995), специалност
„Международни отношения“. Магистър по финанси от УНСС (2011). Придобива
научната степен „доктор“ (2007). Специализира разрешаване на международни
конфликти в Дания (2002), управление на кризи в Швеция (2005), Белгия (2008) и
американска политика по сигурност в САЩ (2008). Членува в Международната
академия за управление на кризи, Българската асоциация за политически науки, European Consortium for Political Research (Европейския консорциум за политически изследвания) със седалище Университета в Есекс, Великобритания,
Организация на стипендиантите на Държавния департамент на САЩ. Работи като външен сътрудник
на Европейската програма за управление на кризи към Шведския национален институт за отбрана (от
2002 г.). Владее английски, френски и руски език. Има издадени 72 публикации.
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Научни интереси:
анализ, оценка и управление на политическия риск; теория и методология на политическия анализ; политическа социология; политически кризи и конфликти; анализ и оценка на публични политики.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1996); старши асистент (2000); главен асистент (2005); доцент (2013).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Международни отношения“ (2005 – 2008); член на ФС на факултет „Между
народна икономика и политика“ (от 2008 г.); научен секретар на катедра „Политология“ (2016 – 2019);
зам.-декан по учебната дейност на факултет „Международна икономика и политика“ (от 2020 г.).
в национални и международни организации:
член на УС на Института за социална интеграция (от 2009 г.); управител на Фондация „Център за корпоративно и социално развитие „Карол“ (2010 – 2013).
Лекционни курсове:
анализ на политическия риск; методология и методика на политическия анализ; анализ на публични политики; управление на политически кризи; разработване и управление на проекти.
Основни публикации:
1. Влияние на ЕС върху динамиката на вътрешнополитическите кризи в България. – София: УИ
„Стопанство“, 2011. – 240 с.
2. Влияние на политическия риск върху капиталовите пазари. // Годишник на Колежа по икономика и администрация – Пловдив, IX, 2012, с. 91 – 106.
3. Политическият риск: Анализ, оценка, управление. – София: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2013. – 288 с.
4. A Revolution in Two Stages: the Curiosity of the Bulgarian Case. // The 1989 Revolutions in Central and Eastern
Europe: From Communism to Pluralism. – Manchester, 2013, pp. 192 – 209.
5. Managing Political Crises in Bulgaria: Pragmatism and Procrastination. – Stockholm, 30, 2005, pp. 45 – 74.

Цакова, Ивка (Ивка Цакова Некова) (1959)
Родена е в с. Попица, област Враца. Завършва ПГ „Васил Левски“, Бяла Слатина
(1978), и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (1981), специалност „Българска филология“. Придобива научната степен „доктор“ (1992). Член на European Association
for Research on Adolescence (EARA) (2002) и European Consortium for Political
Research (Европейски консорциум за политически изследвания) със седалище
Университета в Есекс, Великобритания. Ползва английски и руски език. Има издадени 93 публикации.

Научни интереси:
лобиране; гражданско общество; гражданско образование; политическа психология; олигархизация на политиката.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
хоноруван асистент в УНСС (1996); редовен асистент (1999); главен асистент (2000); доцент (2006).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Политология“ (2003 – 2007); член на Факултетния съвет (от 2005 г.), член
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на Научния съвет (от 2008 г.) и зам.-председател на ОС на факултет „Международна икономика и политика“; председател на ОС на факултет „Международна икономика и политика“ (от 2019 г.).
Лекционни курсове:
политическа психология; законодателен процес и парламентарно поведение; лобизъм; граждански организации и застъпничество; демокрация и капитализъм.
Основни публикации:
1. Гражданското общество и въпросът за демокрацията: политическа, икономическа и социокултурна
демократизация. // Годишник на УНСС. – София, 2013, с. 199 – 257.
2. Как да лобираме в Брюксел: Кратък наръчник за лобиране в ЕС. – София: ИК – УНСС, 2012. – 152 с.
3. Лобизмът (цикъл лекции). – София: Дамян Яков, 2010. – 360 с.
4. Лобизъм и демокрация. – София: Авангард Прима, 2005. – 376 с.
5. Лобизъм и капитализъм. // Научни трудове на УНСС, 2012, № 2, с. 180 – 235.

АСИСТЕНТИ
Георгиев, Любомир Младенов (1952)
Роден е във Враца. Завършва Ростовския държавен университет (1978), специалност „Философия“.
Специализира в Института за дипломатически и стратегически изследвания в Париж, Франция. Владее
руски и английски език.
Научни интереси:
политическо поведение; политическа социология.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1989).
Лекционни курсове:
политология; обществени комуникации.
Основни публикации:
1. Еволюционна психология. – Благоевград: УИ „Н. Рилски“, 2003. – 219 с.
2. Увод в политологията. – София: Дъга 700, 1991. – 147 с. (в съавторство).

Йотов, Йонко Колев (1958 – 2007)
Роден е в София. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“ (1983), специалност
„Право“. Придобива научната степен „доктор“ (2002). Специализира в Украйна;
във Виенския университет, Австрия (1991; 2001 – 2002); университетите
на Есекс (1995) и Оксфорд (1997), Великобритания; Университета на Турку,
Финландия (1999). Членува в Римския клуб, Международната комисия на юристите, European Consortium for Political Research (Европейския консорциум за политически изследвания) със седалище Университета в Есекс, Великобритания.
Участва в редица научноизследователски проекти: Балканите – стабилност и
605

сътрудничество (1993 – 1996), Център по правата на човека (1995 – 1997), Човешки ресурси и дилемата
на заетостта (1998), Граждани в преход (1999), Становище на Римския клуб по повод Световната среща
на най-високо равнище в Йоханесбург (2002), Европейско образование за околна среда (2002), Становище на
Римския клуб по повод Срещата на най-високо равнище по информационното общество в Женева (2003).
Научни интереси:
съвременни политически системи; конституционализъм; права на човека.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1987); старши асистент (1990); главен асистент (1994).
в национални и международни организации:
официален представител на Европейския консорциум за политически изследвания за УНСС (1996 – 2007).
Лекционни курсове:
политология; международна защита на правата на човека; общо учение за държавата.
Основни публикации:
1. Европейски стандарти за защита на правата на човека. – София: Дружество „Знание“, 1996. – 96 с.
2. Политология. – 4. прераб. и доп. изд. – София: УИ „Стопанство“, 2001. – 296 с. (авт. колектив).
3. Увод в международната защита на правата на човека. – София: ИК „Труд“, 2001. – 224 с.
4. The Balkans on the Way of Great Europe in Global Civilisation in a Multicultural World. // Romanian Journal of
International Affairs, 1997, № 3, № 4, pp. 196 – 200.
5. The Development of Public Relations in Countries like Bulgaria. // Communication Management, CERP (Prague), 1993.

Кръстев, Николай Кръстев (1974)
Роден е в София. Завършва Първа английска езикова гимназия, София (1993) и СУ
„Св. Климент Охридски“ (1999), специалност „История“. Придобива научната
степен „доктор“ (2012). Специализира в Унгария (1999). Членува в European
Consortium for Political Research (Европейския консорциум за политически изследвания) със седалище Университета в Есекс, Великобритания. Владее английски,
руски и испански, ползва гръцки език. Има издадени 15 публикации.
Научни интереси:
балканска история; балкански политически системи.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2002); старши асистент (2008); главен асистент (2011).
Лекционни курсове:
общества и политики на Балканите; религия и политика; история на политическите идеи; публична власт
и политики; морални проблеми в политиката; съвременни политически системи.
Основни публикации:
1. Конфликтът между Република Македония и Република Гърция през 90-те години. // Anamnesis, 2008.
2. Спорът между Гърция и Република Македония. – В. Търново: Фабер, 2011. – 140 с.
3. Спринтът на охлювите: Реформите в Турция – условие за членство в ЕС. // Тема, II, 2002, № 33 с. 56 – 57.
4. Планът „Македония“ е пред разпадане. // Политика, II, 2001, № 3, с. 30 – 31.
5. Черна гора не генерира нестабилност: Едно интервю на Николай Кръстев с черногорския президент
Мило Джуканович. // Тема, II, 2002, № 4, с. 42 – 54.
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Манолов, Стоян Георгиев (1958)
Роден е в София. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“ (1987), специалност „Философия“. Придобива научната степен „доктор“.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1982); старши асистент (1986 – 1992).
Лекционни курсове:
политология и политическа социология.
Основни публикации:
1. Увод в политологията. – София: Дъга 700, 1991. – 147 с. (в съавторство).

Стоева, Ивайла Георгиева (1980)
Родена е в Ихтиман. Получава бакалавърска степен по специалност „Между
народни отношения“ от УНСС и магистърска степен по специалности
„Европейска интеграция“ (2002) и „Право“ (2006). Придобива научната степен
„доктор“ (2016). Членува в European Consortium for Political Research (Европейския
консорциум за политически изследвания) със седалище Университета в Есекс,
Великобритания. Владее английски, ползва френски, испански и руски език.
Научни интереси:
европейска интеграция; национална и европейска идентичност; идентификационни конфликти.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2008 – 2018).
в национални и международни организации:
член на УС на Албано-българската асоциация.
Основни публикации:
1. Инструменти за съхраняване на българската културна идентичност на културния пазар. // Българската
култура между държавата и пазара: Национална конференция. – София, 2007, с. 188 – 191.
2. Криза на българската национална идентичност – риск или предизвикателство? // Политическата мисъл на ХХ век – поуки за България: Науч. конф. – София, 2006, с. 300 – 305.
3. Мит или реално конструиране на европейска идентичност. // Международни отношения, 2008, № 2,
с. 15 – 24.
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Ценова, Радка Христова (1950)
Родена е в с. Скравена, област София. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“
(1972), специалности „История“ (профил „Архивистика“) и „Философия“.
Придобива научната степен „доктор“ (1986) с дисертация, защитена в
Академията на науките на СССР – Института по икономика на световната социалистическа система, Москва. Специализира в ИПК при Московския
държавен университет „М. В. Ломоносов“, Русия (1976 – 1977; 1984 – 1985),
библиотеката на ИССТ при БАН (1981), Икономическия институт в Берлин,
Германия (1989). Членува в Българско историческо дружество (1971 – 1974),
Българската асоциация за политически науки (от 1994 г.), Европейския консорциум за политически изследвания (ECPR) със седалище Университета в Есекс, Великобритания (от
1993 г.). Владее руски и английски език.
Научни интереси:
политически партии и партийни системи; избори, избирателни системи и електорално поведение; политически традиции и култура.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1973); старши асистент (1978); главен асистент (1982).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Политология, философия и история“ (1976 – 1980); член е на ФС при ОИФ
(1996 – 1999).
Лекционни курсове:
политология; политическа социология; политически партии и групи за натиск; избори и избирателни системи.
Основни публикации:
1. Избирателната система и равнището на партийна фрагментация в Република България (1991 – 2001 г.). //
Научни трудове на УНСС, 2004, № 1, с. 143 – 182.
2. Избирателни процедури и избирателно законодателство в Княжество България (1878 – 1880 г.) – политически стереотипи и съвременен дискурс. // Икономически алтернативи, София, 2008, № 6, с. 121 – 139.
3. Избирателни системи и парламентарно представителство (1990 – 1997). // Военноисторически сборник, 2000, № 1, с. 115 – 136.
4. Политическата култура. – София: РЕКПАК ейджънси, 1992. – 56 с. (в съавторство).
5. Политология. – 4. прераб. и доп. изд. – София: УИ „Стопанство“, 2001. – 296 с. (авторски колектив).
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Катедра
Чужди езици и приложна лингвистика

Ръководител на катедра – проф. д-р Даниела Koх-Кожухарова
Научен секретар – ст. преп. д-р Калина Ишпекова-Братанова

ПРОФЕСОРИ
Бонев, Михаил Петров (1926)
Роден е в с. Дединци, област Велико Търново. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“ (1952), специалност
„Руска филология“. Придобива научните степени „доктор“ (ок. 1971) с дисертация, защитена пред Руския
университет на дружбата на народите „Патрис Лумумба“, Русия, и „доктор на педагогическите науки“
(ок. 1976) с дисертация, защитена в Академията на педагогическите науки, СССР.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
преподавател (1954); старши преподавател; доцент (1972); професор (1981).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Чужди езици“ (1962).
Лекционни курсове:
руски език.
Основни публикации:
1. Езикова култура и стилистика: Учебник. – София: УНСС, 1991. – 150 с.
2. Грамматика русского языка для студентов экономических вузов. – София: Наука и изкуство, 1990. –
176 с. (авторски колектив).
3. Основи на езиковата стилистика. – София: Наука и изкуство, 1985. – 128 с.
4. Основи на езиковата стилистика: Уч. помагало. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1980. – 146 с.
5. Пособие по русскому языку для студентов экономистов I и II курс. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1972. –
64 с. (авторски колектив).

Гълъбов, Гълъб Димитров (1892 – 1972)
Роден е в Одрин, Турция. Учи в Галатасарайския лицей в Цариград (1904–1912). Завършва Френския мъжки колеж „Св. Августин“, Пловдив, и право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ (1919). Съосновател на
Катедрата по турска филология на СУ (1952). Владее турски и френски език.
Научни интереси:
езикознание; история на България в османския период; мюсюлманско право.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
професор.
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
аташе по печата в Българската легация в Анкара (1946).
Лекционни курсове:
турски език (граматика на литературния старотурски и новотурски език).
Основни публикации:
1. Елементаренъ курсъ по френско гражданско право – отъ А. Коленъ и А. Капитанъ, Т. 1., кн. I – Семейно
право, София, 1926, 874 с.; Т. 1, кн. II – Вещно право, София, 1926, 471 с.; Т. 2., кн. I, II и III – „Задължения
и договори“, София, 1929, 1931, 1932, 1937 с.
2. Мюсюлманско право съ кратъкъ обзоръ върху историята и догмите на Исляма. – София: 1924. – 126 с.
3. Османо-турски извори за българската история. Свезка I. Няколко османо-турски държавни документи относно войнитаните. – В: Годишникъ Ист. фил., ХХХIV (1937 – 1938), 2, с. 70.
4. По въпроси изъ нашето минало подъ турците въ в. „Миръ“ (1934 – 1936) 5 статии, въ в. „Зора“
(1935 – 1937) 4 статии, въ в.“Днесъ“ (1936) 5 статии.
5. Уводъ къмъ изучаването на гражданското право – отъ професоръ Анри Капитанъ. – София: 1921. –
296 с. (от френски).

Кох-Кожухарова, Даниела Николаева (1964)
Родена е в София. Завършва Френския колеж в Каракас, Венесуела (1981), започва
висшето си образование в Универсидад Метрополитана в Каракас, Венесуела
(1983), специалност „Английска филология“ и втора специалност „Японски
език“. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“ (1987), специалност „Испанска филология“ с втора специалност „Английски език“. Придобива научната степен
„доктор“ (1997). Специализира в Университета „Комплутенсе“, Департамент
„Романистика“ – Мадрид, Испания (1993 – 1996 /след спечелен конкурс на МОН
за обучение в ОНС „доктор“/, 2000; 2001; 2005); „Дипломация и международни
отношения“ в Католическия университет – Будапеща, Унгария (1997 – 1998,
2007); „Европеистика“ в Колежа на Европа – Брюж, Белгия (1998); стажант в Европейския парламент в
Брюксел и Страсбург (1999), участва в конференции по покана на ЕП в Братислава, Словакия (2001), Рим,
Италия (2003), Дубровник, Хърватска (2015), Майорка, Испания (2018) и др. Гост-професор по програма
„Еразъм“ в Университета на Гранада, кампус Сеута, Испания – „Преподаването на испански като първи и
втори чужд език в България“; Университета на Сарагоса, Испания – „Търговски обмен България – Испания“
и Университета на Малага – „Кризата във Венесуела“. Членува в Асоциация на испанистите. Удостоена е
с Огърлица на Йоан Павел II и Медал на ЕК за участие в туининг проект „Защита на личните данни“. Владее
испански, английски, немски, френски и руски език. Ползва италиански език. Има издадени 67 публикации.
Научни интереси:
теория на превода; европеистика; политология; методика на чуждоезиковото обучение; съпоставително
литературознание.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
преподавател (1995); старши преподавател (1999); доцент (2002); професор (2015).
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ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан по „Международно сътрудничество и връзки с обществеността“ на факултет „Международна
икономика и политика“ (2001 – 2009); ръководител на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“
(от 2003 г.); член на АС (2011 – 2015).
в национални и международни организации:
председател на Националната комисия по провеждането на Националната олимпиада по испански език
(2002 – 2017).
Лекционни курсове:
цивилизация на Испания; цивилизация на Испаноамерика и семинарни занятия по испански език.
Основни публикации:
1. Viaje por las revistas del corazón en el turbulento verano de 2016 (de Berlín a Tenerife). // La lengua y la literatura:
encuentros, desafíos, influencias: 55 años de Filología hispánica en la Universidad de Sofia San Clemente de
Ohrid: Simposio Internacional La Lengua y la Literatura: Encuentros, Desafíos, Influencias (Sofia, 2016). – Sofia,
2019, pр. 269 – 276.
2. Езикът на геополитиката през епохата на Христофор Колумб. //Научни трудове на УНСС, 2019,
№ 4, с. 75 – 88.
3. Семинар „Езикът на геополитиката в епохата на постистината“. // Чуждоезиково обучение, 2018,
№ 6, с. 646 – 649.
4. Семинар „Иновативни образователни технологии в чуждоезиковото обучение“. // Чуждоезиково обучение, 2017, № 6, с. 677 – 681 (в съавторство).
5. Хаос и разногласия във Венецуела. // Европейски разногласия и световен хаос: Сборник с доклади от
научна конференция, 27 май 2017 г. – София, 2018, с. 226 – 233.

Михов, Николай Николов (1942)
Роден е в Русе. Завършва СУ „Св. Кл. Охридски“ (1966), специалност „Френска
филология“, и ВИИ „Карл Маркс“ (1975), специалност МИО. Получава магистърска степен по мениджмънт в Университета Париж III – Сорбон Нувел (1993),
и магистърска степен по езиковедски науки – специалност „Френско езикознание“. Придобива научната степен „доктор“ (1975). Доктор по езиковедски
науки на Университета Париж III (1999). Има следдипломна квалификация по мениджмънт в Парижкия институт по бизнес администрация към Университета
Париж I – Пантеон Сорбон (1993). Специализира във Френско-българската мениджърска школа „Марком“ (1992); в Университета Париж I – Пантеон Сорбон,
Университета Париж III – Сорбон Нувел, Париж (1972, 1973, 1992, 1994, 1997, 1999); Католическия институт, Ларошел, Монпелие. Специализира в Париж и през 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 г. Владее френски и руски, ползва английски, немски, испански и италиански език.
Научни интереси:
френско и българско езикознание; съпоставително езикознание; икономическа терминология; МИО; икономикс; мениджмънт.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1983); професор (2003).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ (1980 – 1992; 2002 – 2004); декан на факултет „Чужди езици и приложна лингвистика“ (1990 – 1993).
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Основни публикации:
1. Граматически упражнения по френски език. – София: ВИИ, 1980 (в съавторство).
2. Граматически упражнения с ключ: Френска граматика. – София: Наука и изкуство, 2002.
3. Икономически текстове на френски език за студентите от специалности СИИ, ФК, ИУП и СК. – София:
ВИИ „Карл Маркс“, 1987 (в съавторство).
4. Кандидатстудентски диктовки: Френска граматика. – София: Наука и изкуство, 2002.
5. Кратка френска граматика. – София: Наука и изкуство, 1992. – 244 с.

ДОЦЕНТИ
Бояджиев, Борис Александров (1940)
Роден е в София. Завършва СУ „Св. Кл. Охридски“ (1966), специалност „Френска филология“. Специализира
във Франция (1987; 1990; 1991) и Белгия. Придобива научната степен „доктор“ (1981). Владее английски,
френски и немски език.
Научни интереси:
приложна лингвистика и съпоставителни изследвания.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
преподавател (1971); доцент (1985).
Основни публикации:
1. Лексико-граматическо изграждане на френската икономическа реч. – София: УНСС, 1983. – 129 с.
2. Сборници от икономически текстове на френски език за специалности ОПОИ и „Финанси“. – София: ВИИ
„Карл Маркс“, 1986.
3. Сборници от икономически текстове на френски език за специалности МИО и МО. – София: ВИИ „Карл
Маркс“, 1988 (в съавторство).
4. Учебник по френски език за студентите от МИО I и II курс. – София: Наука и изкуство, 1978. – 200 с. (в
съавторство).
5. Учебник по френски език за студентите от МИО III и II курс. – София: Наука и изкуство, 1979. – 240 с. (в
съавторство).

Кожухарова, Стефка Василева (1963)
Родена е в София. Завършва 9. френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламар
тин“, София (1980), и СУ „Св. Кл. Охридски“ (1985), специалности „Испанска
филология“ и „Български език и литература“. Придобива научната степен
„доктор“ (2010). Специализира в Хаванския университет, Куба (1983 г.) –
„Латиноамериканска литература“; в Университета „Комплутенсе“, Мадрид,
Испания (1992 – 1993) – „Съвременна испанска литература“ и „Теория на литературата“. Член на Асоциацията на испанистите в България. Член на Съюза на
преводачите в България. Владее испански и ползва английски, руски и немски
език. Има издадени 40 публикации.
612

Научни интереси:
чуждоезиково обучение; медиен дискурс; преводна и интерпретативна рецепция на испанска и латиноамериканска литература в България.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
редовен преподавател (1994); старши преподавател (1998); доцент (2018).
Лекционни курсове:
семинарни занятия по испански език.
Основни публикации:
1. APRENDE A2 +: Espanol para búlgaros, nivel intermedio, perfil de económicas y ciencias políticas. – София:
ИК – УНСС, 2014. – 118 с.
2. La Imagen de Bulgaria en la prensa espanola contemporánea. – София: Фондация за българска литература,
2018. – 205 p.
3. La recepción búlgara de Cervantes y El Quijote. // Eslavística Complutense, 2006, № 6, pp. 75 – 97.
4. Traducción y recepción de Valle-Inclán en Bulgaria. // Anales de la Literatura Espanola Contemporánea, 33, 2008,
№ 3, pp. 129 – 137.
5. Tropos y figuras literarias en el discurso periodístico español (observaciones sobre los artículos de economía
en el periódico Еl País). // Научни трудове – ПУ „Паисий Хилендарски“. Филология, 52, 2013, № 1, сб. А,
с. 388 – 398.

Лесневская, Димитрина Спасова (1947)
Родена е в София. Завършва СУ „Св. Кл. Охридски“, специалност „Руска филология“ с втора специалност „Българска филология“ (1971) и „Начална училищна
педагогика“ (1993). Придобива научната степен „доктор“ (1977). Специализира
в Москва (1981). Членува в Международната асоциация на преподавателите
по руски език и литература (МАПРЯЛ) чрез Дружеството на русистите в
България; СУБ; Съюза на преводачите в България; Международното социолингвистическо дружество, София. Владее руски, английски и френски език.
Научни интереси:
функционална стилистика: политически и бизнес езици, публицистика, реклама, документация (дипломатически документи, търговска кореспонденция).
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (2001).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на сектор „Руски език“ към катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ (2001 – 2004).
в национални и международни организации:
главен редактор на списание „Русистика без граници“.
Лекционни курсове:
руски език; търговска кореспонденция.
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Основни публикации:
1. Лингвостранознание за чуждестранни студенти. – София, 1989 (в съавторство).
2. Особености на езика на руските и българските международни договори. – София: УИ „Стопанство“,
1992. – 52 с.
3. Пособие по лингвостранознание за студентите от общоикономическите специалности. – София, 1987
(в съавторство).
4. Пособие по руски език за работа във фонетичния кабинет. – София, 1986 (в съавторство).
5. Проблемы экономического текста. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1988. – 101 с.

Пенчева, Антония Иванова (1960)
Родена е в Бургас. Завършва Руската езикова гимназия „Васил Левски“, Бургас
(1978), и СУ „Св. Кл. Охридски“ (1983), специалност „Руска филология“ и втора
специалност „Български език“. Придобива научната степен „доктор“ (2013).
Специализира в Института по руски език „А. С. Пушкин“, Москва (1980,
1983; 2001; 2009); във Вилнюския университет – „Литовски език и литература“ (1984 – 1985), в Литва – „Съвременна литовска литература“ (2006;
2008; 2011; 2013; 2015; 2017; 2019). Членува в Дружеството на русистите в
България (2002), Българската национална мрежа на преподавателите по руски
език и култура и МАПРЯЛ (1985). Член на президиума на МАПРЯЛ. Владее руски,
литовски, френски и английски език. Има издадени 35 публикации.
Научни интереси:
съпоставително езикознание; лингвокултурология; превод; политическа лингвистика; делова комуникация.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
преподавател (1987); старши преподавател (1993); доцент (2018).
ръководни и други длъжности в УНСС:
координатор на сектор „Руски и български език“ (2005); и.д. ръководител на катедра „Чужди езици и
приложна лингвистика“ (2013 – 2014); научен секретар на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“
(2013 – 2017).
в национални и международни организации:
председател на Дружеството на русистите в България (от 2019 г.); член на Президиума на Международ
ната асоциация на преподавателите по руски език и литература (МАПРЯЛ) (от 2019 г.).
Лекционни курсове:
руски език като чужд (практически курс).
Основни публикации:
1. Дипломатическите документи на руски и български език и установяване на междуезиковата еквивалентност. – София: УНСС, 2012. – 170 с.
2. Корупцията през призмата на българската и руската лингвокултура: Концептът КОРУПЦИЯ в българския и руския език. Монография. – София: Кръстанова и син, 2018. – 204 с.
3. Метафорические модели коррупции в русском и болгарском медиадискурсе (на материале публикаций
СМИ ЗА 2008 – 2017 гг.). // Cuadernos de Rusística Española, 2017, № 13, p. 43 – 58 (в съавторство).
4. РеТур – Руски език за туризма: За езикови нива А1, А2 по Общата европейска референтна рамка. – София:
ИК – УНСС, 2017. – 452 с. (в съавторство).
5. Retour – An Innovative Russian Language Training Resourse for Tourism Workers in The EU. // Russian Journal of
Linguistics, 21, 2017, № 3, с. 635 – 652.
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Перянова, Ирина Василевна (1949)
Родена е в Свердловск, СССР. Завършва Красноярския държавен педагогически
институт и Московския лингвистичен университет, специалност „Английска
филология“. Придобива научната степен „доктор“ (1977). Специализира във
Великобритания (1989) и Канада (2007). Членува в ESSE, BSBS, IATEFL, SIETAR.
Владее руски, английски, немски, италиански и френски език.
Научни интереси:
прагматика; анализ на дискурса; интеркултурна комуникация; социолингвистика; културна антропология; превод.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (2005).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ (2007).
Лекционни курсове:
интеркултурна комуникация.
Основни публикации:
1. Английски език за кандидат-студенти. – София: УИ „Стопанство“, 2008. – 140 с. (в съавторство).
2. Английски език за начинаещи. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1984. – 257 с.
3. За кандидатстудентски изпит по английски език в УНСС: Диктовка, преразказ, прев.: Критерии за
оценка, насоки за подготовка, уч. разработки, упражнения, текстове. – София: Лодос, 2000. – 172 с.
(в съавторство).
4. English Language Admission Test for the University of National and World Economy Sofia. – Sofia: UNWE,
2005. – 216 p. ( в съавторство).
5. Political Correctness and the Language of Avoidance. // Proceedings of the International Scientific Conference
(Tbilisi), 2008, pp. 229 – 242.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Алтимирска, Рия Николова (1956)
Родена е в Русе. Завършва 7. ЕСПУ, София (1974), и СУ „Св. Кл. Охридски“ (1980),
специалност „Българска филология“. Има издадени 18 публикации. Ползва руски и
английски език.
Научни интереси:
социолингвисика; психолингвистика; методика на чуждоезиковото обучение; културология.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
преподавател (1983); старши преподавател (от 1988 г.).
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Лекционни курсове:
делова кореспонденция; реторика.
Основни публикации:
1. Български език за чуждестранни студенти икономисти от подготвителен курс. – София: УИ
„Стопанство“, 1998. – 119 с. (авторски колектив).
2. Икономическият и политическият подезик като база за развитието на езиковата компетентност по
български език при чуждестранни студенти-икономисти. // Европейски перспективи на националното
стопанство: Конф. с междунар. участие (София), 2005, с. 852 – 858.
3. Лингвометодически и психологически проблеми и подходи при чуждоезиково обучение при изоставащи
студенти, ВТУ „А. Кънчев“. // Юбилейна сесия за 35-годишнината от ВТУ „А. Кънчев“ (Русе), 1989.
4. Някои фонетични предпоставки за отриц. трансфер при усвояване на бълг. език от гърци. // Билингвизъм
и диглосия – съвременни проблеми: VII междунар. конф. (София), 2002.
5. Учебно помагало по български език и езикова култура. – София: УИ „Стопанство“, 2011. – 216 с. (в
съавторство).

Ананиева, Мария Йорданова (1952)
Членува в Асоциацията на преподавателите по френски език в България (2003). Владее френски, английски
и руски език.
Научни интереси:
методика на чуждоезиковото обучение; специализиран превод в областта на икономиката и международните отношения.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
преподавател (1986); старши преподавател (1990).
Основни публикации:
1. Кандидатстудентски изпит по френски език: 8 примерни теста. – София: ИК – УНСС, 2014. – 84 с. (в
съавторство).
2. Матурата по френски език: Помагало за ученици от гимназиалната степен и зрелостници. – София: ИК
Колибри, 2004. – 160 с. (в съавторство).
3. Френски език за кандидат-студенти в УНСС. – София: УИ „Стопанство“, 2009. – 94 с. (в съавторство).
4. Manuel de francais a l`usage des etudiants en relations internationales. – София: УИ „Стопанство“, 1999. – 70 с.
5. Manuel de francais. – София: УИ „Стопанство“, 2000. – 219 с. (авторски колектив).
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Апостолов, Стоян Груев (1958)
Роден е в София. Завършва 114. английска езикова гимназия „Лиляна Димитрова“,
София (1977), и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (1983), специалност „Английска
филология“. Владее английски и френски език. Има издадени 4 публикации.
Научни интереси:
бизнес терминология и езикови еквиваленти.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши преподавател (1994).
Лекционни курсове:
семинарни занятия по английски език.
Основни публикации:
1. Англо-български тематичен речник на основни обществено-политически понятия. – София: ИК – УНСС,
2017. – 262 с. (в съавторство).
2. Държавен изпит по английски език в УНСС: 10 примерни теста. – София: ИК – УНСС, 2014. – 132 с. (в
съавторство).
3. Кандидатстудентският изпит по английски език в УНСС. – София: ИК – УНСС, 2013. – 188 с. (в съавторство).

Арсениев, Светослав Валентинов (1964)
Роден е в София. Завършва 95. ЕСПУ, София (1982), и СУ „Св. Климент Охридски“
(1990), специалност „Руска филология“. Владее руски, френски и полски език. Има
издадени 10 публикации.
Научни интереси:
теория и практика на превода; професионална междукултурна комуникация.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
преподавател (2015); старши преподавател (2018).
в национални и международни организации:
зам.-председател на Дружеството на русистите в България.
Лекционни курсове:
семинарни занятия по руски език.
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Основни публикации:
1. Комментарий использованных лексико-семантических и грамматических трансформаций в переводе
глав VІ-Х романа „Образ Врага“ Полины Дашковой. // Русский язык и литература в пространстве мировой культуры: Материалы XIII Конгресса МАПРЯЛ (13–20 сентября 2015 г., Гранада, Испания). – СанктПетербург, 12, 2015, с. 23 – 27.
2. Некоторые аспекты отношений Российской Федераци и Республики Узбекистан. // Международная научная
студенческая конференция по экономике, политике и менеджменту. – София, 2016, с. 29 – 34.
3. Вопросы перевода основных аббревиатур в официальных документах Торгового реестра Агентства
регистрации Республики Болгария. // Язык. Право. Общество: Сборник статей IV Международной научно-практической конференции. – Пенза, 2016, с. 84 – 86.
4. Кира Иехливанова – у истоков преподавания русского язьжа в Болгарии после 1944 года. Диссертация,
учебники, Общество русистов Болгарии. // Русистика: вчера, сегодня, завтра: Сборник докладов
Юбилейной международной научной конференции, посвященной 50-летию Общества русистов Болгарии
и 50-летию Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, 29 июня – 2 июля
2017 г., София, Болгария. – София, 2018, с. 608 – 611.
5. Образ родины в болгарской поэзии ХХ века в рецепции В. Арсеньева. // Русский язык и культура в зеркале
перевода: VIII Международная научная конференция; 27.04 – 02.05.2018 г., Салоники, Греция: Материалы
конференции. – Москва, 2018, с. 483 – 493 (в съавторство). Издательство: Высшая школа перевода
(факультет) Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва).

Бакалова, Веселина Спасова (1959)
Родена е в София. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Английска филология“. Има следдипломна квалификация по МИО към ВИИ (1989 – 1991). Владее английски и френски език.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
преподавател (1987); старши преподавател.

Балева, Ваня Нейчева (1968)
Редовен преподавател в катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ от 2001 г. Специализира в
Германия, Аахен (2002 – 2003), Щутгарт (2003 – 2004), и Сараево (2004 – 2005). Владее немски, английски
и руски език.
Научни интереси:
приложна лингвистика – теория и практика на специализиран превод; миграционни процеси и интеграция
на малцинствата в Германия.
Основни публикации:
1. Немски език за кандидат-студенти в УНСС. – София: УИ „Стопанство“, 2009. – 62 с. (в съавторство).
2. Modelltests für die Aufnahmeprüfung in Deutsch an der Universität für Volks- und Weltwirtschaft. – София: УНСС,
2013. – 100 p.
3. Texte Als Wege. Text- und Ubungsbuch zu den Themenfeldern Politik und Wirtschaft. – София: ИК – УНСС,
2012. – 64 с. (co-autor).
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Бозукова, Бойка Иванова (1950)
Родена е в София. Завършва CUNY в САЩ и СУ „Климент Охридски“, специалност „Английска филология“.
Специализира във Великобритания (1984) и САЩ (1989). Владее английски и френски език.
Научни интереси:
преподаване на ESP; превод и делово общуване.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши преподавател (1986).
ръководни и други длъжности в УНСС:
отговорник на сектор „Английски език“ (1985 – 1989); член на ФС.
Основни публикации:
1. Българско-английски речник по туризъм. – София: ИК – УНСС, 2016. – 306 с. (в съавторство).
2. За кандидатстудентски изпит по английски език в УНСС: Критерии за оценка, насоки за подготовка,
уч. разработки, упражнения, текстове. – София: Лодос, 2000. – 172 с. (в съавторство).
3. Многоезичен практически речник по външна търговия: Бълг.-англ.-фр.-нем. – София: ИК „Век 22“,
1992. – 84 с. (авт. колектив).
4. Dictionary of Business: Английско-български речник. Бизнес. – София: Летера, 2003 (преводач).
5. English Language Admission Test for the UNWE. – София: УИ „Стопанство“, 2005. – 216 p. (co-author).

Бойчева, Мая Гергова (1963)
Родена е в Троян, област Ловеч. Завършва ЕСПУ с преподаване на английски език
„Лиляна Димитрова“, Видин (1982), и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (1986), специалност „Английска филология“. Гост-преподавател в Университета Малага,
Испания – „Методология на преподаването на английски език за икономика и
бизнес“, и Университета „Пол Валери“, Монпелие, Франция – „Езикът на геополитиката“. Владее английски и руски език.

Научни интереси:
приложна лингвистика – методология на преподаването на английски език за икономика и бизнес, дискурсивен анализ на текст; лексикография – дискурсивни апекти в употребата на обществено-политическа
терминология.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
преподавател (1992); старши преподавател (1996).
ръководни и други длъжности в УНСС:
координатор на Центъра за чужди езици.
Лекционни курсове:
семинарни занятия по английски език за: икономика и бизнес; медии и комуникации; право.
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Основни публикации:
1. Английски език за кандидат-студенти. – 2. прераб. и доп. изд. – София: УИ „Стопанство“, 2009. – 218 с.
(в съавторство).
2. Английски език за кандидат-студенти. – София: УИ „Стопанство“, 2009. – 140 с. (в съавторство).
3. Англо-български тематичен речник на основни обществено-политически понятия. – София: ИК – УНСС,
2017. – 262 с. (в съавторство).
4. Кандидатстудентският изпит по английски език в УНСС. – София: ИК – УНСС, 2013. – 188 с. (в съавторство).
5. English for Economics and Business Studies. – Sofia: Publishing Complex – UNWE, 2016. – 272 p.

Бояджиева-Москова, Анна Руменова (1955)
Родена е в София. Завършва 114. английска езикова гимназия „Лиляна
Димитрова“, София (1974) и СУ „Св. Климент Охридски“ (1979), специалност
„Английска филология“ с втора специалност „Руски език“. Владее английски
и руски език.
Научни интереси:
чуждоезиково обучение – преподаване на английски език за специални цели, бизнес
лексика, кореспонденция, превод.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
преподавател (1996); старши преподавател (2001).
Лекционни курсове:
семинарни занятия по английски език – общоикономическа и специализирана бизнес лексика; кореспонденция; превод и резюмиране на бизнес текстове от български на английски език.
Рецензент на 2 нива на учебник по покана на издателство Richmond:
1. Макивиди, Колин. Атлас по история на Стария свят. – София: Херон прес, 1996. – 96 с. (превод от английски език по The Penguin Atlas of Ancient History, Colin McEvedy, 1967).
2. @work, intermediate B1+. Teacher’s book. – Madrid: Richmond, 2013. – 88 p.

Боянова, Наталия Тодорова (1961 – 2009)
Родена е в София. Завършва СУ „Св. Кл. Охридски“ (1985), специалност „Руска
филология“. Специализира в Москва (2001). Членува в Международната асоциация на преподавателите по руски език и литература (МАПРЯЛ) чрез Дружество
на русистите в България. Владее руски и немски език.
Научни интереси:
лексика и лексикография; терминология и терминография на езика на специалността.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши преподавател (1999).
Основни публикации:
1. Българо-руски речник. Туризъм. – София: Военно издателство, 2002. – 140 с. (в съавторство).
2. Деловая корреспонденция и договорная практика в туризме. – София: УИ „Стопанство“, 2004. – 160 с.
3. Деловое общение на русском языке. – София: Велес, 2003. – 140 с. (в съавторство).
4. Русский язык в сфере туризма. – София: УИ „Стопанство“, 2002. – 200 с. (в съавторство).
5. Учебна серия „Деловое общение на русском языке“ – адаптация, уводни и заключителни уроци, редактиране. – София: Просвета, 1994. кн. 1. – Презентация фирм. кн. 2. – Коммерческие предложения,
объявления, реклама. кн. З. – Банки, финансы.

Василева, Милена Димитрова (1958 – 2009)
Родена е в София. Завършва СУ „Св. Кл. Охридски“, специалност „Английска филология“. Специализира във
Великобритания (1988).
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
преподавател (1983); старши преподавател (1992).
Лекционни курсове:
семинарни занятия по специализиран английски език.

Василева, Силвия Василева (1968)
Родена е в Плевен. Завършва Националната гимназия за древни езици и култури
„Св. Константин-Кирил Философ“, София (1987), и СУ „Св. Кл. Охридски“ (1992),
специалност „Немска филология“. Придобива научната степен „доктор“ (2015).
Специализира в Мюнхен (1991), икономически немски език в Клагенфурт (1994),
Хамбург (2000), Саарбрюкен (2001), Бон (2008). Владее немски, английски, руски,
латински и старогръцки език. Има издадени 11 публикации.
Научни интереси:
методика на чуждоезиковото обучение с икономическа и медицинска насоченост; преводачески стратегии; съвременна немскоезична литература.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши преподавател (2008).
Лекционни курсове:
немски език – практически курс.
Основни публикации:
1. Изготвяне на работни критерии за подбор на текстове с икономическа насоченост за целите на специализираното обучение по чужд език. – София: УНСС, 2012. – 66 с.
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2. Критерии за подбор на текстове с икономическа тематика на немски език и прилагането им в специализираното чуждоезиково обучение. // Годишник на департамент „Чужди езици и култури“ – НБУ. –
София, 2018, № 1, с. 310 – 319. (публикация в електронно издание).
3. Лексико-семантични особености на публицистични текстове с икономическа насоченост в немския
език. // Годишник на департамент „Романистика и германистика“ – НБУ. – София, 2017, № 3, с. 172 –
179. (публикация в електронно издание).
4. A Contrastive Study of the Similarities and Differences of Bulgarian and German Economic Journalistic Texts. //
Yearbook of UNWE, 2018, pp. 171 – 176.
5. Textbuch für die Fachrichtung „Wirtschaft mit fremdsprachenunterricht“: C 1. – София: УНСС, 2012. – 132 p.

Гатев, Дилян Петров (1987)
Роден е в София. Завършва гимназия с преподаване на английски език „Гео
Милев“, Бургас (2006). Получава бакалавърска степен (2010) по специалност
„Английска филология“ с педагогическа и преводаческа правоспособност и магистърска степен (2012) по специалност „Комуникация: език, литература, медии“ от СУ „Св. Климент Охридски. Владее английски и немски език. Има издадени 2 публикации.
Научни интереси:
английски език за специализирани цели (бизнес английски език).
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
преподавател (2013); старши преподавател (2016).
Лекционни курсове:
семинарни занятия по английски език.
Основни публикации:
1. Преподаване по английски език за специализирани цели (бизнес английски език) в УНСС. // Научни трудове
на УНСС, 2019, № 4, с. 109 – 120.
2. Verbs of Motion and Restriction Associated with Immigration in The Telegraph. // BETA E-Newsletter, IV, 2015,
№ 18, pр. 98 – 112.

Герджикова-Желева, Лилия Руменова (1984)
Родена е в Карлово. Завършва Езикова гимназия „Бертолт Брехт“, Пазарджик
(2002), и СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Френска филология“. Получава
магистърска степен по превод от СУ (2008) и по мениджмънт (Master 2
Administration des entreprises) от Нантския университет, Франция (Université de
Nantes, France) (2017). Има стаж по превод в Европейския парламент в Люксембург
(2010 – 2011). Владее френски, английски и португалски език.
Научни интереси:
теория на превода; реалии в превода; лингвистика; сравнителна граматика.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
преподавател (2010); старши преподавател (2017).
Основни публикации:
1. Кандидатстудентски изпит по френски език: 8 примерни теста. – София: ИК – УНСС, 2014. – 84 с.
(в съавторство).

Гърчева-Харизанова, Диана Ганчева (1958)
Родена е в Хасково. Завършва Смесената гимназия с преподаване на английски
език „Георги Кирков“, Пловдив (1977), и СУ „Св. Климент Охридски“ (1981), специалност „Английска филология“. Владее английски, гръцки и руски език.
Научни интереси:
приложната лингвистика и дискурс.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
преподавател (1992); старши преподавател (1998).
Лекционни курсове:
семинарни занятия по английски език.

Даскалова, Ваня Димитрова (1941)
Редовен преподавател по немски език от 1975 г. Старши преподавател в катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ от 1988 г. Владее немски и английски език.
Основни публикации:
1. Немски език: Уч. помагало за курсистите от ВИППО (Висш институт по партийно-политическо образование) на АОНСУ. – София: АОНСУ при ЦК на БКП, 1984. – 150 с.
2. Речник-минимум по немски език: Уч. помагало за ВУЗ. – София: АОНСУ при ЦК на БКП, 1978. – 80 с.
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Димитров, Георги Митков (1989)
Роден е в Кюстендил. Завършва езикова гимназия „Д-р Петър Берон“, Кюстендил
(2008). Получава бакалавърска степен по специалност „Английска филология“ (2012) и магистърска степен по специалност „Език и култура“ (2014) от
СУ „Св. Климент Охридски“. Владее английски език. Има издадени 6 публикации.
Научни интереси:
фонетика.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
преподавател (2015); старши преподавател (2018).
Лекционни курсове:
семинарни занятия по английски език.
Основни публикации:
1. Английската интонация в български контекст. // Нови направления в синхронната и диахронната фонетика и фонология: Сборник с материали от международна научна конференция, 17 юни 2017 г. – София,
2017, с. 167 – 182.
2. Studies on the phonetics and phonology of focus in English and Bulgarian. // Конференция на нехабилитираните
преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии. – София, 2017, с. 43 – 51.

Есад, Иззет Ахмед (1936)
Роден е в Пещера. Завършва СУ „Св. Кл. Охридски“, специалност „Немска филология“.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
преподавател (1972); старши преподавател (1975).
Основни публикации:
1. Кратък немско-български икономически речник. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1977. – 612 с. (в съавторство).
2. Сборник от икономически текстове по немски език за Отрасловоикономическия факултет. – София:
ВИИ „Карл Маркс“, 1973. – 107 с. (в съавторство).
3. Deutsches Lehrbuch: Fur die okonomischen Hochschulen. – Sofia: Nauka i izkoustvo, 1976. – 256 с. (авторски
колектив).
4. Textsammlung zum Lehrbuch fur die erste Stufe der Fachrichtungen Weltwirtschaft und Weltpolitik. – София: ВИИ
„Карл Маркс“, 1987. – 120 с. (в съавторство).
5. Allgemeines Wirtschaftsdeutsch: Ein Lehrwerk fur die Studenten der Fachrichtung Weltwirtschaft und intern.
Beziehungen. – Sofia: Nauka i iskustwo, 1985. – 248 p. (co-autor).
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Живков, Живко Методиев (1954)
Роден е в София. Завършва СУ „Климент Охридски“, специалност „Английска филология“.
Научни интереси:
специализирана икономическа терминология; анализ на грешките.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
преподавател (1985); старши преподавател (1990).
Основни публикации:
1. Икономически текстове на английски език. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1988. – 98 с. (в съавторство).

Занева, Ружа Веселинова (1968)
Родена е в Павликени. Завършва ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (1992), специалност „Английска филология“.

Иванова, Татяна Петкова (1981)
Родена е във Видин. Завършва Гимназия с преподаване на чужди езици, Видин
(2000). Получава бакалавърска степен по специалност „Испанска филология“
(2004) и магистърска степен по специалност „Приложна лингвистика“ (2006) от
СУ „Св. Климент Охридски“. Придобива научната степен „доктор“ (2017). Владее
испански, английски, сръбски и хърватски език. Има издадени 8 публикации.
Научни интереси:
испански език, политически испански език; влиянието на феминизма и на политическата коректност върху езика; култура, история и политика на Испания и на
Испаноамерика.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
преподавател (2008); старши преподавател (2012).
Лекционни курсове:
семинарни занятия по испански език.
Основни публикации:
1. „Граждани и гражданки“, или невидима ли е жената в испанския език. // Сборник доклади от годишна
университетска научна конференция 16 – 17 юли 2015 г.: Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки“. – Велико Търново, 3, 2015 с. 49 – 59.
2. Конфликтът между граматическия род и езиковия феминизъм в испанския език. // Сборник доклади от
годишна университетска научна конференция 3 – 4 юли 2014 г.: Научно направление „Педагогически и
хуманитарни науки“. – Велико Търново, 14, 2014, с. 36 – 46.
3. Особености на борбата с езиковия сексизъм в испанския език. // Научни трудове на ПУ „Пайсий
Хилендарски“: СБ. А,. Филология. – Пловдив, 53, 2015, № 1, с. 452 – 463.
4. Раздвояването на мъжкия и женския род – натрапникът в испанския език. // Сборник доклади от
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годишна университетска научна конференция 16 – 17 юли 2015 г.: Научно направление „Педагогически и
хуманитарни науки“. – Велико Търново, 3, 2015 с. 60 – 70.
5. Феминизация на испанския език в обществено-политическата реч. – София: ИК – УНСС, 2017. –
196 с.

Ингилизова, Йоанна Ангелова (1938 – 2009)
Родена е в София. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Немска филология“ (1960).
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
преподавател (1976); старши преподавател (1979).
Лекционни курсове:
семинарни занятия по немски език.
Основни публикации:
1. Бизнес речник немско-български, българско-немски: 300 000 думи, изрази и значения = Businessworterbuch
Deutsch-Bulgarisch, Bulgarisch-Deutsch. – 2. изд. – София: PONS България ЕООД, 2006. – 516 с. (авторски
колектив).
2. Deutsch in der Aussenwirtschaft: Fur die Studenten der II Studienjahrsл – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1980. – 314 p.
(co-autor).
3. Deutsche Lehrbuch: Fur Auбenwirtschaft und Internat. Beziehungen. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1978. – 349
p. (co-autor).
4. Die deutsche sprache der internationalen Beziehungen. – Sofia: ВИИ „Карл Маркс“, 1980. – 384 p. (co-autor).
5. Fachtextsammlung zum Lehrbuch: Fur die zweite Stufe der Fachrichtung Aussenwirtschaft. – София: ВИИ К.
Маркс, 1988. – 137 p. (co-autor).

Ишпекова-Братанова, Калина Филипова (1962)
Родена е в София. Завършва 114. английска езикова гимназия „Лиляна Димитрова“
(1980), СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Английска филология“ (1986),
и УНСС, специалност МИО (1999). Придобива научната степен „доктор“ (2018).
Специализира към ILEA – Лондон, Великобритания (1990), и в Генерална дирекция
„Устни преводи“ в ЕК в Брюксел, Белгия (2007). Членува в Българското дружество за британски изследвания и Асоциацията за канадски изследвания. Владее
английски и руски език.

Научни интереси:
критически когнитивно-прагматичен анализ на политическия и медийния дискурс.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши преподавател (1997).
ръководни и други длъжности в УНСС:
завеждащ сектор „Английски език“ към катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ (2007 – 2017);
научен секретар на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ (от 2017 г.).
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Лекционни курсове:
бизнес английски език.
Основни публикации:
1. Английската идентичност и корените на британския евроскептицизъм. // Научни трудове на УНСС,
2018, № 1, с. 277 – 293.
2. Дискурсно конструиране образа на България в The Economist (2007 – 2009). // Преструктуриране на
политическото и идеологическото пространство в България, Европа и света: Между умереното и
радикалното в политиката. Между полюсите на мултикултурализма и национализма: Сборник със студии и статии, въз основа на доклади и презентации от национална научна конференция, посветена на
25-годишнината от началото на прехода в България, 27 – 28 ноември 2014. – София, 2015, с. 326 – 335.
3. Teaching Media Discourse Strategies: The Economist’s Metaphorical Construction of the EU. // New Paradigms
In English Studies: Language, Linguistics, Literature And Culture In Higher Education: selected papers from the
conference held at Sofia University, 25 – 27 November 2016. – Sofia, 2016, pp. 238 – 253. (co-author).
4. Test Your English. – София: ИК – УНСС, 2012. – 296 с. (в съавторство).
5. The Odd Man Out: the Economist‘s Construction of Britain‘s Image in the European Community. // Юбилеен годишник на департамент „Англицистика“, НБУ. – София, 2016, с. 75 – 99 (в съавторство).

Казанджиева, Магдалена Флави (1955 – 2009)
Родена е в София. Завършва СУ „Св. Кл. Охридски“ (1978), специалност „Френска филология“. Специализира
във Франция, Версай (1988), Монпелие (1990), Париж (1997; 2005). Владее френски и английски език.
Научни интереси:
юридически френски език; бизнес френски; подготовка за изпити според Европейската рамка за чуждоезиково обучение.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
редовен преподавател (1989); старши преподавател (1993).
Основни публикации:
1. Българско-френски – Френско-български речник. – София: Хейзъл, 2003. – 861 с. (авт. колектив).
2. Френски език за кандидат-студенти в УНСС. – София: УИ „Стопанство“, 2009. – 94 с. (в съавторство).
3. Manuel de francais. – 3. доп. изд. – София: УИ „Стопанство“, 2000. – 219 с. (авторски колектив).

Каишева, Радмила Петрова (1963)
Родена е в София. Завършва 114. английска езикова гимназия „Лиляна Димитрова“,
София (1982), и СУ „Св. Климент Охридски“(1989), специалност „Английска филология“ и втора специалност „Български език и литература“. Специализира в
Оксфорд, Великобритания (1991). Членува във Friends of Oxford Lifelong Learning.
Владее английски и руски език.
Научни интереси:
методика на чуждоезиковото обучение; английски език за специфични цели; теория на превода; лексикология; лексикография.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
преподавател (1999); старши преподавател (2000).
Лекционни курсове:
семинарни занятия по английски език.
Основни публикации:
1. Българско-английски речник по туризъм – Bulgarian-English Dictionary of Travel, Tourism and Hospitality. –
София: ИК – УНСС, 2016. – 306 с. (в съавторство).

Кирчева, Мария Стоева (1937)
Родена е в с. Тенево, област Хасково. Завършва СУ „Св. Кл. Охридски“ (1967),
специалност „Българска филология“. Специализира в Чехословакия (1977 – 1979)
и Полша – Варшава, Лодз (1982).

Основни публикации:
1. Български език за чуждестранни студенти икономисти от подготвителен курс. – София: УИ „Стопан
ство“, 1998. – 119 с. (авторски колектив).
2. Български език за чуждестранни студенти-икономисти от I и II курс. – София: Наука и изкуство,
1984. – 310 с. (в съавторство).
3. Български език за чуждестранни студенти-икономисти от III и IV курс. – София: Наука и изкуство,
1986. – 236 с. (в съавторство).
4. Помагало по български език върху научния стил с текстове и упражнения. – София: УНСС, 1991. – 239 с.
(в съавторство).

Кюлева, Анета Пламенова (1956)
Владее френски и английски език.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
преподавател (1987); старши преподавател (1991).
Лекционни курсове:
семинарни занятия по френски език.
Основни публикации:
1. Френско-български речник: Т. 1 – 2 = Dictionnaire francais-bulgare: Vol. 1 – 2. – Пловдив: Летера, 2005 (coauteur). Т. 1: А-Н. – 1080 с. Т. 2: I-Z. – 895 с.
2. Cours systematique de traduction: Domaine fr.-bulg. – Sofia: ВИИ „Карл Маркс“, 1990. – 217 p. (co-auteur).
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Лазова, Олга Игоревна (1956)
Родена е в Москва, СССР. Завършва 39. английска езикова гимназия в Москва,
Руска федерация (1974), и Московския държавен педагогически университет
(1980), специалност „Руска филология“. Владее руски и английски език. Има издадени 18 публикации.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
хоноруван преподавател (2010); преподавател (2011); старши преподавател (2014).
Лекционни курсове:
семинарни занятия по руски език.
Основни публикации:
1. Кандидатстудентски изпит по руски език: 5 примерни теста. – София: ИК – УНСС, 2014. – 62 с.
(в съавторство).
2. Классно! А1: руский язык: тетрадь. – София: Клет България, 2018 (в съавторство). Классно! Тетрадь
А1 част 1. – 52 с. Классно! Тетрадь А1 част 2. – 116 с.
3. Классно! А1: руский язык: учебник. – София: Клет България, 2018 (в съавторство). Классно! Учебник А1
часть 1. – 116 с. Классно! Учебник А1 часть 2. – 112 с.
4. РеТур – Руски език за туризма: За езикови нива А1, А2 по Общата европейска референтна рамка. –
София: ИК – УНСС, 2017. – 452 с. (в съавторство).
5. Русский язык в сфере бизнеса: Учебное пособие. – София: ИК – УНСС, 2016. – 170 с.

Леков, Любен Асенов (1944)
Роден е в с. Бов, област София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Външна търговия“ (1970) и СУ
„Св. Климент Охридски“, специалност „Френска филология“. Специализира във Франция. Владее френски,
английски и руски език.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
хоноруван преподавател (1978); преподавател (1981); старши преподавател (1990).
Основни публикации:
1. Бизнес кореспонденция на френски език. – 3. прераб. изд. – София: Авалон, 2000. – 192 с. (в съавторство).
2. Многоезичен практически речник по външна търговия: Бълг.-англ.-фр.-нем. – София: ИК „Век 22“,
1992. – 84 с. (авт. колектив).
3. Correspondance commerciale. – 3. ed. remaniee. – София: ИК „Авалон“, 2000. – 192 p. (co-auteur).
4. Manuel de francais: A l‘usage des etudiants de III-eme et de IV-eme a. en relations econ. intern. – 3. издание –
София: УИ „Стопанство“, 1999. – 215 p.
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Макарова, Албена Константинова (1974)
Родена е в София. Завършва 4. работническа гимназия, София (1993), и НБУ (1997),
специалности „Приложна лингвистика“ и „Педагогика на обучението по английски и
испански език“ с професионална квалификация „учител“. Владее английски, испански и
руски език. Има издадени 3 публикации.
Научни интереси:
чуждоезиково обучение: мотивиране на обучаемите чрез усвояване и използване
на стратегии и техники за учене при анализ на текстове на чуждия език; други
начини за мотивиране на обучаемите за по-лесното усвояване на чуждия език
чрез поддържане на ангажираност и активното им въвличане в учебния процес,
чрез предоставяне на условия за постоянен самоанализ, както и чрез предоставяне на условия за обратна
връзка от преподавателя и от колегите им; изучаване на особеностите и адаптиране на обучението
според нуждите на новите две поколения обучаеми – милениали и поколение Z.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
преподавател (2004); старши преподавател (2008).
Лекционни курсове:
семинарни занятия по английски език.
Основни публикации:
1. Autonomous Vocabulary Learning – Prompts and Materials. // 50 години врата към образованието и прозорец към света: Юбилейна научна конференция по случай 50-годишнината от основаването на
Департамента за езиково обучение – ИЧС. – София, 2014, с. 385 – 394.
2. Learner Autonomy as a Vocabulary Teaching Technique to University Students. // The Language – a Phenomenon
without Frontiers: V-th International Conference. – Varna, 2008, pp. 287 – 291.
3. Promoting Learner Autonomy – A Practical Approach – Part 2 (Information Processing, Learning and Autonomy). //
Productive Language Skills for Academc Purposes: Vth International Language Conference. – Varna, 2012, pp. 149 – 153.

Манова-Даскалова, Лиляна Димитрова (1940)
Родена е в София. Завършва СУ „Св. Кл. Охридски“ (1965), специалност „Българска филология“. Владее
френски, немски и италиански език.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
преподавател (1975); старши преподавател (1980).
Основни публикации:
1. Български език за чуждестранни студенти икономисти от III и IV. – София: Наука и изкуство, 1986. –
236 с. (в съавторство).
2. Български език за чуждестранни студенти икономисти от подготвителен курс. – София: УИ
„Стопанство“, 1998. – 119 с. (авторски колектив).
3. Български език за чуждестранни студенти-икономисти от I и II курс. – София: Наука и изкуство, 1984. –
310 с. (в съавторство).
4. Търговска кореспонденция. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1989. – 243 с. (в съавторство).
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Мирчева, Марияна Симова (1966)
Родена е в Елин Пелин. Завършва 114. английска езикова гимназия „Лиляна
Димитрова“ (1985) и СУ „Св. Климент Охридски“ (1992), специалност „Английска
филология“. Владее английски и руски език. Има издадени 3 публикации.
Научни интереси:
приложна лингвистика и методика на преподаване.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
преподавател (1993); старши преподавател (1998).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на сектор „ Английски език“ към катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“.
Лекционни курсове:
семинарни занятия по английски език.
Основни публикации:
1. Английски език за кандидат-студенти. – 2. прераб. и доп. изд. – София: УИ „Стопанство“, 2010. – 218 с.
(в съавторство).
2. Англо-български тематичен речник на основни обществено-политически понятия. – София: ИК – УНСС,
2017. – 262 с. (авторски колектив).
3. Езикът на Доналд Тръмп: дискурсно конструиране на образа на ЕС в публичните изявления на президента. // Научни трудове на УНСС, 2019, № 4, с. 89 – 107 (в съавторство).

Митева-Хубенова, Мина Стойчева (1965)
Родена е в Димитровград. Завършва Немската езикова гимназия, Хасково
(1984), и СУ „Св. Кл. Охридски“ (1990), специалност „Немска филология“ и втора специалност „Английски език“. Придобива научната степен „доктор“ (2004).
Специализира в Гьоте институт – Фрайбург, Германия (1993) – „Технологии
за чуждоезиково обучение“; в Световната здравна организация и Съвета
на Европа, Унгария (1992) – „Създаване на международна мрежа „Училища,
утвърждаващи здраве“; в Австрия (2003) – „Въвеждане на програма по културознание в езиковите училища“ в Културконтакт; в Академията за инспекция и контрол на образованието, Франция (2000) – „Стандарти, мониторинг и инспекция на средното и висшето образование“. Има издадени 40 публикации. Владее немски,
английски и руски, ползва шведски език.
Научни интереси:
преводознание; междукултурна комуникация; педагогика на чуждоезиковото обучение.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
преподавател (2005); старши преподавател (2008).
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в национални и международни организации:
старши експерт по чужди езици в Инспектората по образованието – София-регион, на Министерството
на образованието и науката (1993 – 2000).
Лекционни курсове:
семинарни занятия по немски език.
Основни публикации:
1. Дидактически аспекти в междукултурното общуване на чужд език. // Педагогика, 89, 2017, № 7,
с. 900 – 906.
2. Културният контрастен опит като отправна точка за междукултурните и културните процеси на
учене. // Педагогика, 90, 2018, № 8, с. 1151 – 1159.
3. Междукултурна комуникация, междукултурно учене и чуждоезиково обучение. // Стратегии на образователната и научната политика, XXI, 2013, № 4, с. 509 – 528.
4. Междукултурното образование – част от общото образование. // Икономически и социални алтернативи, 2017, № 3, с. 87 – 95.
5. Обучение в междукултурно общуване и литература. // Български език и литература, 59, 2017, № 4, с.
362 – 370.

Михайлова, Симона Стефанова (1946)
Родена е в Габрово. Завършва СУ „Св. Кл. Охридски“ (1969), специалност „Немска филология“. Специализира
в Берлин, Хале, Лайпциг (1990); Франкфурт на Майн – Гьоте институт (1992); Германия (1995).
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши преподавател (1985).
Лекционни курсове:
семинарни занятия по немски език.
Основни публикации:
1. Пособие с упражнения за езикова зала на тема „Странознание“. – София, 1984.
2. Учебник по немски език за курсанти – всички специалности. – София, 1979.
3. Учебник по немски език – специализирана лексика. – София, 1995.

Мицева, Стоянка Димитрова (1957)
Родена е в София. Завършва СУ „Св. Кл. Охридски“ (1981), специалности
„Българска филология“ и „Психология“. Специализира в СУ „Св. Климент Охридски“
(1986), Австрия и Германия (1991 – 1992). Владее английски, руски и немски език.
Научни интереси:
литературознание; езикознание; психология; етнография; история; естетика.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции: старши преподавател (1993).
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ръководни и други длъжности в УНСС:
завеждащ на сектор „Български език“ (2003; 2004 – 2005).
Лекционни курсове:
български език и езикова култура; странознание.
Основни публикации:
1. Български език за чуждестранни студенти-икономисти от подготвителен курс. – София: УНСС, 1998
(в съавторство).
2. Учебно помагало по български език за чужденци. – София: УНСС, 1996 (в съавторство).
3. Вазов в литературно-критическите очерци на Г. Милев. // 150 години от рождението на Вазов: Юбилейна
конфер. (София), 2000.
4. Гео Милев за влиянието на чуждите литератури – руска, френска и немска върху българската. // Конгрес
по славистика (Гранада), 2004.
5. Гео Милев за новото изкуство и „европеизацията“ на българската литература. // Международен славянски симпозиум (Пловдив), 2003.

Младенова, Веселинка Георгиева (1947)
Владее френски, английски, руски, латински и италиански език.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
преподавател (1989); старши преподавател (1991).
Основни публикации:
1. Manuel de francais: A l`usage des etudiants de l`Univ. d`economie nat. et mondial. – Sofia: УИ „Стопанство“,
1992. – 311 с. (авторски колектив).

Мутафчиев, Петко Димитров (1943)
Роден е в София. Завършва СУ „Св. Кл. Охридски“ (1968), специалност „Немска филология“. Специализира
в ТУ в Карл Маркс – Щадт, Германия (1987), в Университета в Мюнхен (едномесечна специализация по
Програмата „Темпус“ на ЕО Германския научно-икономически институт по туризъм) и Специализираното
висше училище в Кемптен (Икономическия факултет) в Германия (1993), в Университета в Гьотинген
(едномесечна специализация по Програмата „Темпус“ на ЕО в Центъра за европейски и северноамерикански изследвания (ЦЕНС) в Германия (1994).
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши преподавател.
Лекционни курсове:
семинарни занятия по немски език.
Основни публикации:
1. Българо-немски речник по международен туризъм. – София: ИК „Люрен“, 1993. – 112 с. (съставител).
2. Практически немско-български речник по международен туризъм. – София: Люрен, 1993. – 128 с.
3. Българо-немски специализиран речник по мениджмънт и маркетинг. – София: ИК „Люрен“, 1993. –
111 с. (съставител).
633

4. Немска бизнескореспонденция: Писмената кореспонденция при износа и вноса. – София: ИК „Люрен“,
1993. – 237 с.
5. Немско-български терминологичен речник по мениджмънт и маркетинг. – София: ИК „Люрен“, 1993. –
160 с. (съставител).

Ненов, Спас Николов (1915)
Роден е в с. Китино, област Търговище. Завършва СУ „Св. Кл. Охридски“ (1939), специалност „Славянска
филология“.
Лекционни курсове:
семинарни занятия по руски език.
Основни публикации:
1. Речник – минимум по руски език за студенти по икономика на външната търговия от горните курсове. –
София: ВИИ „Карл Маркс“, 1967. – ІV, 32 с.
2. Русский язык: Учебник для студентов экономических вузов. – 2. издание – София: Наука и изкуство,
1967. – 331 с. (авторски колектив).
3. Учебник русской коммерческой корреспонденции: Для студентов старших курсов внешней торговли
Высшего эконом. инст. – 2. издание – София: Наука и изкуство, 1969. – 271 с. (авторски колектив).

Новкиришка, Виржиния Владиславова (1961)
Родена е в София. Завършва 114. английска езикова гимназия „Лиляна Димитрова“,
София (1980) и СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Английска филология“
и втора специалност „Български език и литература“. Владее английски и италиански език.
Научни интереси:
приложна лингвистика и методика на преподаване на чужди езици.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
преподавател (1993); старши преподавател (1997).
Лекционни курсове:
семинарни занятия по английски език.
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Павлов, Михаил Валериев (1991)
Роден е в Благоевград. Завършва Училище Салесианос – Памполона, Испания (2010).
Получава бакалавърска степен по специалност „Испанска филология“ (2014) и магистърска степен по специалност „Устен превод – испански“ (2016) от СУ „Св.
Климент Охридски“. Владее испански и английски език.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции: преподавател (2016).
Лекционни курсове:
семинарни занятия по испански език.

Памукчиева-Илиева, Офелия Цонкова (1956)
Родена е в Плевен. Завършва Математическата гимназия „Гео Милев“, Плевен
(1974), и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (1984), специалност „Английска филология“. Владее английски и руски език.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции: старши преподавател (2018).
в национални и международни организации:
член на УС на Българската асоциация на преподавателите по английски език, която е член на International
Association of Teachers of English as a Foreign Language (IATEFL).
Лекционни курсове:
семинарни занятия по английски език.

Попова, Павлина Захариева (1945)
Родена е в София. Завършва Ташкентския държавен университет (1968), специалност „Руска филология“.
Владее руски и италиански език.
Научни интереси:
методика на преподаване на чужди езици; преводи.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
редовен преподавател (1976); старши преподавател (1981).
Лекционни курсове:
семинарни занятия по руски език.
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Основни публикации:
1. Българско-руски речник по туризъм. – София: Воен. изд. ООД, 2002. – 144 с. (в съавторство).
2. Пособие по русскому языку для работы в лингафонном кабинете: Уч. комплекс по рус. яз. для студентов
общеэкон. спец. от ВИИ „Карл Маркс“ – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1986. – 162 с. (в съавторство).
3. Руски език за кандидат-студенти в УНСС. – София: УИ „Стопанство“, 2009. – 48 с. (в съавторство).

Славова, Любка Славова (1961)
Владее испански, немски и руски език.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
преподавател (1994); старши преподавател (1997).
Основни публикации:
1. Diccionario espanol-bulgaro de turismo y actividades turisticas = Испанско-български речник по туризъм и
туристически дейности. – София: Велес, 2006. – 168 с.

Стефанова, Албена Димитрова (1970)
Родена е в София. Завършва 35. руска езикова гимназия, София (1988), и СУ
„Св. Климент Охридски“, специалност „Английска филология“ (1994) и втора
специалност „Португалска филология“. Придобива научната степен „доктор“
(2018). Специализира теория и история на дипломацията. Гост-преподавател
в рамките на програма „Еразъм+“ по бизнес английски и делова кореспонденция в Лисабонския университет, Висшата школа по управление и мениджмънт – Португалия; Университета на Аликанте, Испания, и Института по
транспорт и телекомуникации – Рига, Латвия. Владее английски, руски, португалски и испански език. Има издадени 5 публикации.
Научни интереси:
превод – художествен и специализиран; методика на чуждоезиковото обучение и обучението по специализиран език.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
преподавател (1999); старши преподавател (2005).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на ФС (от 2015 г.).
в национални и международни организации:
член на УС на Българската асоциация на преподавателите по английски език (2014 – 2018); член на УС на
секцията по английски език за специални цели към Международната асоциация на преподавателите по
английски като чужд език (от 2018 г.).
Лекционни курсове:
семинарни занятия по английски език.
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Основни публикации:
1. EU Membership of Bulgaria 2007 – 2014: The Benefits for the Sphere of Education and Science. // Членството
на България в ЕС: Седем години по-късно: Единадесета юбилейна международна научна конференция 3
октомври 2014 г., София, УНСС, Голяма конферентна зала. – София, 2015, с. 480 – 487.
2. Примерни тестове за държавен изпит по английски като втори чужд език: За направления „Икономика
с чуждоезиково обучение“ и „Политически науки“. – София: ИК – УНСС, 2015. – 74 с.
3. Increasing Communicative Competence in ESP through Small Interactive Projects. Learning and Teaching
Languages: Creating Bridges to the Future: Papers from the 1st FIPLV East European Regional Congress 26th
BETA-IATEFL Annual International Conference 22nd-25th June 2017 Varna, Bulgaria. // BETA-IATEFL Association
E-Newsletter, VI, 2017, № 30, pp. 261 – 268.

Стоичкова, Христина (Христина Стоичкова Кърпачева) (1943)
Родена е в Бургас. Завършва СУ „Св. Кл. Охридски“(1967), специалност „Испанска филология“. Владее испански, руски и италиански език.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
преподавател (1976); старши преподавател (1979).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Западни езици“ (1984).
Лекционни курсове:
семинарни занятия по испански език.
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ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Юридическият факултет
е създаден през 1991 г.

Факултетно ръководство:
Декан: доц. д-р Захари Торманов
Зам.-декан по учебната работа: доц. д-р Гергана Боянова
Зам.-декан по научноизследователската дейност:
доц. д-р Мирослав Димитров
Зам.-декан по качеството и международното сътрудничество:
доц. д-р Диана Маринова

В състава на факултета са включени:
 Катедра „Международно право и право на ЕС“
 Катедра „Наказателноправни науки“
 Катедра „Публичноправни науки“
 Катедра „Частноправни науки“
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Катедра
Международно право и право на ЕС

Ръководител на катедра – доц. д.н. Живко Драганов
Научен секретар – доц. д-р Диана Маринова

ПРОФЕСОРИ
Балабанова, Христина Тодорова (1953)
Родена е в Провадия, област Варна. Завършва Първа езикова гимназия, Варна
(1972), и СУ „Св. Климент Охридски“ (1976), специалност „Право“. Придобива научната степен „доктор“ (1989). Специализира в Русия (1986), Вюрцбург (1991),
Хумболтовия университет в Берлин, Германия (1994), Виена, Австрия (1995,
1998); Университета „Аристотел“ – ЮФ, Солун (1996), Гърция (2004). Владее
немски и руски език. Има издадени над 70 публикации.
Научни интереси:
административно право и процес; държавна администрация; държавна служба; местно самоуправление.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1985); главен асистент (1989); доцент (1995); професор (2002).
ръководни и други длъжности в УНСС:
декан на първа степен университетско обучение (от 1994 г.); председател на КС (от 2003 г.); декан на ЮФ
(от 2007 г.); ръководител на катедра „Публичноправни науки“ (от 2009 г.); декан на ЮФ в продължение на
два мандата.
в национални и международни организации:
член на Научната комисия по правни науки на ВАК, Съюза на юристите в България, Постоянната комисия
по социални и правни науки на НАОА.
Лекционни курсове:
административно право (обща и специална част); правен режим на държавната служба; административно и финансово право; общинско право; основи на правото.
Основни публикации:
1. Административен контрол: Контролна компетентност на изпълнителната власт. – Варна:
ВСУ „Черноризец Храбър“, 2004. – 116 с.
2. Власт и организация: Организационна компетентност в изпълнителната власт. – Варна:
ВСУ „Черноризец Храбър“, 2001. – 191 с.
3. Държавните служители в законодателството на Република България. – София: Люрен, 1994. – 144 с.
4. Институцията Министър в Република България. – София: УИ „Стопанство“, 2009. – 194 с.
5. Публични организации. Учреждения и публични фондове. – София: Фенея, 2013. – 124 с.
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Драганов, Живко Иванов (1973)
Роден е в Хасково. Завършва ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“, Хасково (1992).
Получава магистърска степен по специалности „Психология“ (1997) и „Право“
(1999) от Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград. Придобива
научните степени „доктор“ (2006) и „доктор на науките“ (2016). Специализира
в Азиатско-тихоокеанския университет „Рицумейкън“ – Бепу, Япония (2004),
и в Католическия университет – Брюксел, Белгия (януари – юни 2008). Владее
английски и руски език. Има издадени 52 публикации.

Научни интереси:
право на интелектуалната собственост; право на ЕС; международно право.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2005); главен асистент (2006); доцент (2009); професор (2020).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Частноправни науки“ (2008 – 2010); директор на РЦДО – Хасково
(от 2011 г.); декан на ЮФ (2015 – 2019); ръководител на катедра „Международно право и право на ЕС“
(от 2017 г.).
в национални и международни организации:
член на борда и вицепрезидент на Европейската асоциация на юридическите факултети.
Лекционни курсове:
право на интелектуалната собственост; право на ЕС; право на интелектуалната собственост на ЕС;
вътрешен пазар на ЕС; международно търговско право; international trade law; american law.
Основни публикации:
1. Интелектуална собственост и основни права в правото на ЕС. – София: ИК – УНСС, 2019 – 240 с.
2. Обекти на интелектуалната собственост. – София: Сиби, 2016. – 296 с.
3. Правен режим на означенията: Марки, фирми, географски означения, домейн имена. – София: Сиела,
2006. – 260 с.
4. Правна закрила на промишления дизайн в ЕС. – София: УИ „Стопанство“, 2008. – 290 с.
5. Право на ЕС. – София: ИК – УНСС, 2012. – 268 с.
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ДОЦЕНТИ
Ковачева, Диана Петрова (1975)
Родена е в София. Завършва ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ (1998), специалност „Право“. Магистър по право на ЕС от СУ „Св. Климент Охридски“; магистър по право на ЕС и съдебна система от Университета Нанси II, Франция.
Придобива научната степен „доктор“ (2010). Владее английски, френски и руски
език. Автор на редица монографии и статии по международно право. Удостоена
е от Нейно Величество кралица Елизабет II с Орден на Британската империя за
приноса ù за противодействие на корупцията и усилията ù за прозрачна и ефективна съдебна система (2014).
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
научен сътрудник в Института за правни науки, БАН (2000 – 2001; от 2013 г.); доцент (2016).
в независими държавни институции:
зам.-омбудсман на Република България (2016 – септември 2019); омбудсман на Република България (от
2019 г.).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
министър на правосъдието на Република България (2011 – 2013).
в национални и международни организации:
директор на Transparency International – България (2002 – 2011).
Лекционни курсове:
право на ЕС; процесуално право на ЕС; международно публично право.
Основни публикации:
1. Индивидът в международното право: Правосубектност на физическите лица в контекста на
международното право на защита на правата на човека и международното хуманитарно право
Монография – София: Сиела, 2018. – 416 с.
2. Международният наказателен съд: учредяване и допълваща юрисдикция. – София: УИ „Св. Климент
Охридски“, 2018. – 280 с.
3. Противодействие на корупцията: Международноправни аспекти. – София: Институт за държавата
и правото – БАН, 2016. – 267 с.
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Маринова, Диана Маринова (1966)
Родена е в Дулово. Завършва ПГ „Г. Бенковски“, Тетевен (1985) и СУ „Св.
Климент Охридски“, специалности „Право“ (1991), и „Международни отношения“ (1992). Придобива научната степен „доктор“ (2013). Специализира международно търговско право – „Международни търговски сделки, международен
арбитраж“, в Отава, Канада (1992 – 1994), и международно търговско право – „Медиация и други алтернативни способи за решаване на международни
търговски спорове“, в Будапеща, Унгария (2005). Има издадени 58 публикации.
Владее френски, английски и руски език.
Научни интереси:
международно частно право; международно търговско право; международно морско публично право; международно морско частно право; международен търговски арбитраж; търговско право; право на ЕС.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2000); старши асистент (2002); главен асистент (2004); доцент (2017).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на ОС (2007); зам.-декан по качеството и международното сътрудничество на ЮФ; научен секретар
на катедра „Международно право и право на ЕС“.
в национални и международни организации:
представител и секретар на сдружение „Българска асоциация по морско право“ (БАМП) в Международния
морски комитет (от 2002 г.); зам.-председател и секретар на Българската асоциация по сравнително
право (БАСП).
Лекционни курсове:
международно частно право; международно търговско право.
Основни публикации:
1. Договорът за международна търговска продажба на стоки. – София: Фенея, 2013. – 316 с.
2. Международно частно право. Обща и специална част: Учебно помагало. – София: ИК – УНСС, 2016. – 284 с.
3. От Хага до Ротердам: отговорност за неизпълнение на договора за международен превоз на товари
по море. – София: Нова звезда, 2015. – 428 с.
4. Contemporary Development of The International Private Law of The Republic of Bulgaria in the Light of Bulgaria’s
EU Membership: Problems and Perspectives. // Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Суми, 2018.
5. UNCITRAL – Traditions and Perspectives. // Годишник на УНСС, 2018, с. 75 – 87.
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Мулешкова, Ирина Николова (1957 – 2019)
Родена е в София. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“ (1981), специалност
„Право“. Придобива научната степен „доктор“ (1986) с дисертация, защитена в
Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“, СССР. Специализира във:
ООН, УНСИТРАЛ, Виена и Женева (1992); Университета „Слао“, Лондон (1993);
Института по правата на човека – Турку, Финландия (2000). Член на Комисията
за защита от дискриминация (2005) и на Асоциацията по международно право
със седалище в Лондон. Владее руски, английски и испански език.

Научни интереси:
международно морско право; международна защита на правата на човека; правата на жените; международни стандарти по труд и заетост.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1988); старши асистент (1990); главен асистент (1991); доцент (1995).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Публичноправни науки“ (1995 – 2004); зам.-декан на ЮФ (2004 – 2005).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация (1995 – 1997).
Лекционни курсове:
международно публично право; международни организации; международна защита на правата на човека.
Основни публикации:
1. Индивидът в съвременното международно публично право: Изследване – София: Петекс, 1992. – 184 с.
2. Основи на правото: В 2. части. – 7. прераб. и доп. изд. – София: Сиела. – 2007 (авт. колектив). Кн. 1. –
445 с. Кн. 2. – 399 с.
3. Основни права на човека. – София: ЮРИСПРЕС; УИ „Св. Климент Охридски“, 2002. – 284 с.
4. Правосубективността на индивида в съвременното международно публично право: Студия – София:
УИ „Стопанство“, 1991. – 32 с.
5. Юридически анализ на развитието на международната закрила на правата на човека: Монография. –
София: ИК – УНСС, 2020. – 358.
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Катедра
Наказателноправни науки

Ръководител на катедра – проф. д-р Румен Марков
Научен секретар – гл. ас. д-р Павел Смолички

ПРОФЕСОРИ
Марков, Румен Илиев (1958)
Роден е в София. Завършва Софийската математическа гимназия, София (1976).
Получава магистърска степен по специалност „Право“ от СУ „Св. Климент
Охридски“ (1983). Придобива научните степени „доктор“ (1991) и „доктор на науките“ (2019). Специализира в Университета в Барселона, Испания (1997). Член
е на: Държавно-обществената консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността (2005), на СНС по национална сигурност при ВАК,
на Асоциацията на полицейските ръководители (IACP), на Съвета на ректорите
на висшите училища, на СУБ (секция „Правни науки“). Удостоен е със званието
„генерал-майор“ от МВР с Указ № 423 от 2006 г. на президента на Република
България; с почетен знак на МВР – III степен (2005), с II степен (2006) и с I степен (2007); златен медал
„Правосъдие, свобода, сигурност“ (2007). Два пъти предсрочно е повишаван във военно звание (2002 и
2004). Владее английски и руски език. Има издадени 46 публикации.
Научни интереси:
наказателно право.
Ръководни длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Наказателнтоправни науки“ (2020)
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент в АМВР (1985 – 1988); старши асистент (1988 – 1992); главен асистент (1992); хоноруван асистент (1993 – 1996); доцент (1999); професор (2007).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
секретар на президента на Република България по националната сигурност (2007 – 2012); член на Консул
тативния експертен съвет към главния прокурор на Република България (01.01. – 31.12.2012); член на
Консултативния съвет по законодателство към 44-то народно събрание (2017).
в национални и международни организации:
член АС на АМВР (1994 – 2004); ректор на Академията на МВР (2004 – 2009); председател на АС (от 2004 г.)
и на Експертния съвет при Постоянната комисия за управление на силите и средствата при МВР при
кризисни ситуации; председател на УС на Международния институт за сигурност и сътрудничество
(2008 – 2013).
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Лекционни курсове:
наказателно право – обща и особена част.
Основни публикации:
1. Доброволният отказ от извършване или довършване на престъплението: чл. 17, ал. 3, чл. 18, ал. 3,
чл. 22, ал. 1 НК. – София: ВИПОНД, 2000. – 236 с.
2. Изключващи вината обстоятелства по българското наказателно право: теоретичен модел за усъвършенстване на законодателството. – София: Сиела, 2019. – 392 с.
3. Поощрителните норми в наказателното право. – 2. доп. изд. – София: Фондация „Национална и международна сигурност“, 2001. – 223 с.
4. Престъпна и правомерна дейност на множество лица. – София: Фенея, 2006. – 260 с.
5. Принудата и новият чл. 16а от Наказателния кодекс. – София: Сиби, 2017. – 168 с.

Филчев, Никола Борисов (1948)
Роден е във Варна. Завършва ВХТИ, специалност „Химия“, и СУ „Св. Климент
Охридски“ (1972), специалност „Право“. Придобива научната степен „доктор“
(1986). Специализира в СССР и Германия. Научен сътрудник е в Института по
правни науки – БАН (от 1977 г.). Майстор на спорта по бокс. Има издадени над
60 публикации.
Научни интереси:
теоретични основи на наказателното правотворчество; диференциация на наказателната отговорност; престъпление и криминализация на деянието.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши научен сътрудник II степен (1990); доцент (1990); професор (2005).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
зам.-председател на СНС по правни науки; съдия във Варненския районен съд (от 1973 г.) и във Върховния
съд на Република България – наказателна колегия (от 1991 г.); зам.-министър на правосъдието и правната евроинтеграция (1997 – 1999); главен прокурор на Република България (1999 – 2006); посланик на
Република България в Казахстан (2006 – 2009).
Лекционни курсове:
наказателно право.
Основни публикации:
1. Въпроси на съдебния надзор върху предварителното производство. // Съвременно право, 1993, № 2.
2. Развитие на наказателното право. – Фрайбург: Макс Планк институт, 1999 (на немски език).
3. Способ за извършване на престъплението. – София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1990. – 204 с.
4. Теоретични основи на наказателното законотворчество. – София: Сиела, 2004. – 448 с.
5. Theoretical fundamentals of penal lawmaking. – Sofia: Siela, 2005. – 360 с.
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Чинова, Маргарита Иванова (1951)
Завършва СУ „Св. Климент Охридски“ (1975), специалност „Право“. Придобива научните степени „доктор“
(1986) и „доктор на науките“ (2013). Владее френски и руски език. Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
наказателно право и процес.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1991); професор (2001).
Лекционни курсове:
наказателен процес.
Основни публикации:
1. Актове на органите на предварителното производство: Правна същност и класификация. – София:
УИ „Св. Климент Охридски“, 1993. – 192 с.
2. Въззивно производство по наказателни дела: Съдебна практика 1998 – 2001. – София: Фенея, 2002. – 240
с. (в съавторство).
3. Наказателнопроцесуална принуда и неприкосновеност на личността. – София: Сиби, 1998. – 242 с.
4. Новите положения на досъдебното производство по НПК. – София: Сиела, 2007. – 296 с.
5. Съдебна практика на Върховния съд на Република България по Наказателнопроцесуалния кодекс:
1975 – 1995. – София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1996. – 453 с. (авт. колектив).

ДОЦЕНТИ
Рашков, Бойко Илиев (1954)
Роден е в с. Огняново, област София. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“,
специалност „Право“ (1979). Придобива научната степен „доктор“ (1993).
Народен представител в 39-то народно събрание (2001 – 2005).
Научни интереси:
наказателно право и процес.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1996).
ръководни и други длъжности в УНСС:
директор на Научноизследователския център за наказателно правосъдие, криминология и криминалистика; ръководител на катедра „Наказателноправни науки“.
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
зам.-директор (1992) и директор (1995 – 1998) на НСС по предложение на ВСС; преназначен е за директор на Специализираната следствена служба (1998); ръководител на отдел в НСС (2005 – 2008); член
649

на ВСС от квотата на съдебната власт (1996); член на Правната комисия и зам.-председател на ПК
по вътрешна сигурност и обществен ред (2001); ръководител на отдел в НСлС (от 2005 г.); председател на Националното бюро за контрол на СРС и зам.-министър на Министерството на правосъдието
(2008 – 2009), отговарящ за наказателноправната реформа; вносител на Законопроекта за изменение
и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (2008);
два пъти е избиран за член на Висшия съдебен съвет; председател на Националното бюро за контрол на
СРС (2009).
Лекционни курсове:
наказателно право и процес.
Основни публикации:
1. Защита на лица, застрашени в наказателното производство. // Общество и право, 2007, № 3,
с. 26 – 36; № 4, с. 26 – 35.
2. Правни проблеми при използването на специални разузнавателни средства. // Право без граници, 2003,
№ 1 – 2, с. 14 – 20.
3. Разследване: филм на Иглика Трифонова по истински случай от следователската практика на Бойко
Рашков, 2006.
4. Сведенията, получени чрез подслушване по Закона за специалните разузнавателни средства, могат да се използват като доказателства в наказателния процес. // Съвременно право, VIII, 1997,
№ 4, с. 36 – 49 (в съавторство).
5. Специални разузнавателни средства. – София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2010. – 360 с.

АСИСТЕНТИ
Марков, Пресиян Марчев (1979)
Роден е в София. Завършва 125. СОУ „Боян Пенев“, София (1998). Получава бакалавърска степен по специалност „Противодействие на престъпността и
опазване на обществения ред“ от Академията на МВР (2002) и магистърска
степен по специалност „Право“ от ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград (2004).
Придобива научната степен „доктор“ (2014). Специализира в Испания (2002).
Членува в Научноизследователския комитет при CEPOL (Европейски полицейски колеж) и в Международната полицейска асоциация. Владее английски, руски и
испански език. Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
наказателно право – квалификация на престъплението; принципи на наказателното право.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2008); главен асистент (2018).
Лекционни курсове:
основи на правото и наказателно право (на български и на английски език); търговско и международно
търговско право (на английски език, програма на Шефийлдския университет в София).
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Основни публикации:
1. Валутното престъпление като пример за косвеното влияние на правото на ЕС върху националното
наказателно законодателство. // Бизнес и право, 2018, № 2, с. 57 – 69 (в съавторство).
2. Обратно действие на по-благоприятния закон при защита на обществените отношения чрез бланкетни наказателноправни норми. // Общество и право, 2018, № 1, с. 11 – 20 (в съавторство).
3. Относно обема на помилването. // Юридическо списание на НБУ, 2012, № 2, с. 99 – 110.
4. О целях наказания и их достижении. // Научные труды Северо-Западного института управления
РАНХиГС, 2015, том 6, выпуск 3 (20), с. 255 – 261.
5. Участие на лице от женски пол в принудата при изнасилване в контекста на правото на ЕС. // Актуални
проблеми на действащото законодателство в контекста на правото на ЕС: сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на ЮФ във ВСУ „Черноризец Храбър“
(Варна), 2015, с. 161 – 164.

Митрева, Петя Велинова (1979)
Родена е в София. Завършва СОУ „Васил Левски“, Елин Пелин (1997). Получава
бакалавърска степен по специалност „Противодействие на престъпността и
опазване на обществения ред“ от ВИПОНД – МВР (2001), магистърска степен
по специалност МИО от УНСС (2005) и магистърска степен по специалност
„Право“ от ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград (2005). Придобива научната степен „доктор“ (2014). Владее английски и руски език. Има издадени 21 публикации.
Научни интереси:
наказателно право.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент АМВР (2011); асистент УНСС (2015); главен асистент (2018).
Лекционни курсове:
основи на правото; наказателно право; административно право и процес; обща теория на правото.
Основни публикации:
1. Допустителството в наказателното и административното право. // Върховенството на закона – предпоставка за развитие на бизнеса и на икономически растеж: сборник с доклади от научна
конференция (София), 2016, с. 367 – 372.
2. Европейски тенденции в развитието на българското наказателно право. // Бургаски свободен университет – Юридически сборник, 2016, т. 23, с. 353 – 365.
3. Значение на общественоопасните последици за класификацията на престъпленията в особената
част на НК. // Наказателното законодателство – традиции и перспективи: Сборник доклади от научна конференция, организирана от катедра „Наказателноправни науки“ на ЮФ на СУ „Св. Климент
Охридски“ (София), 2016, с. 238 – 247.
4. Подбуждането към престъпление. // Общество и право, 2018, № 8, с. 16 – 27.
5. The Influence of European Union Criminal Laws Over National Criminal Laws: Legal Traditions and Future
Perspectives. // Criminal Law: Past, Present and Future Perspectives. – New York, 2019, pp. 29 – 89.
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Смолички, Павел Петров (1969)
Роден е в Бобошево, област София. Завършва СПТУ по автотранспорт, Дупница
(1987). Получава магистърска степен по специалност „Право“ от СУ „Св.
Климент Охридски“ (1993). Придобива научната степен „доктор“ (2011). Владее
руски и английски език. Има издадени 24 публикации.
Научни интереси:
наказателнопроцесуално право; застрахователно право.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1999); старши асистент (2002); главен асистент (2006).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Наказателноправни науки“.
Лекционни курсове:
наказателно изпълнително право.
Основни публикации:
1. Гражданският иск в наказателния процес. – София: Сиела, 2012. – 196 с.
2. Европейската заповед за разследване. // Европейското бъдеще на България: правни аспекти: Годишна
научна конференция (София), 2012, с. 235 – 240.
3. Моментът, до който може да се променя редът за разглеждане на делото в случаите на чл. 78А от
Наказателния кодекс. // Съвременно право, 2003, № 5, с. 85 – 90.
4. Обща характеристика на особените правила за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. // Съвременно право, 2002, № 1, с. 19 – 31 (в съавторство).
5. Участие на обществеността при разглеждане и решаване на наказателни дела – история, развитие, тенденции. // Бобчеви четения: правната наука в чест на юриста професор Стефан Бобчев:
Юбилейна научна конференция, организирана по повод 160 години от рождението на проф. Стефан
Бобчев (София), 2014, с. 111 – 116.

Стойков, Стоян Огнянов (1977)
Роден е в Пазарджик. Завършва УНСС, специалност „Право“ (2003). Придобива
научната степен „доктор“ (2011). Специализира в Държавния университет във
Виена, Австрия (2000 – 2002). Владее английски, немски, руски и сърбохърватски език. Има издадени 16 публикации.
Научни интереси:
наказателно право; международно наказателно право; възстановяване на
престъпно придобити активи.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2008); главен асистент (2012).
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в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
управител на Адвокатско дружество „Стойков, Колева и Шопска“.
Лекционни курсове:
наказателно право; основи на правото.
Основни публикации:
1. Международно наказателно право. – София: Сиела, 2015. – 331 с.
2. Наказателноправна защита на средства от еврофондовете. – София: Сиела, 2013. – 264 с.
3. Субективната страна на престъплението. – София: Сиела, 2015. – 160 с.
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Катедра
Публичноправни науки

Ръководител на катедра – проф. д-р Валерий Димитров
Научен секретар – гл. ас. д-р Илонка Пешева-Горанова

ПРОФЕСОРИ
Димитров, Валерий Георгиев (1954)
Роден е в София. Завършва ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ (1978), специалност „Право“. Придобива научната степен „доктор“ (1991). Специализира
във: Великобритания, Белгия, Унгария, САЩ, Япония. Владее английски и
руски език.
Научни интереси:
банково право; борсово право; финансово право; административно право и
административен процес; административно регулиране и административен
контрол върху стопанската дейност.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1996); професор (2002).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Публичноправни науки“.
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
председател на Комисията по икономическа политика; член на комисиите по правни въпроси (2001 – 2003) и по
бюджет и финанси в 39-ото Народно събрание; депутат в 39-ото Народно събрание (2001 – 2005); председател на Сметната палата на Република България (2005).
в национални и международни организации:
правен съветник на УС на БНБ (1991 – 2001).
Лекционни курсове:
банково право; борсово право; банково и борсово право; финансово право.
Основни публикации:
1. Въведение в банковото право. Търговската банкова дейност и нейната публичноправна уредба. –
София: Нова звезда, 1996. – 352 с.
2. Основи на правния режим на инвестиционните ценни книжа. – София: Нова звезда, 2001. – 505 с.
3. Особености на банковата несъстоятелност. // Бизнес и право, 2018, № 1, с. 67 – 86.
4. Финансово право и финансовоотчетно право. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1988. – 158 с.
5. Финансово право. – София: Нова звезда, 2019. – 360 с.
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Златарев, Емил Николов (1937)
Роден е в Русе. Завършва СДУ (1963) и ЮФ, специалност „Право“. Придобива научната степен „доктор“
(1972). Специализира във Франция (1973), Полша (1977) и СССР (1982). Ползва немски и руски език.
Научни интереси:
финансово, административно и търговско право.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1979); професор (1990).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Право“ (1980); научен секретар на ИПН – БАН (1974 – 1979); директор на
Юридическия департамент.
Лекционни курсове:
финансово право; търговско право; облигационно и търговско право; административно право.
Основни публикации:
1. Валутното законодателство на България. – София: Сиела, 1995. – 168 с.
2. Държавен вътрешен финансов контрол и имуществена отговорност. – София: Сиела, 2004. – 196 с.
3. Държавна финансова инспекция и имуществена отговорност. – София: Сиела, 2007. – 163 с.
4. Митническо право. – София: Сиела, 2006. – 280 с.
5. Търговско право: Обща част. Видове търговци. Търговски сделки. Несъстоятелност. – София: Сиела,
2001. – 347 с.

Караниколов, Любен Киров (1937)
Роден е в Ямбол. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“ (1962), специалност
„Право“. Придобива научната степен „доктор“ (1984). Ползва немски, английски
и руски език.
Научни интереси:
административно право и процес; данъчно право; публично търговско право.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1988); професор (1996).
ръководни и други длъжности в УНСС:
декан на ЮФ (1992 – 2000); председател на ОС (1999 – 2005).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
член на Консултативния съвет по законодателство при 40-то народно събрание; член на консултативните съвети при ВКП и Сметната палата.
Лекционни курсове:
административно право и административен процес; финансово (данъчно) право; публично търговско
право.
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Основни публикации:
1. Административно право и административен процес. – София: УИ „Стопанство“, 1993. – 132 с. (в
съавторство).
2. Бизнес и право. Въпроси на публичното и частното търговско право. – София: УИ „Стопанство“,
1998 (в съавторство).
3. Дисциплинарната отговорност по Закона за държавен и народен контрол: Монография. – София: Наука
и изкуство, 1984. – 179 с.
4. Основи на правото: Т. 1 – София: УИ „Стопанство“, 2003. – 184 с. (в съавторство).
5. Търговско право. – София: УИ „Стопанство“, 1999. – 662 с. (авт. колектив).

Корнажев, Петър Захариев (1930 – 2002)
Роден е в София. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“ (1952), специалност
„Право“. Владее немски и руски език.
Научни интереси:
наказателно право; полова престъпност; съдебна реторика; реституция.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
извънреден професор на УНСС.
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
народен представител в 7-то Велико народно събрание (1990 – 1991); министър на правосъдието в правителството на професор Любен Беров (1993 – 1994).
в национални и международни организации:
председател на Съюза на българските фондации (1992 – 1995); председател на Правната секция на СУБ
(1998); зам.-председател на Световната асоциация по наказателно право.
Лекционни курсове:
наказателно право и съдебна реторика.
Основни публикации:
1. Документни престъпления. – София: Профиздат, 1986. – 63 с.
2. Полови престъпления. – 2. доп. изд. – София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1995. – 85 с.
3. Реституцията: Комент. на юриста: Как да възстановим правото си на собственост. – София:
Пеликан Алфа, 1992. – 52 с.
4. Съдебна реторика: Изследване. – София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1994. – 56 с.
5. Уморената надежда: VII Велико нар. събрание и малко преди това. – София: Захарий Стоянов, 1998. – 80 с.
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Радев, Димитър Радев (1959)
Роден е в София. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“.
Придобива научните степени „доктор“ (1994) и „доктор на науките“ (2017).
Специализира в Гърция (1992), Германия (1997 – 1998) и Австрия (2006). Членува в
Световната асоциация по философия на правото; член на Римския клуб. Владее
немски, английски и гръцки език.
Научни интереси:
теория на държавата и правото; философия на правото; конституционно право.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (2001); професор (2007).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Публичноправни науки“ (2004 – 2008).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
член на ЦИК за избор на парламент (2005) и за избор на президент (2006); член на Съвета по законодателство към 44-то народно събрание.
Лекционни курсове:
обща теория на правото; общо учение за държавата.
Основни публикации:
1. Нормативната структура на правото. – София: ЛИК, 2008. – 231 с.
2. Обща теория на правото. – 2. изд. – София: Лик, 2008. – 272 с.
3. Принципът на разделението на властите. – София: ЛИК, 2002. – 220 с.
4. Теория на правораздаването. – София: Сиела, 2006. – 252 с.
5. Философският нормативизъм в правото. – София: Сиела, 2017. – 246 с.

ДОЦЕНТИ
Гошев, Георги Симов (1948)
Роден е в Плевен. Завършва ВМЕИ, София (1971), специалност „Автоматизация на промишлеността“.
Придобива научната степен „доктор“ (1987). Специализира: управление на производствени организации
и автоматични системи за управление на производствени механизми и процеси в Кошице, Чехословакия
(1972); неразрушаващи методи за контрол на метални структури в Минск, Беларус (1976); моделиране
на социално-икономически регулатори в Ленинград, СССР (1976). Членува в международни организации по
инженерни науки. Ползва английски, френски, руски и словашки език.
Научни интереси:
правни и социално-икономически системи за регулиране на интереси; социално-икономически регулаторни механизми; системни изследвания; изкуствен интелект.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1995).
Лекционни курсове:
основи на управлението; управление на промените; стратегическо управление; правно и социално-икономическо регулиране; системен анализ.
Основни публикации:
1. За механизмите на икономическото преуспяване: Книга първа – Идентификация и инструментариум,
СУБ, Cофия: TRANSICOM, 1994. – 252 с.
2. „Genetic“ Elements – Four Classes Procedures of Social-Economic Regulation – Elements of Motivation Systems:
Annual Reports. – Sofia: TRANSICOM, 1995 (в съавторство).
3. Genetic Engineering in Social Systems: Annual Reports. – Sofia: TRANSICOM, 1997 (в съавторство).
4. Multilevel Structural Analysis – an Approach, Philosophy and Instrumentarium for Intelligence Model Creation
for Generation of Optimum Decisions in Systems with an Active Human Presence. // IEEE, INES (Stara Lesna,
Slovakia), 1999 (в съавторство).
5. The Perfect Organization of a Prosperous Business in a Changing Environment – Manager’s Sweet Dream or a
Sheer Reality. // 6th World Congress on Management of Intellectual Capital and Innovation (Hamilton), 2003 (в
съавторство).

Кънева, Светла Маринова (1976)
Родена е в Разград. Завършва Природоматематическата гимназия „Акад. Н.
Обрешков“ (1995), Разград, и СУ „Св. Климент Охридски“ (2001), специалност
„Право“. Придобива научната степен „доктор“ (2010). Членува в Международната
асоциация по философия на правото. Владее английски и руски език.
Научни интереси:
теория на правото; философия на правото; социология на правото; правен позитивизъм.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2005); старши асистент (2008); доцент (2014).
Лекционни курсове:
обща теория на правото; философия на правото; основи на правото; общо учение за държавата.
Основни публикации:
1. Епистемология на правото. – София: ИК – УНСС, 2013. – 132 с.
2. Интересът в правото. – София: ИК – УНСС, 2013. – 182 с.
3. Правният интерес и правният принцип в същността на понятието за правото. // Съвременно право,
24, 2013, № 3, с. 61 – 74.
4. Принципите на правото. – София: УИ „Стопанство“, 2011. – 220 с.
5. Професор Цеко Торбов и началото на философията на правото в България. // Съвременно право, ХVІІІ,
2007, № 4, с. 72 – 82.
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Христова, Надежда Христова (1975)
Родена е в Елин Пелин. Завършва СОУ „Св. Климент Охридски“, Ракитово (1993),
и УНСС (1999), специалност „Право“. Придобива научната степен „доктор“
(2008). Владее английски и руски език. Има издадени 35 публикации.
Научни интереси:
административно право и административен процес; миграционно право; екологично право.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2000); главен асистент (2006); доцент (2018).
Лекционни курсове:
административно право и административен процес; миграционно право; административноправен статут на гражданите и организациите; основи на правото.
Основни публикации:
1. Административен процес: Учебно помагало. – София: ИК – УНСС, 2014. – 170 с. (в съавторство).
2. Административноправен режим на националните паркове. – София: Дамян Яков, 2018. – 256 с.
3. Административноправен статут на чужденците в Република България. – София: УИ „Стопанство“,
2008. – 287 с.
4. Миграционно и бежанско право. – София: Издателство на ВУЗФ, 2011. – 280 с. (в съавторство).
5. Режим на пребиваване на чужденците на територията на Р България. – София: Сиела, 2007. – 156 с.

Чилова, Нина Стефанова (1972)
Родена е във Видин. Завършва СОУ „Д. Благоев“, Видин (1990), и СУ „Св. Климент
Охридски“ (1999), специалност „Право“. Придобива научната степен „доктор“
(2013). Владее английски език и иврит. Има издадени 31 публикации.
Научни интереси:
финансово и данъчно право.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2014); доцент (2016).
ръководни и други длъжности в УНСС:
председател на ОС на ЮФ.
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
народен представител в 39-то и 40-то народно събрание; член на Комисията по бюджет и финанси в
39-то и 40-то народно събрание; председател на Комисията по култура към 40-то народно събрание;
министър на културата и туризма (2005).
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в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
прокурист в GENERALI-MDC (от 2013 г.).
Лекционни курсове:
данъчно право; данъчно-процесуално право; финансово право; административно и финансово право.
Основни публикации:
1. Правен режим на данъчната ревизия. – София: Нова звезда, 2013. – 240 с.
2. Правна същност на акта за начет. // Административно правосъдие, ХІХ, 2016, № 5, с. 26 – 46.
3. Финансовият инспекционен контрол като вид финансов контрол. // Правна мисъл, LVII, 2016, № 4,
с. 3 – 16.
4. Финансова инспекция. – София: ИК – УНСС, 2017. – 234 с.
5. Поглед към принципите на данъчния процес. // Икономически алтернативи, 2013, № 3, с. 100 – 111.

АСИСТЕНТИ
Иванов, Виктор Илиев (1962)
Роден е във Видин. Завършва Средното политехническо училище „Димитър
Благоев“, Видин (1980), и СУ „Св. Климент Охридски“ (1990), специалност
„Право“. Придобива научната степен „доктор“ (2019). Главен редактор
на сп. „Право без граници“ (2001 – 2007). Членува в българската секция на
Международната комисия на юристите към ООН и Българската асоциация на
Римския клуб. Ползва английски, френски, руски и японски език. Има издадени
30 публикации.

Научни интереси:
философия и теория на правото; културология на правото; конституционно право; финансово и банково
право.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1994 – 1997; 2015); старши асистент (1997); главен асистент (2000 – 2014; 2020).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на ФС (2003); научен секретар на катедра „Публичноправни науки“ (2003 – 2008).
Лекционни курсове:
основи на правото; финансово и данъчно право; банково и борсово право; търговско право; обща теория
на правото.
Основни публикации:
1. Диалектика на секуларизма и българския конституционен модел. // Бобчеви четения: правната наука
в чест на юриста професор Стефан Бобчев: Юбилейна научна конференция, организирана по повод 160
години от рождението на проф. Стефан Бобчев. – София: 2014, с. 121 – 128.
2. Погасителна давност по ДОПК – специфики и разграничения от погасителната давност по ЗЗД. //
Върховенството на закона – предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж. Научни
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изследвания в памет на проф. д-р Борис Ланджев: Сборник с доклади от научна конференция – София,
2016, с. 380 – 388.
3. Предизвикателствата на глобализиращия се бизнес за модернизирането на държавата и правото. // Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба: В 2 тома: Сборник доклади от
Юбилейна научна конференция 2016, организирана по повод 25 години ЮФ на УНСС: Том 2. Публично
право. Икономика. – София, 2017, с. 234 – 249.
4. Пролегомени към една бъдеща методология на правото и към една десакрализираща теория на правото. // Научни трудове на УНСС, 5, 2018, № 5, с. 257 – 293.
5. Секуларизиране и модернизиране на българската държава и право. // България 140 години модерна
българска държавност: Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност. – София, 2018, с. 339 – 348.

Пешева-Горанова, Илонка Кирилова (1971)
Родена е в Плевен. Завършва СУ „Иван Вазов“, Плевен (1990), и УНСС, специалности „Финанси“ (1995) и „Право“ (1996). Придобива научната степен „доктор“
(2008). Владее английски и руски език. Има издадени 40 публикации.
Научни интереси:
административно право и административен процес; административно регулиране и административен контрол върху стопанската дейност; правен режим на обществените поръчки; правен режим на държавната служба.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1997); старши асистент (2001); главен асистент (2004).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на АС; член на Факултетния съвет на ЮФ; научен секретар на катедра „Публичноправни науки“.
Лекционни курсове:
административно право и административен процес; правен режим на обществените поръчки; правен
режим на държавната служба; европейско право в областта на обществените поръчки; основи на правото.
Основни публикации:
1. Административен процес: Учебно помагало. – София: ИК – УНСС, 2014. – 170 с. (в съавторство).
2. Административно право. Обща част: Учебно помагало. – София: ИК – УНСС, 2016. – 338 с. (в съавторство).
3. Административноправен режим на обществените поръчки. – София: УИ „Стопанство“, 2008. – 228 с.
4. Въпроси на административнонаказателната отговорност за нарушения в областта на обществените поръчки. // Бизнес и право, 2018, № 4, с. 125 – 148.
5. Обществени поръчки. – София: Информа Интелект, 2005. – 195 с. (в съавторство).
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Радева, Нели Георгиева (1982)
Родена е в Хасково. Завършва ГПЧЕ „Петко Каравелов“, Хасково (2000). Получава магистърска степен по
специалност „Право“ от УНСС (2005). Придобива научната степен „доктор“ (2018). Владее английски език.
Има издадени 14 публикации.
Научни интереси:
история на българската държава и право.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2008); главен асистент (2020).
Лекционни курсове:
история на българската държава и право.
Основни публикации:
1. Гражданското законодателство в буржоазна България. // Правото – традиции и перспективи: Сборник от
Юбилейна научна конференция по повод на 25 години от създаването на ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“
(Пловдив, 2017). – София, 2018, с. 709 – 725.
2. Международни актове и договори на средновековната българска държава – роля и значение. // Ролята
и значението на международното и наднационалното право в съвременния свят: Сборник с доклади от
Межд. науч. конференция, орган. по повод 90-годишнината на проф. д-р Иван Владимиров. – София, 2018,
с. 557 – 570.
3. Развитие на Българското наказателно право след Освобождението до първото десетилетие на XX в. //
De Jure, 17, 2018, № 2, с. 275 – 285.
4. Ролята на българското обичайно наказателно право след Освобождението. // De Jure, 18, 2018, № 1,
с. 95 – 101.

Симеонова, Свилена Сашкова (1958)
Родена е в София. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“.
Членува в Международната комисия на юристите. Ползва руски, френски и
английски език.
Научни интереси:
финансово и административно право; основи на правото.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1989); старши асистент (1993); главен асистент (1997).
Лекционни курсове:
финансово право.
Основни публикации:
1. Актуални въпроси на преустройството на държавния вътрешен финансов контрол в процеса на евроинтеграция. // Български счетоводител, 2001, № 18, с. 5 – 8.
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2. Глава 28 „Финансов контрол“ като част от процеса на присъединяване на Република България към
ЕС. // Право без граница, 2003, № 3 – 4. (приложение).
3. Данъчно облагане според Указа за стопанската дейност. // Проблеми на прехода от централна към
пазарна икономика (София), 1990.
4. Изменение и допълнение на Закона за държавния вътрешен финансов контрол – необходимост и перспективи. // Финансово-данъчeн контрол, 2002, № 2, с. 38 – 43.
5. Новият закон за държавния вътрешен финансов контрол. // Финансово-данъчeн контрол, 2000, № 6.
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Катедра
Частноправни науки

Ръководител на катедра – доц. д-р Мирослав Митьов Димитров
Научен секретар – гл. ас. д-р Делян Йорданов Недев

ПРОФЕСОРИ
Боянов, Георги Боянов (1944 – 2014)
Завършва СУ „Св. Климент Охридски“ (1968), специалност „Право“. Придобива
научната степен „доктор“ (1981). Член на Арбитражния съвет към БСК и на
Софийската адвокатска колегия. Владее френски и руски език. Има издадени
множество публикации.
Научни интереси:
гражданско право; вещно право.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1985); професор (1999).
ръководни и други длъжности в УНСС:
декан на ЮФ (2000).
Лекционни курсове:
вещно право; гражданско право – обща част.
Основни публикации:
1. Вещните субективни права. – София: УИ „Стопанство“, 1997. – 243 с.
2. Вещно право. – София: Авалон, 2009. – 480 с.
3. Основи на гражданското право: Кн. 1. – София: Сиела, 1996. Кн. 1. – 1996. – 196 с. Кн. 2. – 1997. – 172 с.
4. Основи на правото: В 2 кн. – 2. доп. изд. – София: Сиела, 2003. – Кн. 2. – 2003, 2005. – 376 с. (авт. колектив).
5. Основи на правото. – София: УИ „Стопанство“, 2009. – 288 с. (авт. колектив).
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Василев, Атанас Петров (1950 – 2018)
Роден е в Стара Загора. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“, специалност
„Право“ (1975). Придобива научната степен „доктор“ (1986). Владее руски, немски
и английски език. Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
трудово и осигурително право.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1990); старши научен сътрудник II степен (1991); професор (1998).
ръководни и други длъжности в УНСС:
председател на КС на УНСС; научен секретар на ИПН.
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
съветник по социалните въпроси на президента Жельо Желев; депутат в 39-то народно събрание.
Лекционни курсове:
трудово и осигурително право.
Основни публикации:
1. Коментар на Кодекса на труда. – 10. прераб. и доп. изд. – София: Сиби, 2009. – 1168 с. (авт. колектив).
2. Обезщетения по трудовото правоотношение. – София: Сиби, 1999. – 216 с.
3. Основи на правото: В 2 кн. – 4. прераб. и доп. изд. – София: Сиела. – 2007 (авт. колектив). Кн. 2. – 399 с.
4. Осъществяване на ограничената имуществена отговорност на работника. – София: БАН, 1990. – 160 с.
5. Трудово и осигурително право: Уч. помагало: Ч. 1 – 2. – Бургас: БСУ, 1995 (в съавторство). Ч. 1. – 92 с.
Ч. 2. – 1996. – 140 с.

Владимиров, Иван (Иван Владимиров Иванов) (1927 – 2019)
Роден е в с. Джулюница, област Велико Търново. Завършва ЮФ на СУ „Св.
Климент Охридски“, специалност „Право“ (1949). Придобива научната степен „доктор“ (1966). Специализира в Лондонския университет, Института
за напреднали правни проучвания и Морско право (1972). Съветник-юрист в
Министерския съвет (1971 – 1996). Председател на Българската асоциация по
морско право – член на Международния морски комитет – Анверс. Владее английски, френски, немски и руски език. Има издадени множество публикации.

Научни интереси:
международно частно право; морско право; международно публично право; стопанско и търговско право;
международен арбитраж.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1980); професор (1988).
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ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Правни науки“ (1988 – 1992).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
главен юрисконсулт на ВТО „Булфрахт“ (1967 – 1971).
Лекционни курсове:
международно частно право; търговско право; международно публично право; международен арбитраж;
дипломатическо и консулско право; право на международния транспорт; транспортно право; международно търговско право.
Основни публикации:
1. Международно публично право. – 7. прераб. и доп. изд. – София: Ромина, 2009. – 503 с.
2. Право на международния транспорт. – 3. прераб. и доп. изд. – София: Ромина, 2008. – 327 с.
3. Право на чуждестранните инвестиции. – София: Ромина, 2007. – 138 с.
4. Сталийно време, демюрейдж и диспач. – София: БТП, 1972. – 56 с.
5. Търговско право. – 8. прераб. и доп. изд. – София: Ромина, 2011. – 640 с.

Корнезов, Любен Андонов (1947 – 2019)
Роден е в Ямбол. Завършва гимназия в Ямбол (1965). Дипломира се в СУ „Св.
Климент Охридски“ (1973), специалност „Право“. Придобива научните степени „доктор“ (1988) и „доктор на юридическите науки“. Специализира в
Германия и Русия. Ползва немски и руски език. Има издадени множество
публикации.
Научни интереси:
в областта на юридическите науки.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1996); професор (2002).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
депутат в 7-то Велико народно събрание, 38-то, 39-то, 40-то и 41-то народно събрание, зам.-председател на Народното събрание, зам.-министър на правосъдието (1995 – 1997).
Лекционни курсове:
граждански процес; конституционно правосъдие.
Основни публикации:
1. Граждански процесуален кодекс: С предишните ред. на текстовете; Тарифа № 1 към Закона за държ.
такси, за таксите, събирани от съда, прокуратурата, следств. служби и от М-вото на правосъдието. – 3. изд. – София: Софи-Р, 2002. – 240 с. (коментар).
2. Гражданско процесуално право: Т. 24. – София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2002. – 832 с. (коментар).
3. Закон за съдебната власт: Обстоен коментар на промените. – София: Софи-Р, 2004. –144 с.
4. Конституция на Република България: Коментар на първата поправка. – София: Нова звезда, 2003. – 88 с.
5. Същност и принципи на гражданското съдопроизводство. – София: УИ „Стопанство“, 2008. – 172 с.
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Ланджев, Борис Богданов (1962 – 2014)
Роден е в Дряново. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“ (1988), специалност
„Право“. Придобива научната степен „доктор“ (2000). Специализира във:
Залцбург, Австрия (1990), Вашингтон, САЩ (1992), Флоренция, Италия (1993),
Лондон, Великобритания (1996). Членува в Международната комисия на юристите (International Commission of Jurists). Владее английски и руски език. Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
сравнително гражданско и търговско право; англо-американско право.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1989); старши асистент (1993); главен асистент (1996); доцент (2004); професор (2014).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Частноправни науки“ (2000 – 2004); ръководител на катедра (2008); зам.-декан по учебната дейност на ЮФ (2006).
Лекционни курсове:
основи на правото; търговско право; сравнително търговско право; борсово право; църковно право;
международно и европейско бизнес право (на английски език).
Основни публикации:
1. Основи на правото: Университетски курс. – 2. доп. изд. – София: НБУ, 2008. – 256 с.
2. Правото на членство в акционерното дружество. – София: ИК „Труд и право“, 2000. – 224 с.
3. Търговско право: Учебник за дистанционно обучение. – София: УИ „Стопанство“, 2007. – 242 с.
4. Търговско право. – София: УИ „Стопанство“, 2005. – 615 с. (авт. колектив).
5. Търговското предприятие. – София: Сиела, 2003. – 362 с.

Рачев, Филип Петков (1931 – 2018)
Роден е в Горна Оряховица. Дипломира се в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“
(1962), специалност „Право“ и втора специалност „Библиография“. Придобива
научната степен „доктор“ (1970). Завършва редовна аспирантура към
Института по науките за държавата и правото при БАН. Владее френски, немски и руски език. Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
гражданско право; облигационно право; административно право; търговско
право; стандартизация и регулиране на качеството на продукцията; кооперативно право; правно регулиране на вътрешната търговия и материално-техническото снабдяване;
обща теория на правото; управление на народното стопанство.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1970); доцент (1977); професор (1988).
Лекционни курсове:
основи на правото; гражданско право – обща част; публично търговско право (държавно регулиране на
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стопанската дейност); кооперативно право; търговско право и право на международния туризъм; търговско и кооперативно право.
Основни публикации:
1. Кооперативно право: Според измененията на Закона за кооперациите от 2003 г. и с приложение на образци на документите за регистрация на кооперация. – 3. прераб. и доп. изд. – София: УИ „Стопанство“,
2006. – 232 с.
2. Публично търговско право: Т. 1. – София: УИ „Стопанство“. Т.1. Стопанско право. – 2005. – 208 с.
3. Търговска, банкова и застрахователна несъстоятелност: Според изм. на Търг. закон (ДВ, бр. 58 от
2003 г.), Закона за банковата несъстоятелност и Закона за застраховането: С прил. на обр. на док. в
производството по несъстоятелност. – София: УИ „Стопанство“, 2005. – 216 с.
4. Търговско право: За икономисти. – 2. доп. и прераб. изд. – София: ИК – УНСС, 2012. – 268 с. (авт. колектив).
5. Юридически лица с нестопанска цел: Според едноименния закон от 2000 г. и Закона за политическите
партии от 2001 г., с образци на документи за регистрация. – София: Фенея, 2001. – 223 с.

Сукарева, Златка Георгиева (1947)
Родена е в Чепеларе. Завършва Немската езикова гимназия „Вилхелм Пик“,
Бургас (1966). Дипломира се в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ (1970), специалност „Право“. Придобива научната степен „доктор“ (1987). Специализира
кооперирани доставки във Виенския университет, Австрия (1983). Притежава
почетното звание „Заслужил професор на УНСС“. Владее немски и руски, ползва
и английски език. Има издадени 84 публикации.

Научни интереси:
гражданско (облигационно), търговско и потребителско право.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1975); старши асистент (1979); главен асистент (1984); доцент (1991); професор (2002).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на ЮФ (1996 – 2000); научен секретар на катедра „Правни науки“ (1985 – 1989); ръководител на
катедра „Частноправни науки“ (2000 – 2004); член на АС (1999 – 2003).
Лекционни курсове:
облигационно право; потребителско право; търговско право.
Основни публикации:
1. Гражданскоправна защита на потребителя. – София: ИК „Фенея“, 2001. – 320 с.
2. Облигационно право: семинари, тестове, казуси, съдебна практика. – София: Нова звезда, 2016. – 508 с.
(в съавторство).
3. Общи условия на договора. – София: УИ „Стопанство“, 2002. – 88 с.
4. Потребителско право. – София: Нова звезда, 2015. – 244 с.
5. Търговско право: За икономисти. – 2. доп. и прераб. изд. – София: ИК – УНСС, 2012. – 268 с. (авт. колектив).
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Тасев, Симеон Владимиров (1943)
Роден е в с. Сирищник, област Перник. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“
(1968), специалност „Право“. Придобива научната степен „доктор“ (1990).
Специализира в Париж, Франция (1977; 1997). Член е на ръководството на
Правната клиника по гражданско право и на Арбитражната комисия по международни дела при Европейската юридическа палата. Владее френски и руски език.
Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
облигационно, наследствено, гражданско и семейно право.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1999); професор (2007).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Частноправни науки“ (2004 – 2008).
Лекционни курсове:
гражданско право; облигационно право; семейно и наследствено право; основи на правото.
Основни публикации:
1. Българско наследствено право. – 12. прераб. и доп. изд. – София: Нова звезда, 2016. – 216 с. (в съавторство).
2. Гражданско право: обща част: помагало. – 9. прераб. и доп. изд. – София: Сиби, 2017. – 303 с. – (Поредица
Modus studendi: Преглед на изпитната материя), (в съавторство).
3. Делба на съсобственост. – 3. прераб. и доп. изд. – София: Нова звезда, 2016. – 226 с.
4. Деликтната отговорност. – 2. прераб. и доп. изд. – София: Сиела, 2012. – 275 с.
5. Непозволено увреждане: Отговорност за вреди, причинени от вещи и животни. – София: Софи-Р,
1995. – 192 с.

Христофоров, Веселин Георгиев (1914 – 2001)
Роден е в Пловдив. Завършва ЮФ на СДУ (1937). Има научна специализация в
МГИМО (1972). Участва в международни научни прояви в Берлин (1971), Варшава
(1973) и др. Постъпва на работа в СДУ (1946). Владее руски, френски, немски,
английски и италиански език.
Научни интереси:
различните области на правото в България.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент по административно право в ДВУФАН (1946); професор (1970).
ръководни и други длъжности в УНСС:
един от тримата основатели на катедра „Правни науки“; зам.-декан на Отрасловоикономическия факултет.
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в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
съдебен кандидат в Пловдивския окръжен съд; член-съдия (1942); зам.-околийски съдия в Пловдив (1944);
работи в Министерството на информацията и пропагандата (1945); член на Арбитражния съд при БТПП.
Лекционни курсове:
гражданско право; търговско право.
Основни публикации:
1. Гражданско и търговско право на капиталистическите държави: Ч. 1. – 3. прераб. и доп. изд. – София:
ВИИ „Карл Маркс“, 1973. – Т. 2. – 386 с.
2. Законодателството след 9.IХ.1944 г. и административното право. – София: Факултет за стопански
и социални науки, 1948. – 72 с.
3. Международно търговско право: Изследване. – София: Вебер-ВБ, 1993. – 494 с. (авт. колектив).
4. Правен режим на външнотърговските организации в НР България: Изследване. – София: Наука и изкуство, 1975. – 126 с.
5. Търговско право: Обща част. Видове търговци. Търговски сделки. Несъстоятелност. – 10. прераб. и
доп. изд. – София: Сиела, 2008. – 412 с. (в съавторство).

ДОЦЕНТИ
Боянова, Гергана Василева (1979)
Родена е в София. Завършва ГПЧЕ „Алеко Константинов“, Правец (1997).
Получава магистърска степен по специалност „Право“ от СУ „Св. Климент
Охридски“ (2004). Придобива научната степен „доктор“ (2008). Владее немски и
английски език. Има издадени 34 публикации.
Научни интереси:
вещно право; нотариално право; семейно и наследствено право; медиация; устройство на територията.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2008); главен асистент (2010); доцент (2015).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на АС (2020); зам.-декан по учебната дейност на ЮФ; директор на Центъра за правни изследвания
към УНСС; и.д. ръководител на катедра „Частноправни науки“ (2016).
Лекционни курсове:
вещно право; нотариално право; устройство на територията; медиация и извънсъдебно решаване на
спорове; икономически и правен режим на недвижимата собственост.
Основни публикации:
1. Вещните сервитутни права. – София: Авалон, 2008. – 294 с.
2. Вещно право: Учебно помагало. – София: Авалон, 2014. – 248 с.
3. Право на изкупуване. – София: Авалон, 2013. – 248 с.
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Градинарова, Таня Панайотова (1961)
Родена е в Бургас. Завършва Немската езикова гимназия „Вилхелм Пик“,
Бургас (1980). Дипломира се в СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“
(1986). Придобива научната степен „доктор“ (1993). Специализира търговско
право и международен граждански процес в ЮФ на Хамбургския университет (1993) и в Датския институт по публична администрация (Копенхаген)
(1998). Вписана е в регистъра на медиаторите към Министерството на правосъдието и в листата на арбитрите на АС при Европейската институция
за медиация и арбитраж, София. Владее немски, английски и руски език. Има
издадени 50 публикации.
Научни интереси:
граждански процес; граждански изпълнителен процес; международен граждански процес; европейски
граждански процес.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1992 – 1997); главен асистент (2012); доцент в РУ „Ангел Кънчев“ (2015); доцент по граждански процес в УНСС (2017).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
главен секретар на Министерството на външните работи (1997 – 1999); генерален консул на Република
България в Мюнхен, Федерална република Германия (1999 – 2001).
в национални и международни организации:
декан на ЮФ на Бургаския свободен университет (1995 – 1997).
Лекционни курсове:
гражданско процесуално право; правен режим на съдебното изпълнение.
Основни публикации:
1. Гражданско изпълнително производство: Ч.1 – Курс лекции. – Русе: РУ „Ангел Кънчев“, 2015. – 336 с.
2. Гражданско изпълнително производство: Ч.1 – Курс лекции. – Русе: РУ „Ангел Кънчев“, 2016. – 282 с.
3. Неприсъствено решение. – Плевен: РУ „Ангел Кънчев“; Медиатех, 2015. – 324 с.
4. Обезпеченията в материалното и в процесуалното право: приложен коментар, проблеми на правоприлагането, анализ на съдебната практика. – София: ИК „Труд и право“: МТ-студио, 2018, 944 с. (авт.
колектив).
5. Подлежат ли на отмяна по реда на глава 24 ГПК решенията на окръжния съд по жалби срещу действията на съдебния изпълнител. // Търговско право, 2016, № 4, с. 25 – 37.

Даскалов, Вълчин Здравков (1961)
Роден е в Оряхово. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“ (1988), специалност
„Право“. Придобива научната степен „доктор“ (2009). Специализира в Института
по средно- и източноевропейско стопанско право, Виена (1993 – 1995). Член на
експертен съвет към МС, юридически съветник на Агенцията за икономически
анализи и прогнози към МС, референт за България в Института по средно- и
източноевропейско стопанско право – Виена. Гост-професор в Стопанския университет – Виена (1994 – 1997; 2000). Владее немски и руски, ползва английски и
испански език. Има издадени множество публикации.
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Научни интереси:
търговско и стопанско право; правни проблеми на приватизацията, на чуждите инвестиции; вещно право; договорно; данъчно и трудово право.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1990); главен асистент (1996); доцент (2012).
ръководни и други длъжности в УНСС:
главен секретар по вътрешните актове.
Лекционни курсове:
облигационно и търговско право.
Основни публикации:
1. Бизнес и право: Въпроси на публичното и частното търговско право. – София: УИ „Стопанство“,
1998. – 200 с. (авт. колектив).
2. Отговорността на членовете на управителните органи на капиталовите дружества за вреди, причинени на дружеството – договорна или деликтна?// Търговско право, ХIV, 2007, № 3, с. 33 – 48.
3. Das Вulgarische Insolvenzrecht im Uberblick. // Wirtschаft und Recht in Osteuropa – WiRO, 1996, № 2, № 3, №
4 (в съавторство).
4. Rechtliche Grundlagen der Kreditsicherungen in Bulgarien. // Wirtschаft und Recht in Osteuropa – WiRO, 1996, №
6, № 7 (в съавторство).
5. Stellung der Glaubiger im Insolvenzverfahren nach dem bulgarischen Recht. // Право на несъстоятелност в
Средна и Източна Европа: Междун. симп. (Виена), 1997.

Димитров, Мирослав Митьов (1962)
Роден е в Троян. Завършва 114. АЕГ, София (1981). Дипломира се в СУ „Св. Климент
Охридски“ (1988), специалност „Право“. Придобива научната степен „доктор“
(2012). Специализира в Стопанския университет, Виена, Австрия (1992); специализация по дистанционно обучение на студенти по право в Thames Valley
University, London (1994). Владее английски, ползва руски и немски език. Има издадени 35 публикации.
Научни интереси:
гражданско право; облигационно право; вещно право; търговско право.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши асистент (1994); главен асистент (1997); доцент (2014).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан по НИД на ЮФ; ръководител на катедра „Частноправни науки“.
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
началник на Управление „Правно“ на Министерството на търговията на Република България (1994).
Лекционни курсове:
гражданско право – обща част; практикум за решаване на гражданскоправни казуси.
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Основни публикации:
1. Договорът за строителство. – София: Сиби, 2012. – 296 с.
2. Основанията за нищожност по чл. 26, ал. 1 ЗЗД. – София: Сиби, 2013. – 304 с.
3. Учебно помагало по гражданско право: Обща част. – София: ИК – УНСС, 2013. – 140 с.

Иванов, Иван Цветанов (1970)
Роден е в Червен бряг. Завършва 108. ЕСПУ, София (1988). Получава магистърска
степен по специалност „Право“ от СУ „Св. Климент Охридски“ (1994). Придобива
научната степен „доктор“ (2006). Владее английски и руски език. Има издадени
61 публикации.
Научни интереси:
гражданско и семейно право; конкурентно право; енергийно право.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1997); старши асистент (2000); главен асистент (2004); доцент (2010).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-председател на КС.
Лекционни курсове:
семейно и наследствено право; конкурентно право.
Основни публикации:
1. Европейският енергиен съюз: състояние и перспективи. – София: ИК – УНСС, 2018. – 180 с. (авт. колектив).
2. Достъпът до съществено съоръжение в конкурентното право. – София: УИ „Стопанство“, 2009. –
248 с.
3. Конкурентно право: Учебно помагало. – София: УИ „Стопанство“, 2009. – 252 с.

Йосифова, Таня Николова (1975)
Родена е в Бургас. Завършва Софийската математическа гимназия, София
(1993). Получава магистърска степен по специалност „Право“ от СУ „Св.
Климент Охридски“ (1998). Придобива научната степен „доктор“ (2005).
Специализира във: Амстердам, Холандия (1999); ЮФ на Университета в Берген,
Норвегия (2003 – 2004); Бизнес училището в Орхус, Дания (2007). Владее английски и руски, ползва френски език. Има издадени над 30 публикации.
Научни интереси:
гражданско право – обща част; търговско право; облигационно право.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши асистент (2002); главен асистент (2005); доцент (2008).
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ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Частноправни науки“ (2007 – 2008); ръководител на катедра „Частноправни науки“ (2012 – 2016); зам.-председател на ОС на ЮФ на УНСС (2011 – 2019).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
зам.-председател на Централната избирателна комисия.
Лекционни курсове:
облигационно право; нотариално право; сравнително гражданско и търговско право; гражданско право
на английски език.
Основни публикации:
1. Действие на договора по отношение на лицата. – София: Сиби, 2019. – 200 с.
2. Европейското дружество – ще оправдае ли очакванията?// Търговско право, ХIV, 2005, № 2, с. 15 – 31.
3. Комисионният договор. – София: Сиби, 2006. – 216 с.
4. Мнимо представителство. – 2. прераб. и доп. изд. – София: Сиби, 2008. – 272 с.
5. Общата правна рамка на електронната търговия в Европейската общност (Директива 2000/31/ЕО) и
разрешенията в българския Закон за електронната търговия. // Юридически свят, 2007, № 2, с. 27 – 49.

Койчева, Райна Москова (1974)
Родена е в София. Завършва 39. СОУ, София (1992). Получава магистърска степен по специалност „Право“ от СУ „Св. Климент Охридски“ (1997). Придобива
научната степен „доктор“ (2009). Владее английски и руски език. Има издадени
35 публикации.
Научни интереси:
трудово и осигурително право.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши асистент (2002); главен асистент (2009); доцент (2012).
Лекционни курсове:
трудово право; осигурително право.
Основни публикации:
1. Меры правовой защиты заемных работников в болгарском законодателстве. // Научные труды
Северо-западного института управления РАНХ и ГС, Санкт-Петербург, 2015, т. 6, выпуск 3,
с. 183 – 186.
2. Наследствени пенсии. – София: Авалон Пъблишинг, 2009. – 256 с.
3. Някои правни въпроси на труда чрез предприятие, осигуряващо временна работа. // Юбилеен сборник,
посветен на 80-годишнината на проф. д.ю.н. Васил Мръчков. – София, 2014, с. 245 – 262.
4. Социално осигуряване на майчинството: Монография. – София: Авалон Пъблишинг, 2012. – 214 с.
5. Protection of temporary workers in 2008/104 EC directive on temporary agency work – flexibility or security?. //
Научни трудове на УНСС, 2018, № 2, pp. 183 – 190.
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Неделчева, Божана Георгиева (1939)
Родена е във Варна. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“ (1962), специалност
„Право“. Специализира: право, икономика и методика на техническата творческа
работа в Прага (1968 – 1972), призната за докторантура; сравнително гражданско и търговско право, право на интелектуалната собственост, международно
частно право, европейско право в Сорбоната, Франция (1976), в Страсбург и в
Монпелие; гражданско право и международно частно право в ЮФ на МГУ (1987);
правно регулиране на мениджмънта и право на интелектуалната собственост
в университета „Рицумейкън“, Бепу, Япония (2003). Представител по индустриална собственост пред Българското патентно ведомство и пред Европейското
патентно ведомство по хармонизация на вътрешния пазар – Аликанте, Испания. Председател е на
Асоциацията по публична администрация (от 2004 г.). Членува в Международната асоциация за закрила на
интелектуалната собственост (APPI), в Международния институт на общински служители (IIMC) – САЩ,
в Института на европейските патентни представители – Мюнхен, Германия. Основоположник е на българо-японския проект JICA, чиято цел е приложението на уникален японски метод за подготовка на бизнес мениджъри. Носител е на награда за принос в развитието на интелектуалната собственост на Националния
портал за интелектуална собственост IPBulgaria.bg. Ползва английски и чешки, владее френски и руски език.
Има издадени множество публикации.
Научни интереси:
гражданско право; търговско право; стопанско право; международно частно право; партийно право;
сравнително гражданско и търговско право; право на интелектуалната собственост; международно
търговско право; право на ЕС; публична администрация; професионализъм на общинските служители.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1972); главен асистент (1974); доцент (1993).
ръководни и други длъжности в УНСС:
председател на КС (2002 – 2004); генерален директор на ИСК (1995 – 2004).
Лекционни курсове:
основи на правото; сравнително гражданско и търговско право; право на интелектуалната собственост;
търговско и облигационно право; международно частно право; международно търговско право; право на
ВИД; право на ЕС; строително право; сравнителна държавна администрация; кооперативно право.
Основни публикации:
1. Кратък курс по търговско право: Учебник. – София: ИСК, 2002. – 286 с. (авт. колектив).
2. Политиките и практиките на ЕС за правата и отговорностите на гражданите на ЕС. – София: УИ
„Стопанство“, 2008. – 71 с. (авт. колектив).
3. Правна уредба на външноикономическата дейност. – София: R-electronic & Eurapel Co, 1992. – 90 с.
4. Право на интелектуална собственост. – София: Инст. за следдипломна квалификация, 2002. – 128 с.
5. Търговско право: За икономисти. – 2. доп. и прераб. изд. – София: ИК – УНСС, 2012. – 268 с. (авт. колектив).
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Танев, Константин Веселинов (1968)
Роден е в София. Завършва Националната гимназия за древни езици и култури
„Св. Константин Кирил Философ“, София (1987). Получава магистърска степен
по специалност „Право“ от СУ „Св. Климент Охридски“ (1996). Придобива научната степен „доктор“ (2002). Специализира в Университета на Амстердам,
Нидерландия (1994 – 1995; 1996; 1997). Гост-професор в Университета „Фридрих
ІІ“, Неапол. Владее английски, руски, италиански, френски, немски, латински,
старогръцки и старобългарски език. Има издадени над 45 публикации.

Научни интереси:
римско право; история на античните правни системи; обща история на правото; гражданско право.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (2007).
ръководни и други длъжности в УНСС:
председател на ОС на ЮФ (2013 – 2018); директор на Научноизследователския междууниверситетски
център за изучаване на римското право и романистичната традиция.
Лекционни курсове:
римско частно право; юридическа техника; концепция и интерпретация на правен текст.
Основни публикации:
1. Интерес как цель юридического акта и как предварительное условие для коррелятивного цивильного
иска или же как размер пользы истца в особой гражданской процедуре. //IVS ANTIQVVM: Древнее право,
2017, № 1 (35), с. 134 – 148.
2. Каузата и структурирането на ненаименованите договори. // Право и бизнес – усъвършенстване на
нормативната уредба: В 2 тома: Сборник доклади от Юбилейна научна конференция 2016, организирана по повод 25 години ЮФ на УНСС: Том 1. Частно право (София), 2017, с. 74 – 80.
3. Разликата между алеаторност и риск в римскоправната уредба на облигациите, подкрепящи осъществяването на търговския оборот. // IUS ROMANUM, 2016, № 1, с. 420 – 433.
4. Рационалистични аргументи на Хуго Гроциус при определянето на източника на правото и в частност на международното частно право. // Ролята и значението на международното и наднационалното право в съвременния свят: Сборник с доклади от Межд. науч. конференция, орган. по повод 90-годишнина на проф. д-р Иван Владимиров (София), 2018, с. 657 – 665.
5. Il contratto labeoniano nel suo ambiente linguistico, giuridico e commerciale. //Scritti per Alessandro Corbino. –
Tricase, 2016, Vol. 7, с. 129 – 153
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Торманов, Захари Емилов (1970)
Роден е в с. Старцево, област Смолян. Завършва Математическата гимназия, Смолян (1988). Дипломира се в СУ „Св. Климент Охридски“ (1994), специалност „Право“. Придобива научната степен „доктор“ (2011). Специализира управление и организация в СУ „Св. Климент Охридски“ (1990 – 1993). Ползва руски и
английски език. Има издадени над 40 публикации.
Научни интереси:
търговско право; облигационно право; гражданско право; туристическо право;
договорно право; строително право; обществени поръчки.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2004); старши асистент (2007 – 2009); главен асистент (2009 – 2014); доцент (2014).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Частноправни науки“ (2010 – 2019); декан на ЮФ (от 2019 г.); член на АС
(2020).
Лекционни курсове:
търговско право; договорно право; туристическо право; основи на правото.
Основни публикации:
1. Договорът: Практическо ръководство за търговски и граждански договори: Коментар. Над 100 примерни образци. – 6. прераб. и доп. изд. – София: Сиби, 2012. – 800 с.
2. Договорът за организирано туристическо пътуване. – София: Сиби, 2012. – 256 с.
3. Договорът в строителството и сделките с недвижими имоти: Практическо ръководство. –
2. изд. – София: Сиби, 2012. – 200 с.
4. Едноличен търговец: Практически коментар. Над 80 примерни образци. – София: Сиби, 2006. – 544 с.
5. Прекратяване на договора. – София: Сиби, 2013. – 296 с.

АСИСТЕНТИ
Вангелова, Златка Здравкова (1976)
Родена е в София. Завършва Първа английска езикова гимназия, София (1995).
Получава магистърска степен по специалност „Право“ от СУ „Св. Климент
Охридски“ (2000). Придобива научната степен „доктор“ (2013). Специализира
правни средства на защита на миноритарните акционери в Залцбург, Австрия
(2007 – 2008). Владее английски, руски и немски език. Има издадени 14 публикации.
Научни интереси:
гражданско право; търговско право.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2013); главен асистент (2017).
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Лекционни курсове:
търговско право (на български и на английски език); основи на правото (на български и на английски език).
Основни публикации:
1. Дял в капитала и дружествен дял в ООД – същност и разграничение. // Търговско и облигационно право, 2016, Год. XX, № 9, с. 5 – 16.
2. За изискуемостта, падежа и забавата при задължението за връщане на дадено при начална липса на
основание. // Правна мисъл, 2018, Год. LIX, № 3, с. 14 – 30.
3. Изследване на отделни правни проблеми в светлината на принципите на корпоративното управление:
научно изследване. ч. 2. – София: УНСС, 2018, 268 с. (авт. колектив).
4. „Основен капитал“ и „собствен капитал“ на акционерното дружество през призмата на счетоводния
баланс. // Търговско право, 2015, Год. 24, № 2, с. 75 – 96.
5. Подлежи ли на оспорване пред ВАС наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения?// Правна мисъл, 2016, Год. LVII, № 1, с. 17 – 29.

Владимирова, Катя Кръстанова (1977)
Родена е в София. Завършва 18. СОУ „Уилям Гладстон“, София (1996). Получава
бакалавърска степен по специалност „Счетоводство и контрол“ от УНСС (2001)
и магистърска степен по специалност „Право“ от УНСС (2003). Придобива научната степен „доктор“ (2009). Владее френски и английски език. Има издадени
20 публикации.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2015).
Лекционни курсове:
облигационно право; основи на правото.
Основни публикации:
1. В какъв размер е допустимо договарянето на неустойка при прекратяване на срочен договор за наем
с предизвестие. // Собственост и право, 2019, № 2, с. 14 – 19.
2. Относно удостоверяването на подписи на пълномощни, с които се сключват договори в нотариална
форма. // Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба: В 2 тома: Сборник доклади
от Юбилейна научна конференция 2016, организирана по повод 25 години ЮФ на УНСС (София), 2017,
с. 161 – 167.
3. Учебен практикум по облигационно право. – София: Нова звезда, 2019. – 296 с.
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Дунавски, Деян Савов (1974)
Роден е в София. Завършва 135. СОУ „Ян Амос Коменски“, София (1993). Получава
магистърска степен по специалност „Право“ от СУ „Св. Климент Охридски“
(2001). Придобива научната степен „доктор“ (2010). Специализация – 9-месечна
практика към Областния съд на Виена, Република Австрия (2003). Юридически
съветник на министъра на отбраната на Република България (2013). Владее
немски език. Има издадени 5 публикации.
Научни интереси:
търговско, гражданско и административно право.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2017).
в национални и международни организации:
зам.-председател на Съюза на офицерите от резерва „АТЛАНТИК“.
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
председател на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД.
Лекционни курсове:
търговско право; основи на правото.
Основни публикации:
1. Защита на правото на собственост с иск по чл. 109 ЗС. // Сборник доклади на студентска научна
сесия – СНС’15. – Русе: РУ „ Ангел Кънчев“, 2015, с. 94 – 98.
2. Insolvenzrecht in Bulgarien Auswirkungen auf Kreditsicherheiten. // Handbuch Insolvenzrecht Osteuropa. – Wien:
Linde Verlag, 2012, pp. 37–75.
3. Rechtspolitische Entwicklung und Parteienlandschaft in Bulgarien nach 1989. // Registerpfand nach dem
bulgarischen Recht, 2006, № 4, pp. 161 – 164 (в съавторство).
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ВИДНИ ЮРИСТИ, ПРЕПОДАВАЛИ В УНСС В РАЗЛИЧНИ ПЕРИОДИ
Абрашев, Петър Пенчов (1866 – 1930)
Роден е в Котел. Учи правни науки в Одеса (6 семестъра – 1887 – 1890). Завършва правни науки в Женева
(1891). Съдия в Разград, Варна, Русе и София (1891 – 1895). Избран е за: частен хоноруван доцент при
Катедрата по гражданско съдопроизводство в Свободния университет (1901 – 1925), редовен професор,
титуляр и ръководител на Катедрата по гражданско съдопроизводство (1925 – 1930) в СДУ, професор
по съдебно право в Близкоизточния балкански институт (Свободния университет), професор по гражданско право (1921 – 1930). Министър на търговията и земеделието в първите три кабинета на Стоян
Данев (1902 – 1903), министър на правосъдието в кабинета на Иван Евстратиев Гешов (1911 – 1913) и в
четвъртия кабинет на Стоян Данев (1913). Народен представител в 12-то (1902 – 1903) и 15-то (1911 –
1913) Обикновено народно събрание и в 5-то Велико народно събрание (1911). Пръв разработва теорията
на гражданския процес в България. Дописен член на БАН (1922). Води лекционни курсове по гражданско
съдопроизводство. Министър на правосъдието (1911, 1913).

Баламезов, Стефан Гаврилов (1883 – 1960)
Роден е в Русия. Завършва право в СУ (1906). Специализира държавно административно и международно право в Париж (1907 – 1908). Избран е за: доцент (1916), професор (1924), декан на ЮФ (1926 – 1927),
ректор на СУ (1929 – 1930; 1944 – 1945), академик (1946), дипломат. Завежда Катедрата по общо държавно и българско конституционно право при ЮФ на СУ (1938 – 1960). Директор на правния институт
към БАН със секция „Конституционно право за проучване на конституцията“ (1947). Преподавател във
Военното училище на Н.В. Разработва системата на българското буржоазно конституционно право.

Бобчев, Константин Николов (1894 – 1976)
Роден е в Русе. Завършва право в София (1919). Преподава народностопанска политика във Висшата
кооперативна школа и в Свободния университет в София (от 1925). Професор по стопанска политика (1939). Заема ръководни длъжности в Министерството на търговията, промишлеността и труда
(1930 – 1939).

Бобчев, Стефан Савов (1853 – 1940)
Роден е в Елена. Следва медицина в Цариград (1872 – 1876). Завършва право в Московския университет
(1880) със степен „кандидат на правото“. Дописен и редовен член на Българското книжовно дружество
(1884), дописен член (1909) на Югославската академия на науките и изкуствата в Загреб, на Чешката
академия на науките и изкуствата в Прага (1910), почетен доктор по право (1933) на Университета
„Ян Амос Коменски“ в Братислава. Председател на Юридическото дружество в София (1900). Един от
основателите на СУ и на неговия ЮФ, председател на философско-обществения клон на Българското
книжовно дружество (1903 – 1904) и на БАН (1921 – 1937). Основател, директор и преподавател в
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Свободния университет за политически и стопански науки (1920 – 1937). Основател и председател на
Дружеството на българските публицисти и писатели (1901 – 1921) и председател на Славянското дружество в България (1903 – 1940). Дописен член на Чешката академия на науките и изкуствата (от 1925 г.),
член на Българския археологически институт, на Полското учено дружество в Лвов (от 1925 г.), на School
of Slavonic Studies при кралския колеж на Лондонския университет, на Славянския институт в Прага,
председател на Славянското дружество в България (от 1903 г.). Работи в областта на историята на
българското и славянското право и каноническото право. Частен и хоноруван доцент по история на българското и славянското право (1902 – 1927) и по история на каноническото (църковното) право в ЮФ на
СДУ (1909 – 1911; 1916 – 1935). Чете лекции по история на българското и славянското право и по каноническо право: общо и българско. Председател на Върховното административно седалище в Пловдив (1883),
народен представител в Областното събрание (1883 – 1885), министър (директор) на правосъдието в
Източна Румелия (1884 – 1885), министър на народното просвещение в кабинета на Гешев (1911 – 1912),
пълномощен министър (1912 – 1913) в Петроград. Народен представител в 8-то, 9-то, 13-то и 14-то
Обикновено народно събрание (1894 – 1923). Прокарва първия Закон за БАН (1912).

Богаевски, Петър Михайлович (1866 – 1929)
Роден е в Москва, Русия. Завършва право в Московския университет (1891). Специализира 3 години в
Берлин, Мюнхен, Хайделберг и Париж. Магистър от Московския университет (1906), доктор на Харковския
университет (1914), доцент на Томския университет (1904 – 1905), частен доцент по държавно право
в МУ (1906 – 1909), извънреден професор (1909) и редовен професор по държавно право в Томския университет (1909 – 1912), редовен професор по международно право в Киевския университет (1912 – 1919),
чужденец с договор, редовен професор по международно частно право в ЮФ (1920 – 1929), професор и поддиректор на Балканския близкоизточен институт (Свободния университет) (1920 – 1929). Зам.-ректор
(1920 – 1929). Член на юридическите дружества в Москва, Томск, Киев, на Московското етнографско
общество. Води лекционни курсове по международно право, история на международните отношения,
дипломатическа история на Европа, тълкуване на Ньойския мирен договор.

Василев, Любен Илиев (1911 – 1978)
Роден е в Шумен. Завършва СДУ, ЮФ (1934), специалност „Право“. Специализира във Виена и Дижон (1934 –
1935). Придобива научната степен „доктор по право“ (1937). Избран е за: доцент в СДУ (1941), извънреден
професор (1945), редовен професор (1951), член-кореспондент на БАН (1948), академик (1958). Ръководи
Катедрата по гражданско право в ЮФ (1948 – 1971). Министър на правосъдието (1935), директор на
Института по правни науки при БАН (1947) със секция „Конституционно право за проучване на конституцията“, секретар на Отделението за правни науки при БАН (1959 – 1961), народен представител в 4-то
и 5-то народно събрание (1962 – 1971), Председател на Законодателната комисия при Народното събрание (1962 – 1971). Чете лекционни курсове по търговско право, гражданско право, кооперативно право.

Венедиков, Петко Йорданов (1905 – 1995)
Роден е в София. Завършва СДУ, ЮФ, специалност „Право“ (1928). Избран за доброволен асистент в СДУ
(1928), асистент (1930), доцент (1932), извънреден професор (1935), професор (1941). Ръководител на
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Катедрата по римско право (1937 – 1950), декан (1940 – 1941; 1943 – 1944) и зам.-декан на ЮФ (1941 – 1942).
Членува в Съюза на юристите в България (1966). Води курсове в СУ по: римско право – история и система
(1933 – 1950), българско гражданско право – обща част, вещно право, облигационно право, семейно право,
наследствено право (1934 – 1950).

Генов, Георги Петров (1883 – 1967)
Роден е в Котел. Завършва право в СУ (1912). Специализира международно право в Париж и в Рим (1913
– 1915). Избран е за: редовен доцент в Катедрата по международно право (1921), извънреден професор
при Катедрата по международно и международно частно право (1925 – 1944), редовен професор и титуляр
на същата катедра (1930), декан на ЮФ (1923 – 1924; 1924 – 1925; 1929 – 1930), ректор на СУ (1937 – 1938),
действителен член на БАН (1935, изключен 1945, възстановен 1991). Води лекционни курсове по: международно право, право на сухоземната война, право на морската война, право на неутралитета, политическа и дипломатическа история на Източния въпрос, международно частно право, организация на мира. В
Обществото на народите: Арбитраж. Помирение. Постоянен съд за международно правосъдие (Каргиева
катедра). Един от редакторите на в. „Радикал“ (1934), главен редактор на сп. „Междудържавно право“
(1940). Народен представител в 23-то Обикновено народно събрание. Политически лидер на радикалдемократите в България, основател на т.нар. „Петорка“ с цел възстановяване на Търновската конституция
с легални средства след държавния преврат на 19 май 1934 г. (1936). Осъден от Народния съд на затвор.
Посмъртно е реабилитиран (1990).

Геновски, Михаил Попов (1903 – 1996)
Роден е в Левски, Плевенско. Завършва висше икономическо образование в Свободния университет в София
(1924), специалност „Финанси и кредит“. Едновременно следва и право в ЮФ на СДУ. Дипломира се като
юрист (1927) и защитава дисертация по един от основните институти на наказателното право – неизбежната отбрана. Един от първите прогласени доктори по правни науки (1931). Втори път му е при
съдена научната степен „доктор на правните науки“ (1956). Доцент по конституционно право (1941)
в Държавното висше училище за финансови и административни науки и професор (1946). Постъпва в
Държавното училище за финансови и административни науки, приемник на Свободния университет
(1945). Преподава във ВИИ (от 1945 г.). Професор по държавно и конституционно право в ДВУФАН (1947).
Пише в областите на правото, историята, културата, политологията, социологията и философията.
Главен редактор на Трудовете на ВИИ „Карл Маркс“. Той е юрист – енциклопедист. Работи в различни
области на правото: обща теория на правото, наказателно право, държавно и конституционно право, гражданско право, международно публично и частно право, дипломатическо и консулско право. Виден
политически и обществен деец, юрист, журналист. Министър на земеделието и държавните имоти
(1945 – 1946). Депутат в 22-то народно събрание (1945 – 1946), 6-то Велико народно събрание (1946 –
1949), 8-мо и 9-то народно събрание (1981 – 1990). Участва в изработването на Конституцията (1947).
Министър на земеделието и държавните имоти (1945 – 1946). Редактор на списанията „Земеделска
защита“, „Земеделски страж“, „Селска мисъл“ (1923); главен редактор на в. „Земеделско знаме“ (1927 и
1941), редактор на сп. „Земя и труд“. Организационен секретар на Постоянното присъствие на БЗНС,
един от основателите на СНР в страната. Един от 16-те създатели на СУБ и на неговия устав, член и
на ръководството на Българската асоциация по международно право.

683

Диков, Любен Ангелов (1895 – 1973)
Роден е в Оряхово. Следва правни науки в Женева (1914 – 1915), прекъсва по време на Първата световна война и завършва в София (1919). Специализира в Гьотинген, Германия (1920 – 1923), придобива научната степен
„доктор“ в Гьотингенския университет (1922). Член-кореспондент на Академията по немско право и на
Немската академия в Мюнхен (1935). Избран е за доцент в Катедрата по гражданско право (1924), професор
(1930) в СДУ, редовен член на БАН (1943, изключен 1945, възстановен 1991). Декан е на ЮФ (1927 – 1929), ректор на СУ (1933 – 1934). Преподава търговско право в Балканския близкоизточен институт (Свободния
университет) и в ДВУФАН. Концлагерист от Белене.

Димитров, Димитър Харалампиев (1912 – 1973)
Роден е във Варна. Записва право в СДУ (1931). Прекъсва за една година, следва в Прага и в Женева, след
което се връща и завършва право в СУ (1935). Избран е за хоноруван лектор (1942), редовен доцент (1944
– 1947) и професор (1947) във Висшето търговско училище – Варна. Специализира държавни и административни науки в Падуа, Италия, където е избран за доцент (1944 – 1947). Редовен доцент в новосъздадения Факултет по стопански науки при СДУ, декан на ФССН – СДУ (1948 – 1951), извънреден професор
(1951), изпълняващ длъжността ректор (1951 – 1952), редовен професор към новоизградения ВИИ „Карл
Маркс“ (1954), ръководител на катедра „Правни науки“ (1954 – 1974). Зам.-ректор (1962 – 1964; 1966 –
1970). От 1974 г. преминава на постоянна политическа работа в Българския земеделски съюз, член е на
Постоянното присъствие на БЗНС и главен редактор на в. „Земеделско знаме“. Член на редакционната
колегия на сп. „Правна мисъл“, зам.-председател на Съюза на българските журналисти. Народен представител четири мандата на Народното събрание. Представител на Българската асоциация по политология.
Учен – енциклопедист. Пише в различни области на правото, икономиката, политологията, политическата и
правната история, теорията на журналистиката и педагогиката.

Кожухаров, Александър Георгиев (1907 – 1974)
Роден е в София. Завършва ЮФ на СДУ (1933), специалност „Право“. Избран е за доцент в СДУ (1946), и за
професор (1950). Ръководител на Катедрата по гражданско право в ЮФ (1968), член на Арбитражния съд
при Българската търговска палата, член на Арбитражната комисия при Международната търговска
камара, Париж. Отличен е с „Народен орден на труда“, златен (1974), „Кирил и Методий“ I степен (1967),
юбилеен медал „25 години народна власт“ (1967). Води лекционни курсове по гражданско право в СУ, в
Университета в Лайпциг (1949) и в Института за европейски изследвания, Торино (1964 – 1965).

Моллов, Владимир Димитров (1873 – 1935)
Роден е в Киев, Русия. Завършва правни науки в Московския университет (1894). Специализира углавно право
в Париж (1896 – 1897), Хале на Заале (1897 – 1898) и Лайпциг – пет семестъра, Виена (1898 – 1899) и Торино
(1905). Временен преподавател по углавно право във Висшето училище (1898). Избран е за: редовен доцент при
Катедрата по наказателно съдопроизводство (1900), извънреден професор при същата катедра (1904 – 1908),
частен доцент по наказателно съдопроизводство (1908 – 1910; 1911 – 1925), хоноруван професор по наказателно
съдопроизводство (1924 – 1925). Декан на ЮФ (1905 – 1906). Многократно е избиран за народен представител (от
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1908 г.), министър на народното просвещение (1910 – 1911), министър на железниците, пощите и телеграфите
в кабинета на Малинов (1918), министър на финансите (1926 – 1931) при Втория сговористки режим. Сключва
няколко важни международни договора – Бежанския заем, Стабилизационния заем, Спогодбата „Моллов –
Кафандарис“. Действителен член на БКД (1906), секретар на Философско-обществения клон на Българското
книжовно дружество (1907 – 1908; 1916 – 1932), член на Българското археологическо дружество, член на
Българското икономическо дружество, председател на българската група на Интерпарламентарния съюз,
член на Международната дипломатическа академия в Париж. Води лекционни курсове по: българско наказателно съдопроизводство, българско наказателно право (обща и специална част), теория на българското наказателно право, наказателно право (обща и специална част), наказателно съдопроизводство, учение за затворите, престъпления по печата, българско военносъдебно право, военносъдебно производство. Дарител на БАН.

Стайнов, Петко Стоянов (1890 – 1972)
Роден е в Казанлък. Следва правни и академични науки в Гренобъл. Завършва в Париж (1911). Специализира в
Лайпциг (1911 – 1912). Преподавател е по административно право в ЮФ на СДУ (1923). Защитава докторат в Париж (1914). Доктор на икономическите и политическите науки. Избран е за професор (1936) и за
академик (1942). Редовен член на БАН (1942). Ръководител на катедра „Административно право“ на ЮФ в
СДУ (1947 – 1963), завежда Секцията по държавно административно и финансово право в Института за
правни науки при БАН (1948 – 1972). Един от първите теоретици на административното право в България.
Пише изследвания в областта на правото, включително във водното и екологичното право. Член на
Международния институт за публично право (1934) и на Международния институт за конституционна и
политическа история (1935). Директор на Дирекцията по печата (1919 – 1920). Министър на железниците,
пощите и телеграфите в правителството на Андрей Ляпчев (1930 – 1931), дипломат, посланик в Белгия
(1934) и пълномощен министър на Франция (1934 – 1935), министър на външните работи във второто
правителство на Кимон Георгиев (1944 – 1946). Деец на движението за мир и балканско разбирателство,
обявява се против депортацията на българските евреи. Министър на външните работи и изповеданията (1944 – 1946). Народен представител в 21-то (1923 – 1927), 22-то (1927 – 1931), 23-то (1931 – 1934),
24-то (1938 – 1939), 25-то (1940 – 1944) и 26-то (1945 – 1946) Обикновено народно събрание и в 1-то
(1950 – 1953), 2-то (1954 – 1957), 3-то (1958 – 1961), 4-то (1962 – 1966), 5-то (1966 – 1971) и 6-то (1971 –
1972) Велико народно събрание.

Фаденхехт, д-р Йосиф Максимов (1873 – 1953)
Роден е в Ерзурум, Турция (1873). Учи философия и право в Лайпциг и Гьотинген, Германия (1892 – 1897).
Специализира в Италия. Преподава гражданско право във Висшето училище в София (от 1899 г.). Избран
е за редовен доцент при Катедрата по гражданско право (от 1898 г.), извънреден професор при същата
катедра (1903 – 1909), частен хоноруван доцент по гражданско право (от 1908 г.), хоноруван професор
по гражданско право (1924 – 1939). Получава научните степени „доктор по право“ на Лайпцигския университет (1897), „доктор по специални научни знания“ в Болоня и Торино, Италия, „доктор по италианско
гражданско право“ (1898 – 1899). Декан на ЮФ (1903 – 1904), действителен член на БКД (1906), секретар на
философско-обществения клон на БКД (1944 – 1947), народен представител в 5-то Велико народно събрание и в 16-то, 17-то, 19-то, 21-то и 22-то Обикновено народно събрание (1911; 1914 – 1928). Води лекционни курсове по българско гражданско право (обща част); наследствено право, вещно право, облигационно
право, гражданско съдопроизводство. Министър на правосъдието (1918) в третото правителство на
Александър Малинов. Столичен общински съветник (1920 – 1922). Председател на Съюза на българските
адвокати (1931 – 1939). Поема защитата на някои от обвиняемите по време на Народния съд.
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ФАКУЛТЕТ
„ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА
И СТАТИСТИКА“

Факултетът „Приложна информатика и статистика“
е създаден през 1995 г.

Факултетно ръководство:
Декан: проф. д-р Камелия Стефанова
Зам.-декан по учебната работа: доц. д-р Мая Микренска
Зам.-декан по научноизследователската дейност:
доц. д-р Соня Чипева
Зам.-декан по качеството и международното сътрудничество:
доц. д-р Любен Боянов

В състава на факултета са включени:

 Катедра „Информационни технологии и комуникации“
 Катедра „Математика“
 Катедра „Статистика и иконометрия“
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Катедра
Информационни технологии и комуникации

Ръководител на катедра – проф. д-р Камелия Стефанова
Научен секретар – доц. д-р Александрина Мурджева

ПРОФЕСОРИ
Айков, Стоян Ангелов (1931 – 1998)
Роден е в Симитли. Първоначалното си образование получава в родния си град, а средното – в Благоевград.
Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1961), специалност „Счетоводна отчетност“. Придобива научните степени
„доктор“ (1969) и „доктор на науките“ (1979). Един от основателите на катедра „Организация и проектиране обработката на икономическата информация“, по-късно „Автоматизирана обработка на социално-икономическата информация“. Специализира в СССР, ГДР, Чехословакия и в Англия. Владее рускик език.
Научни интереси:
механизация на отчетността; машинна обработка на информацията в транспорта.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1963); професор (1981).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на факултет „Икономическа информация“ (1978 – 1981); зам.-ръководител на Отделението за
повишаване квалификацията на кадрите (1980 – 1984); декан на факултет „Икономическа информация“
(1984 – 1985); директор на Центъра по електронизация към ВИИ „Карл Маркс“ (1985); зам.-ректор на
ВИИ „Карл Маркс“ по следдипломно обучение (1987).
Лекционни курсове:
икономическа информатика; проектиране и технология на АСИИ.
Основни публикации:
1. Електронноизчислителни машини и програмиране. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1990. – 404 с. (авт.
колектив).
2. Икономическа информатика. – София, 1998. – 324 с.
3. Икономическа информатика: Ръководство: Ч. 1 – 4. – София: УИ „Стопанство“, 1993 – 1995. Ч. 1. –
164 с. Ч. 2. – 185 с. Ч. 3. – 235 с. Ч. 4. – 243 с.
4. Машинна обработка на икономическата информация: Учебник за икономическите висши учебни заведения. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1974. – 230 с. (авт. колектив).
5. Микрокомпютризацията – основа за внедряване на нови информационни технологии в икономиката:
Ръководство. – Варна: Галактика, 1990. – 203 с. (авт. колектив).
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Бъчваров, Ангел Кирилов (1927)
Роден е в София. Завършва Факултета по финансово-стопански и социални науки
към СДУ (1953), специалност „Стопанска отчетност“. Придобива научните степени „доктор“ (1965) и „доктор на науките“ (1978). Специализира в САЩ, СССР,
Полша, Унгария и Чехословакия. Участва в работни групи на ЕК по статистика.
Научни интереси:
приложение на изчислителната техника в управлението на икономиката и обществото; изследване и проектиране на информационни системи; организационни и икономически проблеми на изграждането и развитието на информационната промишленост и на електронизацията на социалното управление при прилагането на икономически подход; машинна обработка на информацията; автоматизирана обработка на информацията.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент в катедра „Счетоводна отчетност“; доцент (1970); професор (1981).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Автоматизирана обработка на информацията“ (1976 – 1989); декан на факултет „Икономическа информация“ (1987 – 1990); член на НС при факултет „Икономическа информация“,
на Специализирания НС при ВАК, на научни съвети при Комитета за наука и технически прогрес, ЦСУ,
Централен институт по комплексна автоматизация.
Лекционни курсове:
машинна обработка на статистическата информация; автоматизация на счетоводната отчетност;
проектиране и технология на системи за автоматизирана обработка на информацията; проектиране на
автоматизирани информационни системи; проектиране на управленски информационни системи.
Основни публикации:
1. Аспекти на взаимодействието „човек – компютър“ в АИС. // Администрация, 1994, № 7, с. 23 – 25.
2. Бизнес информатика: Сб. докл. от Междунар. конф. по повод 40-та год. на спец. „Информатика“. –
(София): УНСС, 2007. – 363 с. (в съавторство).
3. Електронизацията в социалното управление. – София: Техника, 1982. – 123 с.
4. Изследване и проектиране на информационни системи в икономиката. – Варна, 1970.
5. Икономика и организация на информационната промишленост. – София: Наука и изкуство, 1983 (в
съавторство).

Велев, Димитър Георгиев (1958)
Роден е във Видин. Завършва 114. АЕГ, София (1977), и ВМЕИ, София (1984), специалност ЕИТ. Придобива научната степен „доктор“ (1994). Член е на СУБ (секция „Информатика“), на Българската асоциация по маркетинг. Владее английски
и руски език. Има издадени 185 публикации.
Научни интереси:
изкуствен интелект; интернет технологии; облачни изчисления; мобилни приложения; онлайн социални мрежи; виртуална реалност; интегрирани информационни системи за оценка на риска от бедствия.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1998); доцент (2006); професор (2013).
ръководни и други длъжности в УНСС:
директор на Научноизследователския център за намаляване риска от бедствия (от 2017 г.).
в национални и международни организации:
зам.-председател на Специализирания комитет по облачни изчисления (от 2015 г.); зам.-председател по
нови дейности и интердисциплинарни изследвания (от 2016 г.); научен секретар на Специализирания комитет по информационни технологии за намаляване риска от бедствия на Международната организация
по обработка на информацията (IFIP), Австрия (от 2016 г.).
Лекционни курсове:
информатика; изкуствен интелект; интернет технологии; мобилни приложения; комуникации в интернет.
Основни публикации:
1. Challenges and Opportunities of Cloud-Based Mobile Learning. // Journal of Information and Education Technology,
2014, Vol.4, № 1, pp. 49 – 53.
2. Cloud Infrastructure Security. // Open Research Problems in Network Security: IFIP conference, iNetSec 2010
(Sofia), 2011, Vol. 6555, pp. 140 – 148 (в съавторство).
3. Information system framework for integrated risk assessment from natural disasters. // International Archives of
the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences – ISPRS Archives, 2018, Vol. 42, № 3W4,
pp. 535 – 541 (в съавторство).
4. Virtual Reality Challenges in Education and Training. // International Journal of Learning and Teaching, 2017, Vol. 3,
№ 1, pp. 33 – 37 (в съавторство).
5. Use of Social Media in Natural Disaster Management. // Innovation, Trade and Economics (ICITE’2012): Internat.
Conf. (Hong Kong), 2012, Vol. 39, pp. 41 – 45 (в съавторство).

Ганев, Атанас Янков (1926)
Роден е в Бургас. Завършва Стопанския факултет на СДУ (1950). Придобива научната степен „доктор“
(1956). Специализира в Московския икономически институт – Механизация на отчетността и изчислителните работи.
Научни интереси:
прилагане на изчислителната техника в управлението на икономическите системи.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент към катедра „Икономика на промишлеността“ (1952); доцент (1965); професор (1972).
Основни публикации:
1. Автоматизирана обработка на икономическата информация в народностопанските отрасли. –
София: Техника, 1987. – 424 с. (в съавторство).
2. Автоматизирана обработка на отчетната информация в поделенията на промишлените организации: Изследване. – Варна: Г. Бакалов, 1980. – 264 с. (авт. колектив).
3. Машинна обработка на икономическата информация в промишленото предприятие. – София: ВИИ
„Карл Маркс“, 1974. – 189 с.
4. Модели за прогнозиране с ЕИМ. – София, 1985.
5. Основи на автоматизираните системи за управление. – София, 1973.

691

Денчев, Емил Петров (1962)
Роден е в София. Завършва 142. гимназия, София (1980), и ВИИ „Карл Маркс“
(1988), специалност ОПОИИ. Придобива научните степени „доктор“ (2002) и
„доктор на науките“ (2017). Владее английски, немски и руски език. Има издадени 80 публикации.
Научни интереси:
бизнес информационни системи; операционни системи.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1993); старши асистент (1997); главен асистент (2002); доцент (2007); професор (2012).
ръководни и други длъжности в УНСС:
началник на отдел в Университетския компютърен център (1990 – 1993).
Лекционни курсове:
системи за управление ресурсите на предприятието; операционни системи; ERP технологии; управление
на връзките с клиентите; комуникационни технологии.
Основни публикации:
1. Възможности за вход и изход на ERP системите. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на „Хоризонт 2020“: Юбил. конф. (Свищов), 2016, с. 40 – 45.
2. Изграждане на модел за консолидиране на информацията в клъстери от малки и средни предприятия
(МСП). // Научни трудове на УНСС, 2018, № 2, с. 109 – 125.
3. Проблеми и решения при информационното осигуряване на клъстери от малки и средни предприятия
(МСП). // Научни трудове на УНСС, 2017, № 2, с. 13 – 25.
4. Съвременни информационни системи. – София: УИ „Стопанство“, 2012. – 184 с.
5. Reengineering of business process in Bulgaria‘s small and middle business. // Application of Information and
Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE – 2015): Internat. Conf. (Sofia),
2015, pp. 453 – 456.

Кисимов, Валентин Стефанов (1947)
Роден е във Велико Търново. Завършва ВМЕИ „Ленин“ (1970), специалност
„Електроника“. Придобива научните степени „доктор“ (1978) и „доктор
на науките“ (2009). Преподава във Witswatersland University, Йоханесбург,
ЮАР (1991 – 2007). Гост-професор в Университета в Квебек, Канада (1995).
Член на Академията на науките на Ню Йорк (New York Academy of Science); на
Световния институт на инженерите по електричество и електроника със седалище САЩ – IEEE, в секция „Информатика“ (Computer Sciences and Information
Technologies). Притежава диплома за сертифициран международен IBM консултант (IBM Certified Professional Consultant) (1997) от IBM Consulting Group, EMEA.
Разработва програми за големи ЕИМ и структури с микропроцесорни секции. Участва в големи научноизследователски проекти към ЦИИТ, ИТКР и IBM. Владее английски, руски и френски език.
Научни интереси:
ЕИМ и програмиране; алгоритмизация и езици за програмиране и операционни системи.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1973); старши асистент (1975); главен асистент (1979); доцент (1983); професор (2010);
Master of Science degree of Computer Science в ЮАР (1991).
ръководни и други длъжности в УНСС:
директор на Изчислителния център на ВИИ „Карл Маркс“ (1982 – 1985); председател на ФНС на факултет
„Приложна информатика и статистика“; научен секретар на катедра „Информационни технологии
и комуникации“ (1974 – 1981); ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“
(2007 – 2015); декан на факултет „Приложна информатика и статистика“ (2008 – 2012); зам.-ректор по
електронизацията на УНСС (2009 – 2015); директор на Центъра за компютърни иновативни системи при
УНСС.
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
генерален директор на Центъра на Министерството на снабдяването – „Информа“ (1985 – 1991).
Лекционни курсове:
лекции по ЕИМ; програмиране; информатика – общ курс; операционни системи; мрежи; разпределени операционни системи; бази данни; програмиране на език С.
Основни публикации:
1. Динамично бизнес управляеми информационни системи. – София: Авангард Прима, 2008. – 188 с.
2. ЕИМ и мрежи от ЕИМ. – София, 1985 (в съавторство).
3. ЕИМ и програмиране – София, 1979.
4. Информатика. – София: УНСС, 1992. – 382 с. (авт. колектив).
5. Операционни системи. – София, 1983.

Стефанова, Камелия Георгиева (1958)
Родена е в София. Завършва 8. СУ „Васил Левски“, София (1976), и ВИИ „Карл
Маркс“ (1981), специалност „Организация, проектиране и обработка на икономическата информация“. Придобива научната степен „доктор“ (2002).
Специализира в University of Twente, Холандия, Principals of Learning and
Instructional design certificate (2000); Witwatersrand University, Йоханесбург, ЮАР,
„Управленски информационни системи“ (1994); Roffey Park Management Institute,
Великобритания, Training of Trainers Programme Certificate (1992). Владее английски
и руски език. Има издадени над 100 публикации.
Научни интереси:
големи данни; дигитална трансформация; бизнес интелигентност; електронно управление.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1984); главен асистент (1988); доцент (2007); професор (2012).
ръководни и други длъжности в УНСС:
декан на факултет „Приложна информатика и статистика“ (от 2012 г.); ръководител на катедра
„Информационни технологии и комуникации“ (от 2015 г.); зам.-декан по НИД на факултет „Приложна информатика и статистика“; зам.-декан по учебната дейност на факултет „Управление и информатика“.
в национални и международни организации:
директор на Международния банков институт (1994 – 2001).
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Лекционни курсове:
проектиране на информационни системи; бизнес интелигентни системи; управленски информационни
системи; информатика; бизнес комуникации.
Основни публикации:
1. Проектиране на бизнес интелигентни системи и разпределени решения. – София: Авангард Прима,
2012. – 224 с.
2. Educational data mining perspectives within university big data environment. // Engineering, Technology and
Innovation Management Beyond 2020 (ICE/ITMC): Internat. Conf. (Portugal), 2017, pp. 264 – 270 (в съавторство).
3. European e-government identity management architecture design and evaluation. // Proceedings of the European
Conference on e-Government, ECEG, 2009, pp. 602 – 610 (в съавторство).
4. Gamification to empower information security education. // CEUR Workshop Proceedings, 2017, Vol. 1857,
pp. 32 – 38 (в съавторство).
5. Identity management architecture design for cross-Border eGovernment services. // Proceedings of the European
Conference on e-Government, ECEG, 2010, pp. 367 – 375 (в съавторство).

ДОЦЕНТИ
Боянов, Любен Кирилов (1960)
Роден е в София. Завършва 21. ЕСПУ „Христо Ботев“, София (1978), ВМЕИ, София
(1985), специалност „Изчислителна техника“. Получава магистърска степен
по специалност „Компютърни науки“ от Манчестерския университет (1990).
Придобива научната степен „доктор“ (1996). Специализира в Шефилд, Англия
(1993). Владее английски и руски език. Има издадени 54 публикации.
Научни интереси:
паралелни и разпределени архитектури и алгоритми; компютърни мрежи; суперкомпютри; интернет на обектите; информационна сигурност.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (2006).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан по качество и международна дейност на факултет „Приложна информатика и статистика“.
в национални и международни организации:
и.д. директор на Българския суперкомпютърен център (2008).
Лекционни курсове:
информатика; компютърни мрежи; компютърни архитектури; интелигентни обекти.
Основни публикации:
1. Съвременното дигитално общество. – София: ЛИК, 2014. – 162 с.
2. Cyber security challenges in smart homes. // Cyber security and resiliency policy framework. – Washington: IOS
Press, 2014, pp. 99 – 114 (в съавторство).
3. Distributed Logic Circuit Simulation on a Network of Workstations. // EUROMICRO Workshop on Parallel and
Distributed Processing (San Remo, Italy), 1995, pp. 304 – 310 (в съавторство).
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4. Higher speed transputer communication using shared memory. // Microprocessors and Microsystems, 1991, Vol.
15, № 2, pp. 67 – 72 (в съавторство).
5. Logic Circuit Simulation on Parallel Computer Architectures. // Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences,
1994, Vol. 47, № 11, pp. 25 – 28.

Желязков, Желязко Георгиев (1946)
Роден е в с. Хаджиево, област Пазарджик. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“,
(1972), специалност „Изчислителна математика“. Придобива научната степен
„доктор“ (2003). Специализира бази данни и експертни системи във Виенския
университет, Австрия (1985). Владее руски, английски и немски език.
Научни интереси:
информационни технологии в икономиката; бази данни; практически разработки на проблеми, свързани с подпомагане на учебния процес.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1975); старши асистент (1979); главен асистент (1984); доцент (2005).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на Деканата за първа степен на обучение (1993); член на ФНС на факултет „Приложна информатика и статистика“.
Лекционни курсове:
информатика; бази данни и СУБД; проектиране на програмни продукти.
Основни публикации:
1. Анализ на индексно последователния метод за организация на масиви. – София, 1982.
2. Въведение в базите данни: Избрани теми: Ч. 1. – София: Авангард Прима, 2005. – 134 с.
3. Информатика: Учебник за студентите от УНСС – София. – 2. издание – София: Тракия-М, 2002. – 558 с.
(авт. колектив).
4. Методи за изграждане на системи за обработка на счетоводната информация и мястото на системата в АСУП. – София, 1981.
5. Аспекти на глобалната база данни. // Управленски, информационни и маркетингови аспекти на икономическото развитие на балканските страни: Сборник доклади от межд. науч. конф. (София), 2004,
с. 361 – 370.
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Кабакчиева, Дорина Петрова (1970)
Родена е в Карлово. Завършва Английската езикова гимназия, Пловдив (1989).
Получава магистърска степен по микроелектроника и технология на микроелектронното производство от ТУ, София (1994), и MSc Degree in Educational
and Training Systems Design, Twente University, The Netherlands (2005). Придобива
научната степен „доктор“ (2013). Владее английски и руски език. Има издадени
91 публикации.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2011); главен асистент (2013); доцент (2017).
Лекционни курсове:
компютърни системи за DataMining; аналитични средства за извличане на знания; Systems for strategic
corporate management; бизнес интелигентни системи; Principles of Business Intelligence systems; информационни системи и информационен мениджмънт.
Основни публикации:
1. Приложение на бизнес интелигентни системи и средства за извличане на знания: Подпомагане взимането на управленски решения в образованието, телекомуникациите и при управление на взаимоотношенията с клиенти. – София: Софттрейд, 2015. – 156 с.
2. Business Intelligence Systems for Analyzing University Students Data. // Cybernetics and Information Technologies,
2015, Vol. 15, № 1, pp. 104 – 115.
3. Data Mining Classification of Cars Based on GPS Shadows in Forward Scatter Radar Systems. // 18th International
Radar Symposium (Prague, Czech Republic), 2017, pp. 1 – 9 (в съавторство).
4. Educational Data Mining Perspectives Within University Big Data Environment. // 23rd ICE/ITMC Conference
(Madeira Island, Portugal), 2017, Vol. 2018 – January, рр. 264 – 270 (в съавторство).
5. Predicting Student Performance by Using Data Mining Methods for Classification. // Cybernetics and Information
Technologies, 2013, Vol. 13, № 1, pp. 61 – 72.

Кирилов, Росен Иванов (1976)
Роден е в Перник. Завършва Техникума по механотехника, Перник (1995), специалност „Радио- и телевизионна техника“. Получава бакалавърска степен по
специалност „Финанси“ (2000) и магистърска по специалност „Икономическа
информатика“ от УНСС (2000). Придобива научната степен „доктор“ (2002).
Владее английски и немски език. Има издадени 80 публикации.
Научни интереси:
разработка и управление на интегрирани информационни системи; финансови
информационни системи; дигитални финанси; информационни системи за оценка на кредитния риск; информационни системи за кариерно развитие.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2004); главен асистент (2005); доцент (2008).
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ръководни и други длъжности в УНСС:
директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК) на УНСС (2018); ръководител на Специализираното звено за практическо обучение в УНСС (2015).
в национални и международни организации:
зам.-председател на Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“ към КНСБ (2015); председател на Университетската синдикална организация на Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“ към КНСБ (2016 – 2019).
Лекционни курсове:
разработка и управление на интегрирани информационни системи; информационни технологии във финансови системи; дигитални финанси; информатика; технологии за ERP системи.
Основни публикации:
1. Възможности за приложение на софтуерни решения при управление на риска на публични проекти. //
Икономически и социални алтернативи, 2017, № 2, с. 127 – 140.
2. Еволюция на IMU модела за оценка ефективността на компютърните информационни системи за
кредитен риск. // Научни трудове на УНСС, 2006, № 1, с. 205 – 238.
3. Разработка и управление на интегрирани информационни системи. – София: ИК – УНСС, 2015. – 250 с. (в
съавторство).
4. Софтуерни решения за управление на проекти, съфинансирани по оперативните програми на ЕС. //
Бизнес управление, 2016, № 3, с. 50 – 68.
5. Аrchitectural Issues of Building Information Systems for Electronic Reporting of Public Projects. // Trakia Journal
of Sciences, 2015, Vol. 13, Suppl. 1, pp. 1 – 3.

Лазарова, Ваня Тодорова (1961)
Родена е в Ямбол. Завършва Математическата гимназия „Н. Лобачевски“,
Ямбол (1979), и ВИИ „Карл Маркс“ (1984), специалност ОПОИИ. Придобива научната степен „доктор“ (2007). Владее английски и руски език. Има издадени 80
публикации.
Научни интереси:
проектиране на потребителски интерфейси на информационни системи; облачни технологии; клиент-сървър технологии.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1995); старши асистент (1999); главен асистент (2002); доцент (2010).
ръководни и други длъжности в УНСС:
секретар на научните списания „Икономически и социални алтернативи“ и Economic Alternatives.
Лекционни курсове:
проектиране и изграждане на потребителски интерфейси; Design and implementation of user interface създаване на системи на базата на клиент-сървър технологии и уеб услуги; Сlient-Server and Web services
applications; Аccounting Information Systems.
Основни публикации:
1. Архитектура на информационна система. // Информатика. – София: ИК – УНСС, 2018, с. 108 – 136 (авт.
колектив).
2. Дигитализация и дигитална трансформация в счетоводството. // Икономически и социални алтернативи, 2019, № 2, с. 97 – 106.
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3. Достъп до базите данни при разпределени системи. // Насоки и проблеми на приложението на статистиката, информационните технологии и математиката в социално-икономическата област:
Национ. науч. конф. (София), 2017, с. 62 – 68.
4. Architecture of the client-server information system and cloud-based information system. // Application of
Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE): 5th Internat.
Conf. (Sofia), 2015, pp. 522 – 526.
5. Managing User Access to Cloud Services by Company Administrators. // TEM Journal, 2016, Vol.5, Issue 3, pp.
289 – 293.

Милев, Пламен Христов (1984)
Роден е в София. Завършва Технологично училище „Електронни системи“ към
ТУ, София (2003), и УНСС (2008), специалност „Бизнес информатика“. Придобива
научната степен „доктор“ (2012). Владее английски и немски език. Има издадени
56 публикации.
Научни интереси:
модели на данни; многонишково програмиране; софтуер за медиамониторинг.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2014); доцент (2020).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
председател на Алумни клуба на завършилите бизнес информатика при УНСС (от 2018 г.).
Лекционни курсове:
модели за изграждане на интернет приложения; проектиране на информационни системи.
Основни публикации:
1. Възможности за извършване на интернет мониторинг в публични организации. // Икономически и
социални алтернативи, 2018, № 2, с. 58 – 69.
2. Възможности за изграждане на общински компютърни информационни системи чрез динамично документно управление. // Диалог, 2013, № 2, с. 1 – 5.
3. Тенденции в развитието на архитектурните решения при системите за уеб публикации. // Бизнес
управление, 2019, № 2, с. 17 – 33.
4. Conceptual approach for development of web scraping application for tracking information. // Economic Alternatives,
2017, Issue 3, рр. 475 – 485.
5. Technological issues of storing dynamic data in a relational database on research projects. // Trakia Journal of
Sciences, 2015, Vol. 13, Suppl. 1, рр. 22 – 25.

Мирски, Кръстю Иванов (1942)
Роден е в София. Завършва ВМЕИ „В. И. Ленин“, София (1964), инженер по радио и ТТ техника. Придобива научната степен „доктор“ (1974). Специализира в ГДР (1968), СССР (1973) и САЩ (1993). Избран е за доцент
и преподавател в Колежа по телекомуникации и пощи (2004 – 2007). Академик – член на Международната
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академия по далекосъобщения (ITA), Москва (1996). От 2002 г. е почетен член на ITA. От 1996 г. ежегодно
е вписван в световните справочници „Who‘s who“, „Who‘s who in Science and Engineering“ и „Who‘s Who in
Finance and Industry“.
Научни интереси:
технико-икономически и регулаторни проблеми на електронните съобщения; прогнозиране; планиране на
мрежи.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши научен сътрудник II степен (1979); доцент (2005).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
зам.-председател на Комитета по пощи и далекосъобщения (1991 – 1997); директор на дирекция
„Европейска интеграция и международно сътрудничество“ (1997 – 1999); началник на отдел „Развитие“
(1987 – 1991) в Министерството на съобщенията (Комитет по пощи и далекосъобщения).
в национални и международни организации:
зам.-директор на BDT (Бюро по развитие на далекосъобщенията) (1999 – 2004), ITU (Международен съюз
по далекосъобщения), Женева; зам.-председател (1994 – 1996) и председател (1996 – 1997) на Съвета на
ITU; НИИС (Научноизследователски институт по съобщенията). Председател на Асамблеята на EUTELSAT
(1997 – 1998) и на Съвета на ИНТЕРСПУТНИК (1993 – 1994); ръководител на направление „Общосистемни
въпроси“, на секция „Планиране на мрежи“ (1963 – 1987).
Лекционни курсове:
световни телекомуникационни пазари; инфраструктура на съобщенията; мрежи и системи в съобщенията; техника и стандарти в съобщенията; организация на дейностите в съобщенията.
Основни публикации:
1. Е-България 2006. – София: Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, 2006. – 88 с. (авт. колектив).
2. Потребителска оценка на пазара на пощенските и далекосъобщителните услуги в България 2005. –
София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2006. – 95 с. (авт. колектив).
3. Технико-икономически проблеми на съвременните далекосъобщения. – София: Техника, 1981. – 180 с. (авт.
колектив).
4. Infrastructure Projects in Balkans. – Sofia: Institute of Regional and International Researches, 1998 (авт. колектив).
5. Regional Cooperation in the Field of Telecommunications and Posts. – Sofia: Institute for Liberal Strategies, 1997
(авт. колектив).

Митков, Сергей Стоилков (1940 – 1995)
Роден в с. Бистрица, област София. Завършва е ВИИ „Карл Маркс“ (1965).
Придобива научната степен „доктор“ (1978).
Научни интереси:
икономика и организация на информационната промишленост; основи на ЕИМ
и програмиране.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1967); доцент (1981).
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ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Автоматизирана обработка на социално-икономическата информация“ (от 1990 г.).
Основни публикации:
1. Влиянието на методите на организация на макетите на магнитни дискове върху времето на обработка на икономическата информация. – 1975.
2. ЕИМ и програмиране. – 1983.
3. Информатиката: Учебник за студентите от УНСС – София: УИ „Стопанство“, 1992. – 382 с. (авт.
колектив).
4. Машинна обработка на икономическата информация. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1974. – 230 с. (в съавторство).
5. Приложение на електронноизчислителната техника в икономиката: Записки за студентите от ВИИ
„Карл Маркс“ – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1974. – 292 с. (в съавторство).

Мурджева, Александрина Георгиева (1975)
Родена е във Варна. Завършва 91. ЕСПУ „Карл Либкнехт“, София (1992), и УНСС
(1996), специалност „Икономическа информатика“. Придобива научната степен
„доктор“ (2000). Владее английски и немски език. Има издадени 35 публикации.
Научни интереси:
бази от данни; складове от данни; аналитични системи; бизнес анализ; UI/UX;
алгоритмизация.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2002); доцент (2009).
ръководни и други длъжности в УНСС:
главен секретар по компютърни иновации в УНСС; научен секретар на катедра „Информационни технологии и комуникации“.
Лекционни курсове:
основи на алгоритмизацията и програмирането; програмиране в платформено независими среди; програмиране в бази от данни; проектиране и управление на складове от данни; аналитични системи и складове от данни; информатика; проектиране и изграждане на потребителски интерфейси.
Основни публикации:
1. Автоматизирана система за оценка платежоспособността на клиент при небанково финансиране. //
Икономически алтернативи, 2008, № 6, с. 81 – 92.
2. Единен формат за съхранение на данните и интергация на данните. // Управленски информационни и
маркетингови аспекти на икономическото развитие на балканските страни: Сб. докл. от междунар.
науч. конф. (София), 2004, с. 346 – 360 (в съавторство).
3. Разпределена бизнес логика в информационни системи. Изграждане на контейнер за аналитична бизнес логика. // Научни трудове на УНСС, 2008, № 2, с. 235 – 276.
4. Architecture of a business intelligent system for monitoring the present and the future state of a database. //
International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy
and Education ICAICTSEE-2012 (Sofia), 2012, рр. 246 – 256 (в съавторство).
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5. Design of meta database model and universal business applications. // Information Technolgies and Control, 2008,
№ 2, рр. 2 – 11 (в съавторство).

Николов, Илия Петров (1937)
Роден е в Габрово. Завършва висшето си образование в Техническия факултет на Университета в Рощок,
ГДР (1968), специалност „Машиностроене“. Придобива научната степен „доктор“ (1978). Специализира в
Института по научна организация на труда към Университета във Виена, Австрия (1976).
Научни интереси:
актуални проблеми на съвременната теория и практика.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши асистент (1971); главен асистент (1974); доцент (1990).
Основни публикации:
1. Алгоритмичен език PL/1: Учебник. – София: Техника, 1985. – 302 с. (в съавторство).
2. Икономическа информатика. – София: MANZ, Тилиа, 1996 (авт. колектив). Ч. 1. – 264 с.
3. Информатика: Учебник. – София: УИ „Стопанство“, 1992. – 382 с. (авт. колектив).
4. Информатика: Учебник. – София: УИ „Стопанство“, 1995. – 583 с. (авт. колектив).
5. Методика за дипломно проектиране в специализация „Проектиране на АСУ“. – София: ОПКК, 1980.

Петров, Димитър Иванов (1941)
Роден е в Ямбол. Завършва Висшето техническо училище – Илменау, Германия (1968), специалност
„Регулационна техника и автоматика“. Придобива научната степен „доктор“ (1980). Специализира в
Бон, Германия (1982), Института по икономико-математическо моделиране към Академията на науките – Москва, СССР (1987), University of Sussex – Brighten, Великобритания (1994), University of Amsterdam,
Холандия (1995). Владее немски, английски и руски език.
Научни интереси:
програмиране; изкуствен интелект (експертни системи); обектно ориентирани системи; информатика.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1970); старши асистент (1973); главен асистент (1980); доцент (1990).
Лекционни курсове:
експертни системи; обектно ориентирани системи.
Основни публикации:
1. Бизнес информатика: Учебник. – София: УНСС, 2002 (в съавторство).
2. Бизнес информатика: Учебник. – София: УНСС, 2004 (в съавторство).
3. Бизнес информатика. – София: ИнтелПет, 2000. – 419 с. (авт. колектив).
4. ЕИМ и програмиране: Учебник. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1979 (в съавторство).
5. Информатика: Учебник за студентите от УНСС – София. – 2. издание – София: Тракия-М, 2002. – 558 с.
(авт. колектив).
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Радев, Евгений Иванов (1941)
Роден е в Кардам. Завършва Московския икономико-статистически институт
(1967), специалност „Организация на машинната обработка на икономическата информация“ – инженер-икономист по обработка на данни. Придобива научната степен „доктор“ (1973). Специализира математическа икономика в
Индийския статистически институт, Университета „Джавахарлал Неру“,
Делхи, Индия (1978 – 1979), и верификация на програми в университетския колеж
Дъблин, Ирландия (1994). Владее английски и руски език.

Научни интереси:
евристичен метод за номерация на върховете на ориентиран ацикличен плосък граф; методи за двоично
програмиране на търсене на максимум на линейна целева функция; приложение на логиката за верификация на програми; задача за училищното разписание.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1967); главен асистент (1978); доцент (1984).
Лекционни курсове:
информатика; теория на програмирането.
Основни публикации:
1. Автоматизирана система за научноизследователска, проектно-конструктурска и управленческа
дейност на НИПКИ. – София, 1972.
2. Електронноизчислителни машини и програмиране. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1979 (авт. колектив).
3. Изследване на операциите. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1975 (авт. колектив).
4. Информатика: Учебник за студентите от УНСС – София. – 2. изд. – София: Тракия-М, 2002. – 558 с. (авт.
колектив).
5. Сборник решени задачи по Microsoft Word, Microsoft Excel и Microsoft FoxPro for Windows. – София: УИ
„Стопанство“, 1999. – 348 с. (авт. колектив).

Радоев, Митко Генчев (1964)
Роден е в Карлово. Завършва ЕСПУ „Васил Левски“, Карлово (1982), и ВИИ „Карл
Маркс“ (1989), специалност „Социално-икономическа информация“. Придобива
научната степен „доктор“ (2014). Владее английски, руски и френски език.
Научни интереси:
бази от данни.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1993); главен асистент (2002); доцент (2018).
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Лекционни курсове:
бази от данни; Database Design and Implementation; информатика; оптимизиране на бази от данни и управление на производителността; информационни технологии за анализ на данни; проектиране на информационни системи; програмиране в бази от данни.
Основни публикации:
1. Методи за оценка на въздействието на неестествените ключове върху параметрите на релационните бази от данни. – София: УНСС, 2014. – 193 с.
2. Специфични изисквания към счетоводния софтуер в бюджетните организации. // Икономически и социални алтернативи, 2016, № 3, с. 93 – 98.		
3. Теория и практика на базите от данни. – София: Авангард Прима, 2017. – 237 с.
4. A Comparison Between Characteristics of NoSQL Databases and Traditional Databases. // Computer Science and
Information Technology, 2017, Vol. 5(5), pp. 149–153.
5. Comparison of Tools for Collecting Information about Query Performance in Microsoft SQL Server. // Economic
Alternatives, 2016, Issue 2, рp. 235 – 241.

Русев, Стоян Тодоров (1941)
Роден е в Ямбол. Завършва Електротехническия факултет на Словашкия висш технически институт
в Братислава (1967). Дипломиран инженер по атомна техника. Придобива научната степен „доктор“
(1976). Разработва въпроси на методиката на ценообразуването на услугите на ЕИМ при обработка в
многопрограмен режим; системата за планиране и отчитане на работата на ЕИМ. Разработва и учебна
документация за обучение от организационен тип АИС за управление на качеството.
Научни интереси:
математически методи и приложение на изчислителната техника в икономиката; стандартизация и
метрология на страната.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1976); главен асистент (1978); доцент (1985).
Основни публикации:
1. Машинна обработка на икономическата информация. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1985. – 548 с. (в
съавторство).

Стоянова, Стоянка Пейчева (1945)
Родена е в с. Белица, област Габрово. Завършва Московския държавен университет по икономика, статистика и информатика (1970), специалност
„Механизация на отчетността“. Придобива научната степен „доктор“
(1981). Специализира в СССР (1971, 1990), в Солун, Гърция (1993) и по програма
ТЕМПУС на ФАР (1997 – 1999). Член на ФНС на факултет „Приложна информатика и статистика“. Участва в конференция на ASM Bul. Владее руски, английски и френски език.
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Научни интереси:
управленски счетоводни системи; проектиране на АИС; АИС в туризма; информатика; компютърни информационни системи; електронен бизнес; ПП за ФСД; информационни системи и технологии; информационни системи в счетоводството; бизнес информатика; пакетни програми в административно-учрежденската дейност.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши асистент (1975); главен асистент (1979); доцент (1997).
Лекционни курсове:
информационни системи и технологии; информатика; ПП за ФСД; информационни системи в счетоводството, в туризма; електронен бизнес.
Основни публикации:
1. Изграждане на автоматизирана информационна система за управление на висшето образование на
равнище ВУЗ и СВО. – София, 1986 (авт. колектив).
2. Информатика: Учебник за студентите от УНСС – София. – 2. издание – София: Тракия-М, 2002. – 558 с.
(авт. колектив).
3. Информатика и информационни системи. – София: Авангард Прима, 2008 (авт. колектив).
4. Информатика. – София: Авангард Прима, 2007. – 263 с. (авт. колектив)
5. Информационни системи и технологии: Учебник за дистанционно обучение. – София: ИСК при УНСС,
2004. – 240 с. (в съавторство).

Цанева, Моника Веселинова (1963)
Родена е в София. Завършва 95. ЕСПУ с преподаване на руски език, София (1981),
и ВИИ „Карл Маркс“ (1987), специалност „Организация, проектиране и обработка на икономическата информация“. Придобива научната степен „доктор“
(1991). Владее английски и руски език. Има издадени 57 публикации.
Научни интереси:
интегриране на бизнес информационни системи; софтуерно инженерство; бази
данни; разпределена обработка; управление на софтуерни проекти; бизнес интелигентни системи.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1995); доцент (2009).
ръководни и други длъжности в УНСС:
председател на Атестационната комисия на факултет „Приложна информатика и статистика“.
Лекционни курсове:
информатика; основи на разработване на приложни програмни системи; Development of application software
systems; технологии за изграждане на уеб системи; Technologies for Web System Development; управление
на софтуерни проекти.
Основни публикации:
1. Планиране на труда на програмистите при изграждане на информационни системи. // Научни трудове
на УНСС, 2008, т. 2, с. 199 – 233.
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2. A Practical Approach for Integrating Heterogeneous Systems, Svistov. // Business Management, 2019, Issue 2,
pp. 5 – 15.
3. Impact of Business Problem Characteristics on the Architecture and Specification of Integration Framewor. //
Computer Science and Information Technology, 2016, Vol. 4, № 1, pp. 9 – 14 (в съавторство).
4. Information Technology for Automatic Identification of Bank Payments for Contracts with Clients. // Economic
alternatives, 2008, Vol. 2, pp. 135 – 145.
5. Securing the Core University Business Processes. // Lecture Notes in Computer Science, 2011, Vol. 6555,
pp. 104 – 116 (в съавторство).

Шивачева, Александра Стефанова (1935 – 2008)
Родена е във Варна. Завършва ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Икономика на
труда“. Придобива научната степен „доктор“ (1981). Специализира в Москва,
СССР (1973), и в Атина, Гърция (1992). Владее руски и немски език.
Научни интереси:
програмиране и проектиране на компютърни информационни системи; конфигурация на електронноизчислителни системи за управление; приложение на
диагностичен анализ в етапите на проектиране и изграждане на АСУ; машинна
обработка на икономическата информация по труда.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1970); главен асистент (1973); доцент (1985).
Лекционни курсове:
икономическа информатика.
Основни публикации:
1. Машинно обработване на икономическата информация в транспортните предприятия. – София:
Техника, 1970. – 256 с. (в съавторство).
2. Организационно-икономически проблеми при избора на ЕИМ при изграждане на АСУ. – София, 1981.
3. Проектиране на машинната обработка на икономическата информация. – София: ВИИ „Карл Маркс“,
1983. – 98 с. (в съавторство).
4. Проектиране на МОИИ. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1976. – 130 с. (в съавторство).
5. Сборник от задачи по проектиране на машинната обработка на икономическа информация. – София:
ВИИ „Карл Маркс“, 1974. – 177 с. (в съавторство).
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АСИСТЕНТИ
Бояджиев, Любомир Стефанов (1960)
Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1986), специалност ОПОИИ. Избран е за асистент (1991).
Основни публикации:
1. Висша математика – 3. – София: Cиела, 2000. – 703 с. (в съавторство).
2. Висша математика – 2. – София: Cиела, 2002. – 464 с. (в съавторство).

Великов, Илко Ангелов (1965)
Роден е във Велико Търново. Завършва УНСС (1990), специалност „Социално-икономическа информация“.
Придобива научната степен „доктор“ (2016). Специализира в Гърция. Владее английски и руски език.
Научни интереси:
интернет технологии; издателски системи.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1990); старши асистент (1995); главен асистент.
Лекционни курсове:
издателски системи; интернет и уеб дизайн.
Основни публикации:
1. Бизнес информатика. – София: ИнтелПет, 2000. – 350 с. (авт. колектив).
2. Информатика: Учебник за студентите от УНСС – София. – 2. издание – София: Тракия-М, 2002. – 558 с.
(авт. колектив).
3. Информационни системи в счетовоството. – София: ИК– УНСС. – 216 с. (авт. колектив).
4. Операционни системи. – София: УИ „Стопанство“, 1994. – 263 с. (авт. колектив).

Георгиева, Райна Георгиева (1984)
Родена е в Габрово. Завършва УНСС (2007), специалност „Информатика“. Владее
английски език.
Научни интереси:
бази от данни; обектно ориентирани системи; бизнес интелигентни системи.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции: асистент (2008).
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Григоров, Борислав Йосифов (1943)
Роден е в София. Завършва ВМЕИ (1968), специалност „Автоматика и телемеханика“. Владее френски и руски език.
Научни интереси:
бизнес комуникации; инфраструктура на съобщенията.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
хоноруван асистент в катедра „Технология“ (от 1972 г.); асистент (1981); главен асистент (1985).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Икономика и управление на съобщенията“.
Лекционни курсове:
основи на съвременните технологии; бизнес комуникации; материални и енергийни основи на транспорта; транспортно, енергийно и съобщително осигуряване; инфраструктура на съобщенията; съобщителна, пощенска техника и стандарти в съобщенията; управление на качеството.
Основни публикации:
1. Върху някои тенденции по модернизацията на електрооборудването на пътническите вагони. //
Научна конференция: СО БДЖ (София), 1982 (в съавторство).
2. Вътрешните стандарти в управлението на стопанските организации. // Съвременни управленски
практики: Науч. конф. (Асеновград), 2004, с. 105 – 111.
3. Използване на хидроследяща система при заваръчни полуавтомати. // Научна конференция: СО БДЖ
(София), 1988 (в съавторство).
4. Използване на хидроследяща система при заваръчни полуавтомати. // Научна конференция, УНСС
(София), 1999 (в съавторство).
5. Качество и конкурентоспособност на пощенските услуги. // Качество, конкурентоспособност,
устойчиво развитие: II национ. симпозиум (София), 1997.

Дановски, Деко Бонев (1948)
Роден е в с. Дерманци, област Ловеч. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1973), специалност „Стопанско управление и машинна обработка на икономическата информация“. Специализира в Ерфурт Зьомерда, Германия (1975), и Ленинград, СССР
(1987). Владее английски и руски език.
Научни интереси:
технология на обработката на данни; информатика; информационни технологии; информационни технологии в публичната администрация и логистиката.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1973); старши асистент (1986); главен асистент (1988).
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ръководни и други длъжности в УНСС:
член на АС (1998 – 2006).
Лекционни курсове:
технология и режими на МОИИ; технология на обработка на данни; структури от данни; информатика;
информационни системи и технологии в публичната администрация.
Основни публикации:
1. Бизнес информатика. – София: ИнтелПет, 2000. – 350 с. – 419 с. (авт. колектив).
2. Информатика, информационни системи и технологии. – София: УИ „Стопанство“, 2002. – 280 с.
(авт. колектив).
3. Организация, проектиране и технология на машинната обработка на отчетната информация: Сборник
от решени и нерешени задачи. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1983. – 126 с. (в съавторство).
4. Ръководство за провеждане на лабораторни занятия по информатика. – София: УИ „Стопанство“,
1992. – 134 с. (авт. колектив).
5. Сборник от задачи по ЕИМ и програмиране. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1984 (в съавторство).

Иванов, Велико Славчев (1984)
Роден е в Разград. Завършва УНСС, специалност „Информатика“ (2007). Владее
английски език.
Научни интереси:
бази от данни; операционни системи; информационна сигурност; бизнес интелигентни системи.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции: асистент (2008)

Лиловска, Стефка Димитрова (1948)
Родена е в Габрово. Завършва висше образование във ВИИ „Карл Маркс“ (1970),
специалност „Машинна обработка на икономическата информация“. Специализира
във: МЭСИ, Москва (1974); МАИ, Москва (1985); Атина, Гърция (1992). Владее
английски и руски език.
Научни интереси:
информационни технологии; проектиране на информационни системи за разпределена обработка на данни.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1972); старши асистент (1978); главен асистент (1987).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра (1993).
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Лекционни курсове:
информационни системи в кооперациите; информатика.
Основни публикации:
1. ЕИМ и програмиране: Учебник. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1979 (в съавторство).
2. ЕИМ и програмиране: Учебник. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1981 (авт. колектив).
3. Информатика: Учебник за студентите от УНСС – София. – 2. издание – София: Тракия-М, 2002. – 558 с.
(авт. колектив).
4. Информатика: Учебник. – София: УНСС, 1992. – 382 с. (авт. колектив).
5. Информатика. – София: УИ „Стопанство“, 1995. – 583 с.

Михова, Веска Васкова-Крумова (1987)
Родена е в Кюстендил. Завършва ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, Кюстендил (2005). Получава бакалавърска
(2009) и магистърска (2011) степен по специалност „Бизнес информатика“ от УНСС. Придобива научната степен „доктор“ (2014). Владее английски език. Има издадени 20 публикации.
Научни интереси:
бази данни; БИ; ООП; клиент-сървър приложения.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2016).
Основни публикации:
1. Методи за администриране на производителност на бази данни. // Информационните технологии в
бизнеса и образованието: Междунар. науч. конф. (Варна), 2014, с. 421 – 429 (в съавторство).
2. Common architecture design of a business information system for performance management of the business
applications. // Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education
ICAICTSEE-2013: 3rd Internat. Conf. (Sofia), 2013, рр. 274 – 278.
3. Dashboard design for dynamic management of database performance. // Application of Information and
Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2014: 4th Internat. Conf. (Sofia),
2014, рр. 691 – 696.
4. Methods of using business intelligence technologies for dynamic database performance administration. // Economic
Alternatives, 2015, Issue 3, pp. 105 – 116.
5. Monitoring the future state of а database. // UNITE 2nd Doctoral Symposium R&D in Future Internet and Enterprise
Interoperability (Sofia), 2012, рр. 160 – 167.

Монева, Анна Василева (1951)
Родена е в Свищов. Завършва ВМЕИ „Ленин“, София (1974), специалност „Технология на РЕЕ и интегрални
схеми“. Владее английски и руски език.
Научни интереси:
езици за програмиране; информационни технологии.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1990); главен асистент (1992).
Основни публикации:
1. ДОС/ЕС. Основи на алгоритмизацията и езици за програмиране. – Свищов: ВФСИ „Д. А. Ценов“. – 182 с.
2. Ефективно използване на ЕИТ в народното стопанство. – Варна: Г. Бакалов, 1987 (авт. колектив).
3. Информатика: Учебник за студентите от УНСС – София. – 2. издание – София: Тракия-М, 2002. – 558 с.
(авт. колектив).
4. Информатика и компютри: MS-DOS*MS-Word за Windows*MS-Excel. – София: Люрен, 1998. – 248 с. (авт.
колектив).
5. Информатика. – 2. издание – София: Тракия-М, 2002. – 558 с. (авт. колектив).

Мързованова-Димитрова, Мария Стоянова (1986)
Родена е в Стара Загора. Завършва ГПЧЕ „Ромен Ролан“, Стара Загора (2005).
Получава бакалавърска (2009) и магистърска (2010) степен по специалност
„Бизнес информатика“ от УНСС. Придобива научната степен „доктор“ (2013).
Владее английски език. Има издадени 11 публикации.
Научни интереси:
алгоритмизация и програмиране; бази данни; уеб 3.0; text mining.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2010); главен асистент (2015).
Основни публикации:
1. Advantages of using a system for intelligent tagging and search in unstructured data. // Application of Information
and Communication Technology and Statistics in Economy and Education: 3rd Internat. Conf. (Sofia), 2013,
рр. 224 – 231.
2. Automated taxonomy generation for intelligent tagging and search. // Application of Information and
Communication Technology and Statistics in Economy and Education: 4th Internat. Conf. (Sofia), 2014,
pp. 697 – 700.
3. Creating annotations and indexes in System for intelligent tagging and search in unstructured data. // Application of
Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education: 3rd Internat. Conf.(Sofia),
2013, рр. 314 – 320.
4. Information System for Tagging, Indexing and Search of Unstructured Data. // Приложение на информационните
и комуникационните технологии и статистиката в икономиката и образованието: Междунар. конф.
(София), 2012 (в съавторство).
5. The system of intelligent tagging and search and missing element. // Economic Alternatives, 2015, Issue 2,
рр. 95 – 100.
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Недев, Никола Иванов (1944)
Роден е в с. Давери, област Велико Търново. Завършва Московския икономико-статистически институт (1970) като инженер-икономист по организация на машинната обработка на икономическата информация. Специализира в Московския
икономико-статистически институт, СССР (1971, 1982). Придобива научната
степен „доктор“ (1989). Владее руски и английски език.
Научни интереси:
автоматизация на проектирането и програмирането на УИС; информатика;
автоматизирана обработка на икономическа информация.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1970); старши асистент (1973); главен асистент (1978).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Информатика“ (1971 – 1974; 1988 – 1991; 1992 – 1994).
Лекционни курсове:
основи на програмирането на ЕИМ; основи на алгоритмизацията и езици за програмиране; методи за
програмиране и автоматизация на проектирането на системи за обработка на информация (спецкурс, в
екип); системи за автоматизация на проектирането (спецкурс, в екип); автоматизация на проектирането на АИС; основи на ЕИМ и програмиране; програмиране I част; програмиране на микроЕИМ; алгоритмични
езици (PASCAL); програмиране на алгоритмични езици и структури от данни.
Основни публикации:
1. Алгоритмичен език PL/1: Учебник. – София: Техника, 1985. – 302 с. (в съавторство).
2. Икономическият подход в управлението: Сборник. – София: ВИИ „Карл Маркс“, ФИИ, 1980 (авт. колектив).
3. Информатика: Учебник. – София: УИ „Стопанство“, 1992. – 382 с. (авт. колектив).
4. Информатика: Учебник. – София: УИ „Стопанство“, 1995. – 583 с. (авт. колектив).
5. Информатика: Учебник. – София: Тракия-М, 2002. – 558 с. (авт. колектив).

Николов, Никола Цветанов (1945)
Роден е в с. Попица, област Монтана. Завършва висше образование във ВИИ
„Карл Маркс“ (1972), специалност „Организация на машинната обработка на
икономическата информация“. Придобива научната степен „доктор“ (1976).
Специализира в Москва, СССР (1976), Чехословакия (1981) и Англия (1983). Владее
английски и руски език.
Научни интереси:
икономика и управление на информационната промишленост; офис системи;
компютърни системи за разпределена обработка на информацията; информатика; електронен бизнес; електронна търговия; информационни технологии;
дигитални пазари.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1978); главен асистент (1980).
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Лекционни курсове:
основи на ЕИТ и програмиране; основи на обработката на информацията; програмни продукти за автоматизиране на счетоводната отчетност; информатика; офис системи; информационна промишленост;
електронна търговия; информационни системи и технологии.
Основни публикации:
1. Икономика, организация и управление на информационната промишленост: Учебник. – София: Наука и
изкуство, 1990 (в съавторство).
2. Информатика: Учебник. – София: УИ „Стопанство“, 1992. – 382 с. (авт. колектив).
3. Информатика: Учебник. – София: УИ „Стопанство“, 1995. – 583 с. (авт. колектив).
4. Информатика. – София: Тракия-М, 2002. – 558 с. (авт. колектив).
5. Основи на ЕИТ и програмиране: Учебник. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1985 (авт. колектив).

Палазов, Антон Пенев (1961)
Роден е в Стара Загора. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1986), специалност
ОПОИИ. Владее руски и английски език.
Научни интереси:
програмиране и проектиране на автоматизирани системи за управление; операционни системи; приложения с бази данни; сигурност на информационни системи.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1987); старши асистент; главен асистент (1991).
Лекционни курсове:
4 GL; системно програмно осигуряване.
Основни публикации:
1. Бизнес информатика. – София: ИнтелПет, 2000. – 419 с. (авт. колектив).
2. Бизнес информатика. – София: Стопанство, 2007. – 380 с. (авт. колектив).
3. Информатика. – София: Тракия-М, 2002. – 558 с. (авт. колектив).
4. Операционни системи. – София: УИ „Стопанство“, 1994. – 263 с. (авт. колектив).
5. Основи на ЕИТ и програмиране. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1989. – 81 с. (в съавторство).

Пейчев, Димитър Христов (1939)
Роден е в Казанлък. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1962). Специализира в Австрия (1968). Извършва
разработки в научноизследователския сектор.
Научни интереси:
информатика.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши асистент (1974); главен асистент.
Основни публикации:
1. Анализ и насоки за последователна структура на данните. – София, 1983.
2. Машинна обработка на икономическата информация. – София, 1985 (в съавторство).
3. Прогнозиране изменението на цените на международния пазар с помощта на ЕИМ. – София, 1984 (в
съавторство).

Стефанов, Гено Стефанов (1986)
Роден е в Калофер. Завършва ПГ „Ген. Владимир Заимов“, Сопот (2005), и УНСС
(2010), специалност „Бизнес информатика“. Придобива научната степен „доктор“ (2014). Владее английски език. Има издадени 15 публикации.
Научни интереси:
бизнес процеси; управление на бизнес процеси; бази от данни; складове от данни.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2015).
Лекционни курсове:
Business processes and models; бизнес процеси и модели; информатика; модели за изграждане на мобилни
приложения; складове от данни; интелигентни обекти.
Основни публикации:
1. Анализ на възможностите за интеграция на ИнО в управлението на бизнес процеси. //
Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на „Хоризонт 2020“: Юбил. науч.
конф. (Свищов), 2016, с. 232 – 237.
2. Съвременно състояние, възможности и заплахи при ИнО. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на „Хоризонт 2020“: Юбил. науч. конф. (Свищов), 2016, с. 159 – 165 (в
съавторство).
3. Information System for Detecting Heterogeneities During Multi-dimensional Data Mart Integration. // Application
of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE – 2015): 5th
Interna. Conf. (Sofia), 2015, pp. 547 – 552 (в съавторство).
4. Methods for Heterogeneity Detection During Multi-Dimensional Data Mart Integration. // Economic Alternatives,
2015, Issue 1, 2015, рр. 66 – 80.
5. Two approaches for resolving dimension schema conflicts. // Unite 2nd Doctoral Symposium (Sofia), 2012.
(в съавторство).
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Танев, Александър Огнянов (1976)
Завършва УНСС (2000), специалност „Икономика и управление на транспорта“.
Владее английски и руски език.
Научни интереси:
цени и ценообразуване; бизнес планиране; маркетинг и управление в телекомуникациите и съобщенията.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент.
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
заема различни мениджърски длъжности в областта на транспорта, спедицията и логистиката, както
и мениджърска длъжност във Forton Intl., асоцииран партньор на Cushman & Wakefield one of the Leading
Global Commercial Real Estate Advisers.
Лекционни курсове:
цени и ценообразуване в съобщенията; бизнес планиране в съобщенията; икономика на съобщенията;
мрежи и системи в съобщенията; инфраструктура на съобщенията; управление на разходите на предприятието; организационно поведение.

Тодоров, Пенко Иванов (1939 – 1993)
Роден е в с. Крачимир, област Монтана. Завършва ВИИ „Карл Маркс“. Постъпва на преподавателска работа (1970).
Научни интереси:
проектиране и обработка на икономическа информация.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1979).
Основни публикации:
1. Машинна обработка на информацията. – София, 1974. – 230 с. (в съавторство).
2. Организация и проектиране на обработката на икономическата информация. – София, 1977. – 232 с. (в
съавторство).
3. Организация, проектиране и технология на машинната обработка на отчетната информация: Учебник
за ВИИ. – 2. осн. прераб. и доп. изд. – София: Наука и изкуство, 1981. – 275 с. (в съавторство).
4. Организация, проектиране и технология на машинната обработка на отчетната информация. –
София: ВИИ „Карл Маркс“, 1983. – 126 с. (авт. колектив).
5. Периферна изчислителна техника. – София, 1983 (в съавторство).
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Шишков, Димитър Стефанов (1937)
Роден е в София. Завършва ВМЕИ „Ленин“, София (1965), специалност „Радио- и телевизионна техника“,
и ЛИМТУ, Ленинград (1965). Специализира и преподава във: Института за управление, Ленинград (1973);
Варшавската политехника, Полша (1974); Международния център SZAMOK към ООН, Унгария (1975);
Москва (1981). Владее английски и руски език.
Научни интереси:
приложение на ЕИМ в икономиката.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
научен сътрудник в НИПКИЕП и ЦИИТ (1967 – 1972); старши асистент във ВСШСО, УНСС (1972 –
1974); главен асистент в ОСК, УНСС (1974 – 1983); главен асистент в катедра „Управление и информатика“, УНСС (1983).
Лекционни курсове:
информатика.
Основни публикации:
1. Автоматизирани обучаващи и информационни системи във ВУЗ: Сборник. – Варна: 1986 (авт. колектив).
2. Ефективност и качество на автоматизацията на информационната дейност: Сборник. – София:
Интерпрограма, 1979 (авт. колектив).
3. Информатика. – София: УИ „Стопанство“, 1992. – 382 с. (авт. колектив).
4. Информатика и компютри. – София: ИК „Люрен“, 1998. – 248 с. (авт. колектив).
5. Нови информационни технологии: Сборник. – Варна: ВИНС „Д. Благоев“, 1989 (авт. колектив).
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Катедра
Математика

Ръководител на катедра – доц. д-р Мая Микренска
Научен секретар – доц. д-р Милена Димова

ПРОФЕСОРИ
Божинов, Николай Сашов (1950)
Роден е в София. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Математика“
(1972). Придобива научните степени „доктор“ (1976) и „доктор на науките“
(1990). Има издадени 64 публикации.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши научен сътрудник II степен (1986); професор (1994).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на факултет „Приложна информатика и статистика“ (2008 – 2016); ръководител на катедра
„Математика“ (2008 – 2016).
Лекционни курсове:
математика; количествени методи; приложен математически анализ и алгебра.
Основни публикации:
1. Математика: Учебник за дистанционно обучение. – София: ИСК при УНСС, 1999. – 340 с.
2. Convolutional Represantations of Commutants and Multipliers. – Sofia, 1988. – 310 p.
3. Linear Optimization. Publishing Complex – UNWE, Sofia 2015 – 66 p.
4. Mathematics, Part One. Publishing Complex– UNWE, Sofia 2012 – 162 p.
5. Mathematics, Part Two. Publishing Complex – UNWE, Sofia 2012 – 168 p.
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Райчинов, Иван (Иван Райчинов Симеонов) (1931)
Роден е в Правец. Завършва СДУ (1955), специалност „Математика“. Придобива
научната степен „доктор“ (1972). Специализира в Москва (1965). Ръководител
е на катедри във ВСИ „Г. Димитров“ и в ПУ. Изпълнява различни академични длъжности – декан на Математическия факултет в ПУ „П. Хилендарски“,
зам.-ректор на ПУ „П. Хилендарски“ и др. Владее руски и френски език.
Научни интереси:
математически анализ – теория на частните диференциални уравнения и комутиране на линейни оператори, действащи в пространства от аналитични
функции.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши асистент (1960); главен асистент (1964); доцент (1965); професор (1984).
Лекционни курсове:
висша математика; математика за икономисти.
Основни публикации:
1. Върху една задача от математическата теория на пограничния слой. // Теоретична и прил. механика,
1974, № 2 (в съавторство).
2. Върху задачата на Дирихле за една класа елиптични уравнения, изграждащи се във вътрешността на
областта в параболични и в уравнения от първи ред. // Известия на Мат. и-т БАН, Т. 9, 1966.
3. Върху комутирането на линейни оператори, действащи в пространства от аналитични функции:
Студия. – София: УИ „Стопанство“, 1992 (в съавторство).
4. Оптимизация на състава на високопроизводителните прибиращи машини с помощта на математически алгоритми и модели: Разработка по НИС. – София: 1981. – 82 с.
5. Справочник по математика: За кандидат-студенти в УНСС и други ВУ. – 2. изд. – София: Архимед,
2003. – 176 с. (в съавторство).

ДОЦЕНТИ
Бъчварова, Цветелина Енчева (1942)
Родена е в Търговище. Завършва Ленинградския държавен университет, специалност „Математика“ (1965). Специализира в СССР и Великобритания. Придобива
научната степен „доктор“ (1975). Владее английски и руски език.
Научни интереси:
приложение на математическите методи в икономическите изследвания.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции: главен асистент (1976); доцент (1984).
Лекционни курсове:
висша математика; математическо програмиране; финансова математика; пространствен икономически анализ.
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Основни публикации:
1. Двойственост при екстремални линейни модели в икономиката. – София: ИК „Люрен“, 1994. – 88 с.
2. Избор на инвестиции при капиталов пазар. Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика: Сборник. – София, 1996, с. 214 – 217.
3. Оптимален избор на проекти за инвестиране. // Новости, трансфер, съобщения, Варна, 1997.
с. 39 – 42. (в съавторство).
4. Финансова математика с компютър. – София: ИК „Люрен“, 1994. – 136 с.

Велев, Георги Димитров (1933 – 2000)
Роден е в с. Дебръщица, област Пазарджик. Завършва гимназия в Пазарджик (1950)
и СУ „Св. Климент Охридски“ (1955), специалност „Математика“. Специализира
многократно в СССР. Придобива научната степен „доктор“ в Казанския държавен
университет, Русия (1982). Владее руски език. Има издадени 32 публикации.
Научни интереси:
математически анализ – оптимални крайномерни апроксимации на функции и
сингулярни интеграли и решаване на сингулярни интегрални и интегрално-диференциални уравнения.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1976); доцент (1985).
Лекционни курсове:
висша математика; теория на вероятностите; математическо моделиране.
Основни публикации:
1. О кубатурных формулах для сингулярных интегралов с ядром Гильберта. // Теория функций и функциональный анализ: Сборник Казанский государственный университет, 1976, с. 3 – 10.
2. О приближенных методах вычисления сингулярных интегралов: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук – математический анализ. – Казань:
Казанский государственный университет, 1982. – 24 с.
3. Об аппроксимации тригонометрическими суммами типа Берштейна. // Изв. вузов, Математика,
1975, № 1, с. 9 – 20.
4. Об одном способе оценки погрешности некоторых квадратурных и кубатурных формул. // Теория
функций и функциональный анализ: Сборник Казанский государственный университет, 1976, с. 10 – 22.
5. Приближенное вычисление сингулярных интегралов с помощью дискретных аналогов сумм ВаллеПуссена.// Теория функции комплексного переменного и краевые задачи: Сборник (Чебоксары), 1983,
с. 22 – 30.
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Димитров, Митко Цанов (1947)
Роден е в с. Тошевци, област Видин. Завършва Московския държавен университет, специалност „Математика“ (1971). Специализира в Лондон и Кеймбридж
(1985). Придобива научната степен „доктор“ (1978). Владее английски, руски и
френски език.
Научни интереси:
приложение на случайните процеси; изследване на операциите; застрахователна математика.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1983).
ръководни и други длъжности в УНСС:
декан на СПФ, Монтана; директор на ЦИО, Монтана (1993 – 2002).
Лекционни курсове:
теория на вероятностите; изследване на операциите; застрахователна математика; управление на
операциите; теория на масовото обслужване; финансова математика.
Основни публикации:
1. Висша математика в примери и задачи. – София: УИ „Стопанство“, 1992. – 587 с. (авт. колектив).
2. Висша матeматика в примери и задачи: Линейна алгебра. Аналитична геометрия. Линейно програмиране. Диференциално и интегрално смятане. Диференциални уравнения. Теория на вероятностите. – София: УИ „Стопанство“, 2000. – 839 с.
3. Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври: Ръководство за самоподготовка с примерни
тестове – Модул 2, „Математика – основи“. – София: УИ „Стопанство“, 2007. – 157 с. (авт.колектив).
4. Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври: Ръководство за самоподготовка с примерни
тестове – Модул 3, „Математика“. – София: УИ „Стопанство“, 2007. – 186 с. (авт. колектив).
5. Теория на вероятностите. – София: УИ „Стопанство“, 2002. – 242 с.

Димова, Милена Ганчева (1965)
Родена е в Левски. Завършва СОУ „Крум Попов“, Левски (1983), и СУ „Св. Климент
Охридски“ (1988), специалност „Математика“, специализация „Математическо
моделиране“. Придобива научната степен „доктор“ (2013). Владее английски и
руски език. Има издадени 49 публикации.
Научни интереси:
числени методи за нелинейни частни диференциални уравнения – приложения на
метода на крайните елементи и метода на крайните разлики; теоретичен и
числен анализ на нелинейни дисперсни уравнения.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2001 – 2013), секция „Изчислителна математика“, Институт по математика и информатика, БАН; доцент (2013 – 2016), секция „Изчислителна математика“, Институт по математика и
информатика, БАН; доцент (2015), катедра „Математика“, УНСС.
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ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Математика“ (от 2016 г.)
Лекционни курсове:
математика I и II част.
Основни публикации:
1. Blow up of solutions to ordinary differential equations arising in nonlinear dispersive problems. // Electronic Journal
of Differential Equations, 2018, Vol. 2018, № 68, рp. 1 – 16 (в съавторство).
2. Global existence to generalized Boussinesq equation with combined power-type nonlinearities. // Journal of
Mathematical Analysis and Applications, 2014, Vol. 410 (1), pp. 427 – 444 (в съавторство).
3. Numerical investigation of a new class of waves in an open nonlinear heat-conducting medium. // Central European
Journal of Mathematics, 2013, Vol. 11 (8), pp. 1375 – 1391 (в съавторство).
4. Sign-preserving functionals and blow-up to Klein–Gordon equation with arbitrary high energy. // Applicable
Analysis, 2016, Vol. 95 (4), pp. 860 – 873 (в съавторство).
5. The Kantorovich method for high-accuracy calculations of a hydrogen atom in a strong magnetic field: Lowlying excited states. // Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, 2005, Vol. 38 (14),
pp. 2337 – 2352 (в съавторство).

Екимов, Цоню Димитров (1935)
Роден е в Габрово. Завършва СДУ, специалност „Математика“ (1960). Специа
лизира в Германия (1967). Владее немски и руски език.
Научни интереси:
приложение на математическите методи в икономиката.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1963); доцент (1991).
Лекционни курсове:
висша математика; математическо оптимизиране; теория на вероятностите.
Основни публикации:
1. Висша математика: в 2 ч. – Перник: Славянски университет в България. Ч. 1. – 1997. – 260 с. Ч. 2. –
1998. – 339 с.
2. Екстремални задачи в геометрията. – София: УИ „Стопанство“, 1993. – 57 с.
3. Математически модели и методи. – София: Тракия-М, 2000. – 305 с.
4. Ръководство по линейна алгебра и линейно оптимизиране. – София: УИ „Стопанство“, 1996. –
160 с. (в съавторство).
5. Сборник задачи по математическо програмиране. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1975. – 343 с. (в съавторство).
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Илиева, Лиляна Христова (1936 – 2015)
Родена е в Луковит. Завършва СДУ (1958), специалност „Математика“.
Придобива научната степен „доктор“ (1969). Владее английски, френски и руски
език.
Научни интереси:
математически методи и модели в икономиката.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1964); главен асистент (1972); доцент (1980).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на ДЧСА (1984 – 1989).
Лекционни курсове:
висша математика; математическо моделиране; математическо програмиране; математика за икономисти.
Основни публикации:
1. Висша математика: в 2 ч. – София: Славянска култура. Ч. 1. – 2001. – 274 с. Ч. 2. – 2002. – 170 с.
2. Математически методи и модели и управлението на бизнеса. – София: УНСС, 1991.
3. Ръководство по математическо програмиране. – София: Наука и изкуство, 1983.
4. Справочник по математика за кандидат-студенти в УНСС и други ВУ. – София: Архимед, 2001. – 174 с.
(в съавторство).
5. Справочник по математика за кандидат-студенти в УНСС и други ВУ. – 2. доп. изд. – София:
Архимед, 2003. – 176 с. (в съавторство).

Йорданов, Иван Пейчев (1967)
Завършва 18. ЕСПУ, София (1986), и СУ „Св. Климент Охридски“ (1998), специалност „Математика“. Придобива научната степен „доктор“ (2013). Владее руски,
френски и английски език. Има издадени 60 публикации.
Научни интереси:
нелинейни частни диференциални уравнения; нелинейна динамика; математическа икономика; nonlinear PDEs; nonlinear dynamic; mathematical economics.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2011); главен асистент (2013); доцент (2020).
Лекционни курсове:
висша математика – III част в ТУ, София; математика – I и II част.

722

Основни публикации:
1. Analysis of a Japan Government Intervention on the Domestic Agriculture Market. // Physica A-Statistical Mechanics
and its Applications, 2007, Vol. 382, Issue 1, рр. 330 – 335 (в съавторство).
2. On Nonlinear Population Waves. // Applied Mathematics and Computation, 2009, Vol. 215, Issue 8, рр. 2950 –
2964 (в съавторство).
3. On Nonlinear Dynamics of Interacting Populations: Coupled Kink Waves in a System of Two Populations. //
Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2009, Vol. 14, Issuе 5, рр. 2379 – 2388
(в съавторство).
4. Dynamical Features of the Quasi-Stationary Microrna-Mediated Protein Translation Process Supported by
eIF4F Translation Initiation Factors. // Computers & Mathematics with Applications, 2013, Vol. 66, Issue 9,
рр. 1716 – 1725 (в съавторство).
5. Numerical Modeling of Dynamics of a Population System with Time Delay. // Mathematical Methods in the Applied
Sciences, 2018, Vol. 41, Issue 18, рр. 8377 – 8384 (в съавторство).

Каменаров, Себастиян Николов (1934)
Роден е в София. Завършва СДУ (1959), специалност „Математика“. Придобива научната степен „доктор“ (1982).
Научни интереси:
обвързване на проблематиката на теорията на графите и теорията на вероятностите с актуален
икономически апарат за тяхното решаване.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1962); старши асистент (1967); главен асистент (1971); доцент (1985).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Математика“ (1990 – 1993).
Основни публикации:
1. Оптимизиране на някои икономически процеси с помощта на теория на графите: Дисертация – София:
ВИИ, 1981. – 190 л.
2. Основи на теорията на графите и някои приложения в икономиката. – София: ВИИ, 1974. – 164 с.
3. Ръководство по теория на вероятностите. – София: Наука и изкуство, 1981. – 336 с. (в съавторство).
4. Сборник от задачи по теория на вероятностите. – София: Наука и изкуство, 1965.
5. Теория на вероятностите: Учебник. – 2. прераб. изд. – София, 1979 (в съавторство).

Киркоров, Иван Иванов (1928 – 1999)
Роден е в Благоевград. Завършва СДУ, специалност „Математика“ (1952).
Научни интереси:
частни диференциални уравнения; теория на апроксимациите.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1953); доцент.
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ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Висша математика“ (1976 – 1990).
Основни публикации:
1. Висша математика: Учебник за студ. от ВИИ. – София: Наука и изкуство, 1974. – 515 с. (в съавторство).
2. Висша математика: Учебник за студ. от ВИИ. – 2. прераб. и доп. изд. – София: Наука и изкуство, 1980. –
512 с.
3. Висша математика: Учебник за студ. от ВИИ. – 3. изд. – София: Наука и изкуство, 1986. – 512 с. (в
съавторство).

Котев, Владимир Константинов (1976)
Роден е в Сливен. Завършва гимназия „П. К. Яворов“, Сливен (1995), и ТУ, София
(2002). Специализира в Япония (2011 – 2013) – „Проектиране, математическо
моделиране и управление на роботи“, и в Германия (2015) – „Математическо
моделиране и симулации на мехатронни системи“. Придобива научната степен
„доктор“ (2008). Владее английски и руски език. Има издадени 57 публикации.
Научни интереси:
приложна математика.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2015); доцент (2020).
Лекционни курсове:
математика – I и II част.
Основни публикации:
1. A Design Concept of an Orthopedic Bone Drilling Mechatronics Syste. // Applied Mechanics and Materials, 2013,
Vol. Advanced Engineering and Materials, pp. 248 – 252 (в съавторство).
2. Basic inertial characteristics of human body by walking. // Proceedings of The 15th International Symposium
on Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering and the 3rd Conference on Imaging and
Visualization, CMBBE 2018 (Lisbon, Portugal), (10 pages), (в съавторство).
3. Dynamical properties of a delayed protein cross talk model. // BioSystems, 2008, vol. 91, pp. 51 – 68 (в съавторство).
4. Mathematical description of time delays in pathways cross talk. // Handbook of Research on Systems Biology
Applications in Medicine, 2008, pp. 27 – 73 (в съавторство).
5. Model-Based Design Optimization of Soft Fiber-Reinforced Bending Actuators. // IEEE 3M-NANO: 6th Internat.
Conf. (Chongqing, China), 2016, рр. 136 – 140 (в съавторство).
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Лалова, Надежда Николова (1930 – 2009)
Родена е в Сливен. Завършва СДУ, специалност „Математика“ (1953). Получава научната степен „доктор“ (1971).
Научни интереси:
математическо програмиране и приложението му в икономиката.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши асистент (1966); главен асистент (1970); доцент (1980).
Основни публикации:
1. Висша математика: Учебник. – София: ВИИ, 1963 (в съавторство). 2. Ч. – Диференциално смятане. –
211 с.
2. Висша математика и математическо моделиране: Учеб. за студ. от ВИИ. – София: ВИИ, 1988. –
228 с. (в съавторство).
3. Записки по динамично програмиране. – София: ВИИ, 1970. – 169 с.
4. Нелинейно и динамично оптимизиране: Учебник. – София: Наука и изкуство, 1973. – 248 с. (в съавторство).
5. Ръководство по математическо програмиране. – София: Наука и изкуство, 1980. – 391 с. (в съавторство).

Липчев, Стойчо Димитров (1945 – 2001)
Роден е във Варна. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Математическа статистика и
теория на вероятностите“ (1971). Придобива научната степен „доктор“ (1983).
Научни интереси:
приложение на математическата статистика в практиката: случайни извадки, критерии за съгласуване на извадкови разпределения, статистически контрол на качеството.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1973); доцент (1987).
Основни публикации:
1. Грешки при използване на статистически методи в контрола на качеството. – София: Стандартизация,
1991. – 208 с.
2. Статистически анализ на точността и стабилността на технологичните процеси. – София: ВИИ
„Карл Маркс“, 1987. – 79 с.
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Микренска, Мая Данаилова (1962)
Родена е в Ловеч. Завършва Националната математическа гимназия „Акад.
Любомир Чакалов“, София (1980), и СУ „Св. Климент Охридски“, специалност
„Математика“ (1985). Придобива научната степен „доктор“ (2008). Владее английски и руски език. Има издадени 32 публикации.
Научни интереси:
числено моделиране; оптимизация; метод на крайните елемент; Монте Карло
методи.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
научен сътрудник III степен, БАН (1993); научен сътрудник II степен, БАН (1999); научен сътрудник I степен, БАН (2004); старши научен сътрудник II степен (доцент), БАН (2009); доцент, УНСС (2012).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан по УР (от 2016 г.); ръководител на катедра „Математика“ (от 2016 г.)
Лекционни курсове:
математика – I и II част; количествени методи.
Основни публикации:
1. A sparse matrix scheme for finite elements. // Finite Elements in Analysis and Design, 1992, 11 (1), pp. 47 – 53 (в
съавторство).
2. Direct simulation Monte Carlo ray tracing model of light scattering by a class of real particles and comparison with
PROGRA2 experimental results. // Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 2006, 100 (1 – 3),
pp. 256 – 267 (в съавторство).
3. Multiple light scattering by cubes and rounded cubes. // Comptes Rendus de L’Academie Bulgare des Sciences,
2009, 62 (8), pp. 929 – 934 (в съавторство).
4. Simulation of light scattering by large particles with randomly distributed spherical or cubic inclusions. //
Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 110 (14 – 16), Elsevier, 2009, pp. 1411 – 1417
(в съавторство).
5. Suspended particulate matter (SPM) in rivers: Empirical data and models. // Ecological Modelling, 2005, 183
(2 – 3), pp. 251 – 267 (в съавторство).

Нанчева, Радка Василева (1940 – неизв.)
Родена е в Толбухин (днес Добрич). Завършва СДУ, специалност „Математика“. Придобива научната степен „доктор“ (1982). Владее руски и английски език.
Научни интереси:
приложение на математическите методи в икономиката.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1976); доцент (1986).
Основни публикации:
1. Програмиране и математически методи в селското стопанство. – София: Нац. център за науч. и техн.
инф. по селско стопанство, хран. пром. и горско стопанство при ССА „Г. Димитров“, 1974. – 130 с.
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Стойнова, Неда Пенкова (1930 – 2002)
Родена е в с. Сладък кладенец, област Стара Загора. Завършва СДУ (1953).
Научни интереси:
линейно програмиране и икономическа насоченост; решаването на оптимални задачи чрез способите на
линейното и нелинейното програмиране.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1953); старши асистент (1961); доцент (1966).
Основни публикации:
1. Линейна алгебра и математическо програмиране: Учебник за ик. ВУЗ. – Варна: Държ. изд., 1971. – 368 с.
(в съавторство).
2. Линейна алгебра и математическо програмиране: Учебник. – София, 1964. Ч. 1. – Въведение в линейната алгебра. – 152 с. Ч. 2. – Математически основи на линейното програмиране. – 115 с.
3. Линейна алгебра и математическо програмиране. – София: Наука и изкуство, 1979. – 415 с. (в съавторство).
4. Математически методи на оптимално планиране и управление. – София: Наука и изкуство, 1972. – 354 с.
5. Математическо програмиране. Учебник за студентите от ВИИ. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1970. – 435 с.

Тодоров, Добромир Тодоров (1948)
Роден е в София. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Матема
тика“ („Теория на вероятностите и математическа статистика“) (1972).
Придобива научната степен „доктор“ (1985). Владее руски и английски език. Има
издадени 39 публикации.
Научни интереси:
комбинаторни конфигурации (покрития, кодове, латински квадрати).

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1990).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на ФУИ (1989 – 1991); декан на факултет „Управление и икономика“ – Хасково (1993 – 1999);
ръководител на катедра „Математика“ (1995 – 2008); главен секретар по електронизация на УНСС
(2005 – 2006); зам.-ректор по електронизация на УНСС (2007 – 2008).
Лекционни курсове:
висша математика – І и ІІ част; дискретна математика.
Основни публикации:
1. Об одном методе конструирования покрытий. // Математические заметки, 1984, 35, № 6, с. 869 – 876.
2. On some covering designs. // J. Comb. Theory, 1985, Ser. A, 39, № 1 рр. 83 – 101.
3. Three mutually orthogonal Latin squares of order 14. // Ars Combinatoria, 1985, 20, pp. 45 – 48.
4. Four mutually orthogonal Latin squares of order 20. // Ars Combinatoria, 1987, 27С, pp. 63 – 65.
5. Four MOLS of orders 20, 30, 38 and 44. // J. Comb. Theory, 1993, Ser. A, 64, pp. 144 – 148 (в съавторство).
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Узунов, Михаил Цоков (1943)
Роден е в с. Дълбок дол, област Ловеч. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“,
специалност „Математика“ (1966). Придобива научната степен „доктор“
(1988). Специализира в Полша (1980). Владее английски, руски и френски език.
Научни интереси:
теория на вероятностите и математическа статистика; иконометрия.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
научен сътрудник (1969); старши асистент (1974); главен асистент (1979); доцент (2002).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Математика“ (1974 – 1976; 2001 – 2004); член на КС (2003 – 2009).
Лекционни курсове:
висша математика – I и II част; теория на вероятностите.
Основни публикации:
1. Исследование надеждности системы посредством стохастических процессов. // Известия на мат.
инст. на БАН, 1969, т. 11, с. 159 – 180 (в съавторство).
2. Линеен структурен модел на потребителските разходи с приложение за групи стоки. – София: Издание
на НИС при ЦСУ, 1973. – 99 с.
3. Приложение на линейния модел на потребителските разходи за изучаване на потреблението и потребителското търсене. // Статистика, 1980, № 3, с. 30 – 44 (в съавторство).
4. Ръководство по теория на вероятностите. – София: УИ „Стопанство“, 1998. – 184 с.
5. Статистически проблеми при участие на демографски променливи в линейния модел на потребителските разходи. // Научни трудове на УНСС, 2001, т. 2, с. 255 – 264.

Христова, Миряна Стоянова (1950)
Родена е в с. Беглеж, област Плевен. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Математика“ (1973). Придобива научната степен „доктор“ (1989).
Специализира в Минск (1987). Ползва руски и английски език.
Научни интереси:
математически анализ – теория на линейните оператори.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1976); старши асистент (1980); главен асистент (1986); доцент (2000).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Математика“; зам.-директор по икономическите въпроси на УНСС.
Лекционни курсове:
математика; линейна алгебра; аналитична геометрия; висша математика.
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Основни публикации:
1. Висша математика в примери и задачи. – София: УИ „Стопанство“, 1992. – 587 с. (авт. колектив).
2. Висша математика в примери и задачи: Линейна алгебра. Аналитична геометрия. Линейно програмиране. Диференциално и интегрално смятане. Диференциални уравнения. Теория на вероятностите. – София: УИ „Стопанство“, 2000. – 839 с. (авт. колектив).
3. Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври: Ръководство за самоподготовка с примерни тестове – Модул 2, „Математика – основи“. – София: УИ „Стопанство“, 2007. – 157 с.
(авт. колектив).
4. Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври: Ръководство за самоподготовка с примерни тестове – Модул 3, „Математика“. – София: УИ „Стопанство“, 2007. – 186 с. (авт. колектив).
5. Математика: Ч. 1. – София: УИ „Стопанство“, 1999 (в съавторство). Ч. 1. – 1999. – 347 с.

АСИСТЕНТИ
Генов, Димитър Христов (1937)
Роден е в с. Габаре, област Враца. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Математика“ (1960). Специализира в Москва (1976). Владее руски език.
Научни интереси:
приложение на математическите методи в икономиката – математическо
оптимизиране и теория на запасите.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1963); главен асистент (1969).
Лекционни курсове:
висша математика; теория на вероятностите; математическо програмиране; числени методи.
Основни публикации:
1. Изчислителна математика. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1971. – 294 с.
2. Ръководство по висша математика. – София: Наука и изкуство, 1986. – 436 с. (в съавторство).
3. Сборник от задачи по висша математика: Ч. 1. – София: Наука и изкуство, 1971 (в съавторство).
4. Сборник от задачи по висша математика: Аналитична геометрия, линейна алгебра и математическо
програмиране. – 4 изд. – София: Наука и изкуство, 1979 (в съавторство). Ч. 1. – 415 с.
5. Числени методи. – София: Студентска школа към ВИС, 1974. – 320 с.
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Димитров, Димитър Михайлов (1942)
Роден е в Първомай. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“, специалност
„Математика“ (1966). Специализира в Ленинград (1976). Владее френски и
руски език.
Научни интереси:
теория на конфликта; линейна алгебра.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1969); главен асистент.
Лекционни курсове:
висша математика; числени методи; теория на вероятностите; теория на игрите.
Основни публикации:
1. Игрови модели в учебната структура (Московски славянски университет).
2. Конкуренция между държавната и „сенчестата“ икономика. НСИ.
3. Методическо ръководство за решаване на задачи по математика: ИСК, 1973 (в съавторство).
4. Сборник задачи по математическо програмиране. – София: ВИИ, 1975. – 343 с. (в съавторство).

Дюгмеджиев, Андрей Чавдаров (1948)
Роден е в София. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“.
Научни интереси:
линейна алгебра; математическа оптимизация и функционален анализ.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1974); старши асистент (1981).

Маринов, Свилен Маринов (1974)
Роден е в София. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Математика“
(2000). Членува в Union of Bulgarian Mathematicians. Ползва английски и руски език.
Научни интереси:
диференциална геометрия; диференциални уравнения; хиперкомплексен анализ;
методика на висшето образование.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции: асистент (2007).
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Основни публикации:
1. Върху една задача на Менделеев. // Математика плюс, 2002, № 2, с. 29 – 30.
2. За неперовото число и неравенството на Коши. // Математика, 2009, № 3.
3. Нови срещи с параболата. // Математика, 2004, № 3, с. 6 – 10.
4. Някои свойства на параболата. // Математика, 2004, № 2, с. 5 – 9.
5. Параболи и класически неравенства. // Математика, 2008, № 4, с. 16 – 21.

Минчева, Таня Кирилова (1937)
Родена е в София. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“ (1963), специалност „Математика“. Владее френски, английски и руски език.
Научни интереси:
аналитична теория на диференциалните уравнения; теория на оптималното уравнение и приложението
ù в икономиката.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши асистент (1976); главен асистент (1985).
Основни публикации:
1. Изследване на операциите. – София: Изд. на ЦК на БКП, 1979. – 280 с. (авт. колектив).

Николов, Кирил Михайлов (1939)
Роден е в с. Кленовик, област Перник. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“,
специалност „Математика“ (1965). Владее френски и руски език.
Научни интереси:
математически методи в икономиката.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции: главен асистент (1982).
Лекционни курсове:
висша математика; математическо програмиране; теория на вероятностите.
Основни публикации:
1. Математика. – София, 2004. – 400 с. (в съавторство).
2. Математика I: Теория, задачи, примерни изпитни теми. – София: Българско геополитическо дружество, 2001. – 150 с. (в съавторство).
3. Математика I: Теория, задачи, примерни изпитни теми. – 2. изд. – Тракия-М, 2002 (в съавторство).
Ч. 1. – 172 с. Ч. 2. – 240 с.
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Николова-Дюгмеджиева, Юлия Георгиева (1944)
Родена е в София. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Математика“ (1966). Специализира
в Ленинград (1976 – 1977). Владее руски, френски и английски език.
Научни интереси:
приложение на математическите методи в икономиката.
Основни публикации:
1. Ръководство по линейна алгебра и линейно оптимизиране. – София: УИ „Стопанство“, 1996. – 161 с.
(в съавторство).

Пъдевска, Стела Симеонова (1948)
Родена е в София. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Мате
матика“ (1969). Владее английски и руски език.
Научни интереси:
функционален анализ и по-конкретно изследване на свойствата на някои линейни оператори; диференциални уравнения.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1976); старши асистент (1981); главен асистент (1992).
Лекционни курсове:
висша математика.
Основни публикации:
1. Висша математика в примери и задачи. – София: УИ „Стопанство“, 1992. – 597 с. (в съавторство).
2. Висша математика в примери и задачи: Линейна алгебра. Аналитична геометрия. Линейно програмиране. Диференциално и интегрално смятане. Диференциални уравнения. Теория на вероятностите. – София: УИ „Стопанство“, 2000. – 839 с. (авт. колектив).
3. Върху комутирането на линейни оператори, действащи в пространства от аналитични функции:
Студия. – София: УИ „Стопанство“, 1992 (в съавторство).
4. Върху минималната комутативност на оператора умножение със степен. // Приложна математика,
1988, № 3, с. 169 – 176 (в съавторство).
5. Експлицитни описания на сечения на комутанти на линейни оператори. // Приложна математика,
1988, № 3, с. 177 – 182.
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Събев, Иван (Иван Събев Генов) (1947)
Роден е в Русе. Завършва ВМЕИ, София, машинен инженер (1971). Специализира в
Центъра по приложна математика към ВМЕИ, София (1971 – 1972). Ползва руски
и английски език.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции: главен асистент.

Лекционни курсове:
математика – I и II част.
Основни публикации:
1. Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври: Ръководство за самоподготовка с примерни
тестове – Модул 2, „Математика – основи“. – София: УИ „Стопанство“, 2007. – 157 с. (авт.колектив).
2. Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври: Ръководство за самоподготовка с примерни тестове – Модул 3, „Математика“. – София: УИ „Стопанство“, 2007. – 186 с. (авт. колектив).
3. Финансова математика с компютър: Mathematics of finance by computing: Актуализиран курс. – София:
Люрен, 1994. – 136 с. (в съавторство).

Шейретски, Костадин Георгиев (1975)
Роден е в Пловдив. Завършва Техникума по механотехника, Пловдив (1994), и
ПУ „Паисий Хилендарски“ (1999), специалност „Физика и математика“ със специализация „Астрономия“. Придобива научната степен „доктор“ (2012). Владее
руски и английски език. Има издадени 35 публикации.
Научни интереси:
обикновени диференциални уравнения; асимптотични методи; оптимизация.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2011); главен асистент (2013).
Лекционни курсове:
математика – I и II част.
Основни публикации:
1. Лекции по математика. Аналитична геометрия. Математически анализ. – София: ИК – УНСС, 2016. –
208 с.
2. Mathematical aspects of the motion of an equatorial satellite. // Comptes rendus de l’Académie bulgare des
Sciences, 2017, Vol. 70, Issue 3, pp. 411 – 418 (в съавторство).
3. On some mathematical aspects of autonomous differential equations. // Economic Alternatives, UNWE, Sofia,
2019, pp. 149 – 153.
4. Satellite dynamics rotating ones around its own axis within two revolutions around the planet. // Comptes rendus
de l’Académie bulgare des Sciences, 2012, pp. 505 – 512 (в съавторство).
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Шпатов, Ламбрин Кръстев (1945)
Роден е в Шумен. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Математика“. Завършва магистърска програма по икономикс в Университета Делауер, САЩ (1993).
Научни интереси:
математически методи и ЕИМ с приложение в икономическата наука и конкретните приложения на
тези методи.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши асистент (1977); главен асистент.
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Катедра
Статистика и иконометрия

Ръководител на катедра – проф. д-р Валентин Гоев
Научен секретар – доц. д-р Венелин Бошнаков

ПРОФЕСОРИ
Аврамов, Алберт Давидов (1924 – 1982)
Роден е в София. Завършва ФССН – СУ (1951). Става доцент (1963) и професор (1972).
Научни интереси:
статистически проблеми; промишлена статистика.
Основни публикации:
1. Измерване и анализ на производителността на труда в промишлеността по фактори. – София: Наука
и изкуство, 1969. – 175 с. (в съавторство).
2. Промишлена статистика. – София: Наука и изкуство, 1960. – 463 с. (в съавторство).
3. Промишлена статистика с основи на общата теория на статистиката: Избрани теми. – София:
ВИИ „Карл Маркс“, 1969. – 275 с. (авт. колектив).
4. Промишлена статистика с основи на общата теория. – София: Наука и изкуство, 1983. – 571 с.
(в съавторство).
5. Ръководство за решаване на задачи по промишлена статистика и комплект текстови задачи с програмирана оценка на отговорите. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1975. – 277 с. (в съавторство).

Балевски, Дано Цоков (1925 – 1997)
Роден е в Угърчин. Завършва Московския статистически институт, СССР (1952), специалност „Статис
тика“. Придобива научните степени „доктор“ (1964) и „доктор на науките“ (1980).
Научни интереси:
икономическа статистика; външнотърговска статистика; демографска статистика.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1971); професор (1982).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Статистика“; председател на Комитета по единна система за национална
информация.
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Основни публикации:
1. Външнотърговска статистика. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1989. – 186 с.
2. Избрани теми по икономическа статистика. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1986. – 201 с.
3. Преброяването на населението и изучаването на основните изменения в демографското, икономическото и социалното положение на населението в България (1900 – 1975). – 1978.
4. Репрезентативни изучавания на домакинствата от статистиката в капиталистическа България. –
1965.
5. Статистика на външната търговия. – 2. прераб. изд. – София: Наука и изкуство, 1974. – 223 с.
(в съавторство).

Величкова, Нигрета Рангелова (1936 – 2013)
Родена е в Радомир. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1958), специалност
„Статистика“. Придобива научните степени „доктор“ (1970) и „доктор на
икономическите науки“ (1987). Специализира в Хумболтовия университет,
Берлин (1967), и в Университета в Осло, Норвегия (1970 – 1971). Владее руски,
ползва немски и английски език.
Научни интереси:
бизнес статистика; статистическо изучаване на доходите, потребление и
жизнено равнище на народа; статистическо изучаване и прогнозиране на развитието на социално-икономически явления и процеси; приложение на статистико-математически методи и модели в икономическите изследвания.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1973); професор (1989).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на факултет „Икономическа информация“ (1977 – 1983); зам.-ректор по НИД (1992 – 1994);
ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“ (1998 – 2002).
Лекционни курсове:
теория на статистиката; икономическа и търговска статистика; статистика на външната търговия; въведение в иконометрията; иконометрия; статистическо изучаване и прогнозиране на развитието.
Основни публикации:
1. Статистика: Основен курс: Учебник за дистанционно обучение. – София: УИ „Стопанство“, 2006. –
288 с. (в съавторство).
2. Статистика: Учебник за дистанционно обучение в магистърска степен. – София: ИСК при УНСС,
2002 (в съавторство).
3. Статистически анализ на икономически временни редове (Статистически методи II част). – София:
изд. УИ „Стопанство“, 1997. – 342 с.
4. Статистически методи за изучаване и прогнозиране на развитието на социално-икономически явления: Учебник. – София: Наука и изкуство, 1981. – 470 с.
5. Теория на статистиката и статистика на вътрешната търговия. – Варна: ИК „Галактика“, 1991. –
335 с. (в съавторство).
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Гатев, Кирил (Кирил Гатев Иванов) (1926 – 2017)
Роден е в с. Овощарци, област Габрово. Завършва ВФСИ „Д. А. Ценов“, Свищов (1951). Придобива научната
степен „доктор на икономическите науки“ (1980). Главен редактор на сп. „Статистика“.
Научни интереси:
обща теория на статистиката; икономическа статистика.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1964); професор (1982).
ръководни и други длъжности в УНСС:
декан на факултет „Икономическа информация“.
в национални и международни организации:
зам.-директор на НСИ.
Основни публикации:
1. Индексни модели за анализ на факторни ефекти. – София: УНСС, 1991. – 39 с.
2. Обща теория на статистиката. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1986. – 532 с.
3. Сборник от задачи по обща теория на статистиката. – Свищов, 1959. – 164 с.
4. Статистически методи и модели. – София: УНСС, 1991. Част 1. – 215 с.; Част 2. – 165 с.
5. Статистическо характеризиране на структурни изменения. – 1977.

Гоев, Валентин Димитров (1958)
Роден е в Крумовград. Завършва МГ „Акад. К. Попов“, Пловдив. Получава висше
образование във ВИИ „Карл Маркс“ (1982), специалност „Статистика“.
Придобива научната степен „доктор“ (1989). Гост-професор в University of Essex
(UK) – Essex Summer School in Social Science Data Analysis, курс: „Introduction to
Statistical Analysis in Social Research using SPSS“ (1996). Владее английски и руски
език. Член на Съюза на балканските статистици. Има издадени 57 публикации.
Научни интереси:
статистически анализ на данни; специализиран статистически софтуер.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1983); главен асистент (1989); доцент (1998); професор (2010).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Статистика и иконометрия“ (1991 – 1996); директор на Центъра за статистически изследвания към УНСС (2003 – 2011); декан на факултет „Приложна информатика и статистика“ (2009 – 2012); ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“ (от 2018 г.); зам.- ректор по
НИД (2012 – 2019); член на АС (от 2012 г.).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
директор на дирекция „Информационна и издателска дейност“, Народно събрание на Република България
(2002 – 2007).
Лекционни курсове:
статистически анализ със статистически софтуер; софтуер за анализ на времеви редове; статисти-
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чески софтуер за бизнес в статика; статистически софтуер за бизнес анализ в динамика; статистически методи за прогнозиране на валутните курсове.
Основни публикации:
1. Статистическа обработка и анализ на информацията от социологически, маркетингови и политически изследвания с SPSS: Учебник. – Cофия: УИ „Стопанство“, 1996. – 227 с.
2. Статистически анализ в социологически, икономически и бизнес изследвания. – София: ИК – УНСС,
2019. – 308 с. (авт. колектив).
3. Статистически анализ на времеви редове. – София: Авангард прима, 2010. – 344 с. (в съавторство).
4. Статистическо изследване на скритата икономика в България през периода 2002 – 2008 година. –
София: Авангард прима, 2010. – 258 с.
5. Estimating the Hidden Economy in Bulgaria. // SEER South-East Europe Review for Labour and Social Affairs,
2009, № 1, pp. 77 – 93.

Димитров, Александър Георгиев (1935 – 2007)
Завършва висше образование във ВИИ „Карл Маркс“ (1958), специалност „Статистика“. Придобива научните степени „доктор“ (1977) и „доктор на икономическите науки“ (1985). Специализира и преподава в
ЦИМИ – Москва, и в Института за икономически изследвания, Белград. Гост-изследовател и преподавател
в Института за развиващи се икономики, Токио.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши научен сътрудник I степен (1988).
Лекционни курсове:
иконометрия.
Основни публикации:
1. Въведение в иконометрията: Учебник. – Велико Търново: Абагар, 1995. – 312 с.
2. Икономическа енциклопедия: в 2 т. – София: Наука и изкуство, 1971 (авт. колектив); т. 1. – 775 с.;
т. 2. – 1972. – 761 с.
3. Методология и таблици за изчисляване на средни темпове на икономически процеси: Геометрични,
кумулативни и експоненциални темпове на прираста. – София: Наука и изкуство, 1984. – 168 с. (в съавторство).
4. Модели и методи за характеризиране развитието на икономиката. – София: Наука и изкуство,
1968. – 1982 с. (в съавторство).
5. Прогнозиране на външната търговия – методи и средства: Ч. 2: Прогностични изследвания. – София:
НИИВТ, 1972. – 241 с. (в съавторство).
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Калоянов, Тодор (Тодор Калоянов Николов) (1955)
Роден е в Созопол. Завършва Средното специално училище по морски и океански
риболов, Бургас (1974). Получава висше образование във ВИИ „Карл Маркс“ (1980),
специалност „Статистика“. Придобива научната степен „доктор“ (1989). Член
на Асоциацията на балканските статистици; Европейска асоциация за изучаване на населението (EAPS). Владее английски и руски език. Има издадени 52
публикации.
Научни интереси:
демографска статистика; теория на статистиката.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1981); главен асистент (1986); доцент (2001); професор (2012).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан по учебната работа на факултет „Приложна информатика и статистика“; главен редактор
на сп. „Икономически алтернативи“; зам.-председател на ОС.
Лекционни курсове:
статистика; демографска статистика; възпроизводство на населението.
Основни публикации:
1. Изследване на динамиката на плодовитостта на жените в България посредством сравнения на разпределения 1961 – 2008. – София: УИ „Стопанство“, 2010. – 165 с.
2. Икономически растеж и раждаемост в страните от ЕС през периода 2002 – 2012. // Икономически
алтернативи, 2012, № 3, с. 5 – 25.
3. Приложение на статистическото извадково изучаване в одита. – София: УИ „Стопанство“, 2011. – 187 с.
4. Статистика. – прераб. и доп. изд. – София: ИК – УНСС, 2014. – 492 с. (в съавторство).
5. Impacts of Climate Change on Winter Tourism in Borovets. // Икономически изследвания, 2010, № 2,
с. 98 – 126.

Мишев, Георги Димитров (1947)
Роден е в Кюстендил. Завършва СПУ, Кюстендил (1965). Получава висше образование във ВИИ „Карл Маркс“ (1971), специалност „Статистика“. Придобива научната
степен „доктор“ (1985). Владее руски и английски език. Има издадени 112 публикации.
Научни интереси:
квантификация на многомерни признаци; статистически методи за анализ и
прогнозиране на развитие; приложение на методите на многомерния статистически анализ при оценяване и рейтингиране на стопански субекти; работна
сила; финансов анализ.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1973); доцент (1989); професор (2010).
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ръководни и други длъжности в УНСС:
секретар на НС по управление, планиране и статистика (1993 – 1996); член на АС (1993 – 2003); зам.-ректор (2000 – 2003); председател на ПС по НИД (2000 – 2003); председател на редколегията на „Научни
трудове на УНСС“ (2000 – 2003); ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“ (2001 – 2003);
директор на Центъра за статистически изследвания (2011 – 2019).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
МОН – координатор на изследователски проекти по програма „Икономика“ (1986 – 1990); Министерство
на икономическото развитие – ръководител на звеното за информация и анализи (1995 – 1997); НАОА
при Министерския съвет – член на Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол
(2005 – 2011).
в национални и международни организации:
член на Висшия статистически съвет при НСИ (2000 – 2006); член на СНС по управление на икономиката
и социална информация при ВАК към МС (2001 – 2004); член на СНС по стопанска информация, счетоводство и финанси при ВАК към МС (2004 – 2007); секретар на СНС по икономическа информация и стопанско
управление при ВАК към МС (2007 – 2010).
Лекционни курсове:
статистика; иконометрия; статистически анализ на времеви редове; иконометрични методи за финансов
анализ; иконометрични методи във финансовия мениджмънт; статистически методи за бизнес анализ.
Основни публикации:
1. Бизнес средата в България през периода 2003 – 2008. – София: УИ „Стопанство“, 2010. – 234 с.
2. Квантификация на многомерни признаци. //Научни трудове, 1992, № 3.
3. Статистика за икономисти. – 3. прераб. и доп. изд. – София: УИ „Стопанство“, 1998. – 298 с. (в съавторство).
4. Статистически анализ на времеви редове. – София: Авангард Прима, 2010. – 345 с. (в съавторство).
5. Статистически методи: II част (Програмно ръководство за упражнения по статистически методи
за анализ на времеви редове). – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1980. – 324 с.

Павлова, Веселка Христова (1955)
Родена е в София. Завършва 22. СПУ, София (1973). Получава висше образование
във ВИИ „Карл Маркс“ (1977), специалност „Статистика“. Придобива научната
степен „доктор“ (1987). Член на ESRA, EDEN. Владее английски и руски език. Има
издадени 124 публикации.
Научни интереси:
статистика; бизнес статистика; количествени методи и модели в бизнеса;
статистика на околната среда; регионални статистически изследвания; демографска статистика; краткосрочни бизнес прогнози; статистически методи във външната търговия, медицинска статистика, статистически методи в управлението; статистическа теория за вземане на управленски решения.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1982); доцент (1998); професор (2010).
ръководни и други длъжности в УНСС:
директор на ЦДО (2005 – 2015); ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“ (2006 – 2018);
зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение (2007 – 2015); член на Факултетния съвет на факултет „Приложна информатика и статистика“ (от 2008 г.).
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в национални и международни организации:
член на УС на Националния ЦДО (2000 – 2008; 2012 – 2016).
Лекционни курсове:
статистика; статистика на устойчивото развитие и околната среда; иконометрия; количествени методи и модели в бизнеса; медицинска статистика.
Основни публикации:
1. Значението на Евростат и националната статистика за повишаване на информираността на българските институции и граждани като членове на ЕС. – София: УИ „Стопанство“, 2008. – 159 с.
2. Проблеми при статистическите изследвания на основни компоненти на околната среда. – София: УИ
„Стопанство“, 2010. – 221 с.
3. Статистически изследвания в публичния сектор. – София: ИК – УНСС, 2016. – 316 с.
4. Статистически методи в международния бизнес. – София: ИК – УНСС, 2013. – 271 с.
5. Statistical Waste Monitoring. // Management of Innovative Development the Economic Entities. – Poland, 2018,
pp. 64 – 71.

Русев, Божидар Тенев (1933 – 2012)
Роден е в Стара Загора. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1960), специалност
„Статистика“. Придобива научната степен „доктор“ (1967). Специализира в
МГУ „М. В. Ломоносов“, Москва (1970). Автор е на оригинални методики за изчисляване на жизнения и трудовия потенциал на населението. Владее френски
и руски език.
Научни интереси:
статистико-демографско изследване на основните възпроизводствени процеси на населението.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1979); професор (1995).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на факултет „Управление и информатика“; член на ПС по НИД при УНСС (1999 – 2001).
в национални и международни организации:
член на СНС към ВАК; член на Научния съвет при Демографския институт на БАН (1990).
Лекционни курсове:
обща теория на статистиката; демографска статистика; демография; социална статистика; възпроизводство на населението.
Основни публикации:
1. Анализ на състава, естественото и механичното движение на населението. – София: Централно статистическо управление, 1974. – 124 с.
2. Демографска статистика. – София: Печатна база на ВИИ „Карл Маркс“, 1980. – 208 с.
3. Демографска статистика. – София: УИ „Стопанство“, 1992. – 313 с. (в съавторство).
4. Демографска статистика: Ръководство. – София: УИ „Стопанство“, 2000. – 232 с. (в съавторство).
5. Смъртност на населението в България (1964 – 2000). – София: Медицина и физкултура, 1984. – 227 с.
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Станев, Стефан Тодоров (1917 – 2008)
Роден е в с. Стежерово, област Плевен. Завършва ВФСИ „Д. А. Ценов“, Свищов (1940). Специализира статистика в Института по статистика към Виенския университет.
Научни интереси:
проблеми на икономическия растеж и социалната политика.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
стажант-асистент (1944); редовен асистент (1945); доцент (1948); професор (1950); професор във ВИИ
„Карл Маркс“ (1957).
в национални и международни организации:
ректор на ВФСИ в Свищов (1950 – 1955).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
зам.-началник на управление „Висше образование“ при Министерството на културата (1951); началник
на същото управление (1956 – 1958); зам.-председател на ЦСУ (1958); председател на ЦСУ (1960 – 1971);
първи зам.-министър на информацията и съобщенията (1971); посланик на НРБ във Венесуела (1977) и в
Канада (1980 – 1983).
Основни публикации:
1. Икономическа статистика. – 4. изд. – София: Наука и изкуство, 1977. – 532 с.
2. Методологически проблеми на статистиката на културата. – 1971.
3. Равновесие на икономическия растеж при дестимулиращ технически прогрес. – 1987.
4. Проблеми на социалната статистика: предмет и задачи. – 1980.
5. Селскостопанска статистика. – София: Наука и изкуство, 1950. – 197 с.

Стефанов, Иван Матеев (1899 – 1980)
Роден е във Варна. Завършва висше образование в Германия (1924) – Философския
факултет на Берлинския университет, където защитава докторат по обществено-политически науки. Специализира статистика в Берлин и Париж.
Постъпва във Висшето търговско училище „Д. А. Ценов“, Свищов (1938) като
извънреден професор по статистика. Там създава първите катедри по статистика и по застраховане. Създател е на статистическата наука и практика, на държавната статистика в България. Има над 190 научни публикации и
над 110 рецензии.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
професор (1940); академик (1947).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Статистика“ (1957 – 1967).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
министър на финансите (1946 – 1949).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
управител на БНБ (1946).
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Основни публикации:
1. Животоосигуряването в България. – Свищов, 1944.
2. Новият бюджет и стопанското изграждане на България. – София: ЦКС, 1948. – 48 с.
3. Процесът на преразпределението в НР България: Изследване върху преразпределението на стойността в социалистическото възпроизводство. – София: БАН, 1963. – 158 с. (в съавторство).
4. Теоретические и методологические проблемы статистики: Сборник статей. – Москва: Статистика,
1979. – 152 с.
5. Теория на статистиката. – София: Наука и изкуство, 1960. – 647 с. (в съавторство).

Сугарев, Здравко Тодоров (1909 – 1993)
Роден е в Кюстендил. Завършва СДУ (1932), специалност „Математика“. Специализира: статистика в
Статистическия институт при Парижкия университет (1937); математическа икономия и демография в Института „Анри Поанкаре“ към Парижкия университет (1937 – 1939); приложение на математическите методи в икономиката и демографията в Института за световно стопанство в
Кил; в Московския икономико-статистически институт (1961). Основател и ръководител на катедра
„Висша математика“ (1963).
Научни интереси:
проблеми на демографската статистика; теория на статистиката; икономическа статистика; финансова статистика; приложения на математическите и статистическите методи в икономиката.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1957); професор (1963).
Основни публикации:
1. Демографска статистика. – София: Наука и изкуство, 1975. – 395 с.
2. Особености при изследване на взаимозависимости в икономиката. – 1968.
3. Сборник от задачи по теория на вероятностите. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1965. – 153 с. (в съавторство).
4. Статистическо обхващане на взаимозависимости в областта на финансите. – София: БАН, 1962. –
120 с.
5. Теория на вероятностите: Учебник. – София: Наука и изкуство, 1979. – 358 с. (в съавторство).

Съйкова, Иванка Димова (1930)
Родена е в София. Завършва средно образование през 1953 г. в София. Получава
висше образование във ВИИ „Карл Маркс“ (1959), специалност „Статистика“.
Придобива научните степени „доктор“ (1970) и „доктор на науките“ (1980).
Специализира в London School of Economics, Великобритания – Статистика
(1966 – 1967). Гост-професор в University of Delhi, India – „Logic and Strategy of
Statistical Survey“; University of Calcutta, India – „Design of Statistical Survey“; Aalborg
University, Copenhagen – „Statistics“. Doctor Honoris Causa на ПУ „П. Хилендарски“.
Владее английски и руски, ползва френски език. Членува в МСА. Има издадени 93
публикации.
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Научни интереси:
методология и методи на статистическото изследване.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1971); професор (1983).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-ректор; зам.-декан; ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“.
Лекционни курсове:
статистически изследвания на зависимости и други връзки в социално-икономическата област; логика
и стратегия на статистическото изследване; проектиране на статистически изследвания; методология и методи на емпиричните социологически изследвания; методи за стимулиране на творческото
мислене.
Основни публикации:
1. Евристиката и ние. – София: Профиздат, 1989. – 159 с. (в съавторство).
2. Методология и методика на социологическите изследвания. – София: Наука и изкуство, 1977. –
316 с. (в съавторство).
3. Проектиране на статистически изследвания. – София: ИК – УНСС, 2016. – 170 с.
4. Статистическото изследване: Постановка, методи, оценка на резултатите. – София: Люрен,
1994. – 320 с. (в съавторство).
5. Статистически изследвания на зависимости и други връзки в социално-икономическата област:
Ч. 1 – 2. – София: УИ „Стопанство“, 1991. – 465 с.

Тотев, Анастас Юрданов (1906 – 2000)
Роден е в София. Завършва висше агрономическо образование в Агроикономическия факултет на СДУ (1928), правни науки в ЮФ на СУ „Св. Климент
Охридски“ (1934) и икономически науки в Корнуелския и Харвардския университет в САЩ (1938). Придобива научната степен „доктор“ в Корнуелския университет (1938).
Научни интереси:
проблеми на общата теория на статистиката; съдебна статистика; криминология; демография; финанси; теория на социалното управление.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1940); извънреден професор (1947); редовен професор (1950).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Статистика“ (1948 – 1956).
в национални и международни организации:
редовен член на Международния статистически институт; експерт на ООН, отдел „Демография“.
Лекционни курсове:
обща теория на статистиката.
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Основни публикации:
1. Основи на общата теория на статистиката. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1978. – 324 с.
2. Статистика на вътрешната търговия. Учебник за трети курс на икономическите техникуми. –
София: Народна просвета, 1954. – 187 с.
3. Съдебна статистика. – 2. изд. – София: Наука и изкуство, 1960. – 386 с.
4. Съдебна статистика. – София: Наука и изкуство, 1958. – 360 с.
5. Финансова наука. – София: Наука и изкуство, 1951. Дял II – финансовата система на НРБ. – 215 с.

Цветков, Стоян Петров (1950)
Роден е в София. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1975), специалност „Статистика“.
Специализира в Ленинград, СССР (1986). Ползва английски и руски език. Придобива
научната степен „доктор“ (1989). Член на Международната асоциация за изследване на доходите и богатството и на Асоциацията на балканските статистици.
Научни интереси:
приложни статистики: макроикономическа статистика, социални статистики (статистика на работната сила, статистика на жизненото равнище,
демографска статистика).
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1993); професор (2011).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на АС; зам.-декан; директор на отделение „Магистър“.
в национални и международни организации:
зам.-председател на НСИ (1990 – 1991); председател на НСИ (2007 – 2008).
Лекционни курсове:
статистика; статистически контрол на качеството; икономическа статистика; макроикономическа
статистика; статистика на краткосрочните показатели; статистика на жизненото равнище.
Основни публикации:
1. Въведение в общата теория на статистиката: Ръководство за самоподготовка. – София: ВИИ „Карл
Маркс“, 1980. – 224 с.
2. Икономическа статистика. – Варна: ВИНС „Д. Благоев“, 1990. – 300 с. (в съавторство).
3. Развитие на статистическите изследвания на стопанската система. – София: УИ „Стопанство“,
2011. – 232 с.
4. Статистика за икономисти: в 2 ч. – София: ИК „Люрен“, 1993 (в съавторство). Ч. 1. – 208 с. Ч. 2. – 128 с.
5. Статистика за икономисти. – 3. прераб. и доп. изд. – София: УИ „Стопанство“, 1998. – 298 с. (в съавторство).
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Цонев, Венец Стефанов (1917 – 2008)
Роден е в София. Завършва Немската гимназия в София (1935). Получава висше
образование в ЮФ на СДУ (1939). Специализира в Берлин (1972). Владее немски, английски и руски език. Има издадени над 120 публикации.
Научни интереси:
философия; логика и стратегия на съвкупностните (статистическите) изследвания; теория на индексите в икономиката; теория и приложение на представителните извадкови изследвания.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
професор (1963).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на ОИФ.
Лекционни курсове:
основи на репрезентативните изучавания; логика и стратегия на статистическите изследвания; промишлена статистика.
Основни публикации:
1. Върху логическите основи на статистическия метод. – София: Наука и изкуство, 1951. – 31 с.
2. За двете нива на статистическия диагностичен анализ. // Статистика, 1977, № 5.
3. Основи на репрезентативното изучаване. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1970. – 284 с.
4. Структура на статистическото мислене. // Статистика, 1984, № 6.
5. Съвременната теория на индексите и нейната статистическа алтернатива. // Статистика, 1997,
№ 6.

Шапкарев, Петър Климентов (1908 – 1997)
Роден е в София. Завършва СДУ „Св. Климент Охридски“ (1934), специалност
„Математика“. Придобива научната степен „доктор на науките“ (1982). Специ
ализира статистика и приложение на математическите методи и модели в икономиката в Берлин (1936 – 1937) и в Москва (1961). Постъпва като хоноруван преподавател по икономическа статистика във ВИИ „Карл Маркс“ (1955 – 1976). Член на
Националния център по кибернетика и изчислителна техника към КНТПВО.

Научни интереси:
статистическа методология; приложение на статистическите подходи за решаване на проблемите на
икономиката; разработване на методология на математически методи и модели за изследване и планиране на дейността в различни отрасли на народното стопанство; планиране и анализ на икономическите
показатели.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши научен сътрудник в Икономическия институт на БАН (1956); професор (1966).
в национални и международни организации:
създател и ръководител на Икономико-математическата лаборатория в Икономическия институт при
БАН (1962 – 1976).
Основни публикации:
1. Въпроси на развитието на електрификацията в НР България. – София: БАН, 1963. – 213 с.
2. По въпросите на статистиката за себестойността и издръжката на обръщението. – София: Наука
и изкуство, 1956. – 126 с.
3. Статистика на вътрешната търговия: (Учебник за студентите от висшите икономически институти). – София: Наука и изкуство, 1966. – 528 с. (авт. колектив).
4. Статистика на вътрешната търговия. – София: Наука и изкуство, 1956. – 332 с. (в съавторство).
5. Статистико-икономически етюди върху народното стопанство на НР България. – Варна:
Г. Бакалов, 1982. – 247 с.

Янакиев, Румен Димов (1920 – 1982)
Роден е в Хасково. Завършва висше икономическо образование във ФССН при СУ
„Св. Климент Охридски“ (1945). Постъпва в СУ (1947). Придобива научната степен „доктор“ (1950). Работи като български експерт по статистика в ООН в
Женева, Акра (Гана – Африка), Ню Йорк (1960).
Научни интереси:
стопанско управление на машинната обработка на икономическата информация; проблеми на статистиката.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
професор в Берлин (1957); професор във ВИИ „Карл Маркс“ (1960).
Основни публикации:
1. Принципът на пропорционалността на производствените елементи: Ч. 1: Законът за намаляващото
се плодородие на почвата в ученията на буржоазните икономисти до класическата школа. – София:
Наука и изкуство, 1947. – 72 с.
2. Проблеми на статистиката за производителността на труда в социалистическата промишленост. –
София: Наука и изкуство, 1951. – 77 с.
3. Промишлена статистика. – София: Наука и изкуство, 1963. – 483 с. (в съавторство).
4. Статистика на промишлеността и капиталното строителство с основи на общата теория на статистиката. – 1975 (в съавторство).
5. Статистическо отчитане и изучаване на използуването на производствените мощности в промишлеността. – София: БАН, 1958. – 252 с.
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ДОЦЕНТИ
Атанасов, Атанас Георгиев (1977)
Роден е в Гоце Делчев. Завършва УНСС (2000), специалност „Статистика и иконометрия“. Придобива научната степен „доктор“ (2015). Владее английски език.
Има издадени 40 публикации.
Научни интереси:
статистически анализ и прогнозиране на динамични редове; иконометрия;
статистически информационни системи.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2001); старши асистент (2004); главен асистент (2016); доцент (2018).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
управител на „Иконометрика“ ЕООД.
Лекционни курсове:
статистически анализ на времеви редове; статистически информационни системи; иконометрия; статистика.
Основни публикации:
1. Методологични подходи на извадковите изследвания за извършване на проверки на бенефициентите
на ОП РЧР 2014 – 2020. // Научни трудове на УНСС, 2017, т. 2.
2. Последваща оценка на активната политика на пазара на труда в България. – София: ИК – УНСС. – 256 с.
3. Статистически методи за анализ на динамични редове. – София: ИК – УНСС, 2018. – 210 с.
4. Assessment of the Administrative Burdens for Business in Bulgaria According to the National Legislation related to
the European Union Internal Market. // Journal of Contemporary Management Issues, 2017, Vol. 22, Special Issue,
pp. 21 – 49 (авт. колектив).

Батьов, Иван (Иван Батьов Томов) (1931 – 2006)
Роден е в с. Чомаковци, област Плевен. Завършва ВФСИ „Д. А. Ценов“, Свищов (1954), специалности
„Планиране“ и „Статистика“. Става доцент във ВИИ „Карл Маркс“ (1982).
Научни интереси:
приложение на корелационния и индексния факторен анализ на динамиката на селскостопанското производство и производителността на труда; методологични въпроси на изчисляването на някои основни
статистически показатели в селското стопанство; използване на машинотракторния парк; история
на българската селскостопанска статистика.
Основни публикации:
1. Анализ на производителността на труда в селското стопанство. – София: ДУИ, 1970. – 43 с.
(в съавторство).
2. Икономически анализ на дейността на селскостопанските предприятия: Ръководство. – София:
Земиздат, 1982. – 147 с. (авт. колектив).
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3. Ръководство по статистика: За студентите от ВСИ „В. Коларов“ – Пловдив: ВСИ „В. Коларов“,
1986. – 180 с. (в съавторство).
4. Състояние и перспективи за развитието на месопромишлеността в НР България: Обзор. – София:
Техника, 1972. – 456 с. (авт. колектив).

Бошнаков, Венелин Николаев (1971)
Роден е в Плевен. Завършва МГ „Гео Милев“, Плевен. Получава висше образование в УНСС, специалности „Статистика и иконометрия“ (1994) и „Финанси“
(1996). Придобива научната степен „доктор“ (2005). Специализира във:
University of Leicester (1999); Central European University, Budapest (1999), University
of Essex (2007). Член е на българския експертен екип към европейските научни инфраструктури: EUROMOD: European Tax-Benefit Microsimulation Model (JRC
Seville); European Social Survey: European Research Infrastructure Consortium (ESS
ERIC HQ, London). Владее английски и руски език. Има издадени над 80 научни
публикации.
Научни интереси:
микроиконометрика; статистически анализ на извадкови данни; международна икономика: трансгранично движение на производствени фактори (преки чуждестранни инвестиции; трудова миграция; мигрантски трансфери); икономика на публичния сектор (подоходно разпределение; данъчно-трансферна интервенция; микросимулационен анализ).
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент и старши асистент (1998 – 2005); главен асистент (2005 – 2010); доцент (2010).
ръководни и други длъжности в УНСС:
главен секретар по науката (от 2012 г.); научен секретар на катедра „Статистика и иконометрия“ (от
2018 г.).
Лекционни курсове:
статистика; иконометрия; приложна иконометрия; специфични модели за иконометричен анализ;
иконометрични методи във финансовия мениджмънт.
Основни публикации:
1. Статистически анализ в социологически, икономически и бизнес изследвания. – София: ИК – УНСС,
2019. – 308 с. (авт. колектив).
2. Assessing Regional Disparities in Bulgaria and Switzerland: Chapter 4. // Migration and Transnationalism between
Switzerland and Bulgaria. – Springer, 2017, pp. 91 – 121 (в съавторство).
3. Determinants of Migration and types of Migration and Mobility: Chapter 2. // Migration and Transnationalism
between Switzerland and Bulgaria. – Springer, 2017, pp. 25 – 60 (в съавторство).
4. Return Migration and Development Prospects After EU Integration: Empirical Evidence From Bulgaria: Chapter 10. //
A Continent Moving West? EU Enlargement and Labour Migration From Central and Eastern Europe. – Amsterdam
University Press, 2010, pp. 231 – 248 (в съавторство).
5. Sources of Income Inequality: Empirical Evidence from Bulgaria. // Economic Studies, 2010, Vol. 12 (4),
pp. 39 – 64 (в съавторство).
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Дочев, Христо (Христо Дочев Иванов) (1936)
Роден е в с. Балканец, област Ловеч. Завършва ВФСИ „Д. А. Ценов“, Свищов
(1959). Придобива научната степен „доктор“ (1976). Владее руски език.
Научни интереси:
статистика на стопанската организация; теория на икономическата статистика; статистико-методологически проблеми и анализ на средните добиви и
производството в селското стопанство.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1970); доцент (1978).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-генерален директор на ИСК.
Лекционни курсове:
обща теория на статистиката; статистически изследвания във фирмите; териториални статистически изследвания.
Основни публикации:
1. Анализ на производителността на труда в селското стопанство. – София: ДУИ, 1970. – 43 с.
(в съавторство).
2. Икономически анализ на дейността на селскостопанските предприятия: Ръководство. – София:
Земиздат, 1982. – 147 с. (авт. колектив).
3. Селскостопанска статистика. – София: Наука и изкуство, 1974. – 279 с.
4. Състояние и перспективи за развитието на месопромишлеността в НР България: Обзор. – София:
Техника, 1972. – 456 с. (авт. колектив).
5. Териториални статистически сравнения: същност, видове, проблеми. – София: ВИИ „Карл Маркс“,
1987. – 27 с.

Имамов, Алиосман Ибраим (Арсо Бинков Манов) (1953)
Роден е в с. Абланица, област Благоевград. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1978),
специалност „Статистика“. Придобива научната степен „доктор“ (1987).
Владее английски и руски език.
Научни интереси:
динамичен анализ; многомерен анализ; компютърен статистически анализ;
анализ на данъчната и фискална политика.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1996).
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на АС (1981 – 1984); член на Факултетния съвет на факултет „Приложна информатика и статистика“ (от 2008 г.).
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в законодателната, изпълнителната и съдебнатая власт:
народен представител от ДПС в 39-то, 40-то, 41-то и 42-то народно събрание.
Лекционни курсове:
обща теория на статистиката; подготовка на данни за статистическа обработка с компютър; многомерни статистически методи.
Основни публикации:
1. Въведение в статистиката със SPSS. – София: УИ „Стопанство“, 2000. – 620 с.
2. Компютърна статистика: Елементарни статистически изчисления ЕСТАТ. – София: УНСС, 1993. – 69 с.
3. Многомерни статистически методи със SPSS. – София: УИ „Стопанство“, 2002. – 248 с.
4. Номинални доходи на домакинствата в Р България през преходния период. – София: УИ „Стопанство“,
1995. – 99 с.
5. Статистика с SPSS. – 2. изд. – София: Тракия-М, 2001. – 508 с.

Коцева, Мариана Михайлова (1967)
Родена е в Бяла. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1990), специалност „Статис
тика и иконометрия“. Придобива научната степен „доктор“ (1996). Специа
лизира в CEU, Prague; New York University (M. A. in Economics). Гост-лектор
по иконометрия в Икономическия департамент на Централния европейски
университет, Будапеща (1997). Член на: Сдружението на статистиците в
България; Международния статистически институт; УС на Българската
асоциация на университетските жени. Член на редакционната колегия на
списание Statistics in Transition. Владее английски, руски и френски език.
Научни интереси:
финансова статистика; обща теория на статистиката; иконометрия.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1996); доцент (2003).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Статистика и иконометрия“ (1996).
в национални и международни организации:
председател на НСИ (2008 – 2012); зам. генерален директор на Евростат (2014 – 2017); генерален
директор на Евростат (от 2017 г.).
Основни публикации:
1. Моделиране на инвестиционни решения чрез логистични регресии (по данни от масовата приватизация). // Икономическа мисъл, 2002, № 1 (в съавторство).
2. Фактори, определящи риска от обедняване. // Статистика, 2004, № 5, с. 24 – 34.
3. Bulgaria: The Challenges of Poverty. Sofia: National Statistical Institute, 2006 (в съавторство).
4. European Social Statistics. Luxembourg: Eurostat, 2013 (редактор).
5. Work incentives and other effects of the transition to social assistance in the transition economies: Evidence from
Bulgaria. // Empirical Economics, 1998, Vol. 23 (1 – 2), pp. 237 – 261 (в съавторство).
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Къналиев, Тодор Христов (1941)
Роден е в с. Рудина, област Кърджали. Завършва Икономическия техникум
София (1958). Получава висше образование във ВИИ „Карл Маркс“ (1967),
специалност „Статистика“. Придобива научната степен „доктор“ (1979).
Специализира в Московския икономико-статистически институт (1982).
Член на Асоциацията на балканските статистици (ABS). Владее руски и английски език. Има издадени над 70 публикации.

Научни интереси:
теоретико-методологически и практикоприложни проблеми на статистиката и на статистическите
изследвания; индексен метод на анализ, анализ на прирасти в средно и сумарно значение на признак;
изследване на структури и структурни промени и техните ефекти; извадкови методи при статистическите изследвания.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1968); главен асистент (1972); доцент (1982).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан по НИР на факултет „Икономическа информация“ (1986 – 1989); декан на факултет
„Икономическа информация“ (1989 – 1991); ръководител на департамент „Статистика и иконометрия“
(1992 – 1995); зам.-ректор по международно сътрудничество и връзки с обществеността (1995 – 1999);
член на АС (1989 – 1999); член на Факултетния съвет и на Научния съвет на факултет „Управление и
информатика“ (1989 – 1999; 2003).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
главен директор с ранг на зам.-председател на Комитета по ЕССИ (1984 – 1986).
Лекционни курсове:
въведение в статистиката; планиране и организация на извадкови изследвания; статистически методи
в експерименталното дело; основи на статистическите информационни системи; специфични извадкови изследвания.
Основни публикации:
1. Възможности за прецизиране и разширяване анализа на динамиката на цените на стоките. //
Икономическа мисъл, 1979, № 5.
2. Необходима конкретизация на познавателните цели на обекта на индексния анализ. // Статистика,
1975, № 4.
3. Относно понятието статистическа структура и измерителите на структура в статика. //
Статистика, 1992, № 5, с. 21 – 38.
4. Съвкупностният (статистическият) подход на изследване и някои дискусионни въпроси на индексната теория. // Статистика, 2005, № 1, с. 3 – 23.
5. Теория и практика на извадковите изследвания: Курс лекции. – София: ФАР-2001, 2004 (в съавторство).
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Мичев, Димитър Владимиров (1933 – 1985)
Роден е в Стрелча. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ – София (1958), специалност „Статистика“.
Научни интереси:
статистически контрол на качеството; транспортна статистика.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1960); доцент (1970).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на ОИФ; декан на факултет „Икономическа информация“ (1972 – 1978).
Основни публикации:
1. Ефективно информационно обслужване. – София, 1980.
2. Индексният анализ. – София, 1973.
3. Сборник задачи по теория на статистиката. – София: ВИИ, 1962. – 136 с.
4. Статистически методи за анализ и контрол на качеството: Учебник. – София: ВИИ „Карл Маркс“,
1984. – 307 с.
5. Транспортна статистика. – София: Наука и изкуство, 1973. – 287 с.

Мургова, Мариана Колева (1971)
Родена е в София. Завършва ПУ „Св. св. Кирил и Методий“, Пловдив (1989).
Получава висше образование в УНСС (1996), специалност „Статистика и иконометрия“. Придобива научната степен „доктор“ (2005). Специализира в
Института за демографски изследвания „Макс Планк“ (MPIDR), Рощок, Германия
(докторант) (2000 – 2002), теми: „Продължителност на живота и смъртност по причини на населението в България“ и „Социални различия в репродуктивното здраве в Чехия“. Гост-професор в Universita degli Studi Internazionali di
Roma (UNINT), Italy, „Demographic Trends in Eastern and Western Europe“. Членува
в International Union for Scientific Study of Population (IUSSP); European Association
for Population Studies (EAPS); EAPS’ Working Group on „Health, morbidity and mortality“; Eastern-European Ageing
Societies in Transition’ (EAST) Research Network, Oxford Institutute of Ageing, University of Oxford. Владее руски,
английски и френски език. Има издадени 30 публикации.
Научни интереси:
статистика и демография.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2006); главен асистент (2007); доцент (2018).
ръководнии и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Статистика и иконометрия“ (2016 – 2018).
Лекционни курсове:
регионална статистика; статистика; иконометрия; демографска статистика; възпроизводство на
населението.
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Найденов, Александър Цветанов (1979)
Роден е в София. Завършва Националната търговско-банкова гимназия,
София (1998). Получава бакалавърска (2002) и магистърска степен (2004) по
специалност „Статистика и иконометрия“ от УНСС. Придобива научната
степен „доктор“ (2010). Владее английски и руски език. Има издадени 28 публикации.
Научни интереси:
статистика на работната сила; социално-икономически изследвания; проектиране и приложение на извадкови методи; оценки за малки подсъвкупности;
линейно-структурни модели; статистически методи за контрол на качеството; статистически софтуер (SPSS, R, Stata, Demetra, ECOTRIM); инструменти за провеждане на онлайн изследвания; статистически методи за осигуряване на конфиденциалност.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2006); главен асистент (2010); доцент (2017).
в национални и международни организации:
началник на отдел „Обща методология и анализ на статистическите изследвания“ – НСИ (2014 – 2016).
Лекционни курсове:
статистика; иконометрия; статистически методи за контрол на качеството; онлайн статистически
изследвания.
Основни публикации:
1. Използване на методите за оценка на характеристики за малки подсъвкупности при идентифициране
на равнището на локалната безработица. // Икономически алтернативи, 2009, № 6.
2. Клъстъризация на страните на страните от ЕС по брутна добавена стойност, брой заети и компоненти на прираста в брутната добавена стойност. // Икономически и социални алтернативи, 2016,
№ 2.
3. Подходи за месечна оценка на равнището на безработица въз основа на данни от Наблюдението на
работната сила. // Статистика, 2014, № 3.
4. Статистическо изследване на влиянието на социално-икономическите фактори върху ценностната
система на съвременните граждани на Република България. – София: ИК – УНСС, 2015. – 198 с.
5. Съвременни методи за осигуряване на конфиденциалност на статистическата информация. //
Икономическа мисъл, 2016, № 2.

Петров, Петър Йорданов (1925 – 1994)
Роден е в София. Завършва Стопанския факултет на СДУ (1950), специалност „Статистика“. Асистент
по статистика в Аграрикономическия факултет на ВСИ „Г. Димитров“, София (1951), доцент към същата катедра (1964). Работи в катедра „Статистика“ във ВИИ „Карл Маркс“ (1974).
Научни интереси:
проблеми на теорията на статистиката и на селскостопанската статистика.
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Основни публикации:
1. За формите на обобщаващите показатели за динамика. – 1964.
2. Обща теория на статистиката и селскостопанската статистика: Учебник. – София: ДИ за селскостопанска литература, 1974. – 320 с.
3. Ръководство за практически занятия по селскостопанска статистика. – София: Земиздат, 1962. –
166 с.
4. Съставяне и използване на статистическите показатели на селското стопанство. – София:
Земиздат, 1965. – 106 с. (в съавторство).

Стойкова-Къналиева, Андреана Станиславова (1951)
Родена е в София. Завършва 11. гимназия „Отец Паисий“, София (1969).
Получава висше образование във ВИИ „Карл Маркс“ (1973), специалност
„Статистика“. Придобива научната степен „доктор“ (1991). Специализира
в Московския икономико-статистически институт (1987 – 1988). Член на
European Survey Research Association (ESRA); Balkan Statistics Society. Владее
руски и английски език.
Научни интереси:
теория и практика на статистиката и на статистическите (съвкупностните) изследвания в икономиката; приложение на статистическата методология в маркетинговите, социологическите, политическите изследвания; изследване на връзки и зависимости в социалната област; проблеми на качеството на статистическата информация (точност,
достоверност); проблеми на международните статистически сравнителни изследвания.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1975); главен асистент (1985); доцент (1999).
Лекционни курсове:
статистическо изследване на зависимости; специфични модели за изследване на зависимости; планиране и организация на извадковите изследвания; статистически методи в маркетинговите изследвания;
международни статистически сравнения.
Основни публикации:
1. Качеството на статистическата информация и контролът при нейното производство. //
Статистика, 2005, № 3, с. 35 – 43
2. Обща теория на статистиката. – 2. прераб. и доп. изд. – София: Мартилен, 1999. – 220 с. (в съавторство).
3. Относно обекта и предмета на статистическите (съвкупностните) изследвания. // Статистика,
1996, № 4, с. 11 – 19.
4. Статистическо изследване на зависимости. – София: УИ „Стопанство“, 2002. – 454 с. (в съавторство).
5. Статистическо сравнително изследване на структурите, структурните различия и структурната
динамика на основни макроикономически показатели (брутна добавена стойност) на страните от ЕС
през периода 2000 – 2014 г. – София: ИК – УНСС, 2016. – 348 с. (в съавторство).
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Тошева, Екатерина Александрова (1973)
Родена е в София. Завършва Софийската математическа гимназия (1991).
Получава висше образование в УНСС (1996), специалност „Статистика и иконометрия“. Придобива научната степен „доктор“ (2007). Владее немски и английски език. Има издадени 27 публикации.
Научни интереси:
теория на статистиката; статистически изследвания в социалната област и
маркетинга; актюерна статистика.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2000); старши асистент (2003); главен асистент (2006); доцент (2013).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Статистика и иконометрия“ (2002 – 2015); директор на Университетския
център за мобилност на студенти и преподаватели и институционален Еразъм координатор (от
2015 г.).
Лекционни курсове:
статистика; подготовка на данни и проучвателен анализ; статистически методи в емпиричните изследвания; проектиране на статистически изследвания; статистическо изследване на зависимости (на
английски език).
Основни публикации:
1. Динамика на основни показатели за висшето образование в България и страните от ЕС за периода
2003 – 2016. // Научни трудове, 2018, № 5, с. 295 – 322.
2. Статистически анализ в социологически, икономически и бизнес изследвания. – София: ИК – УНСС,
2019. – 398 с. (авт. колектив).
3. Статистическо изследване на зависимости (методическо ръководство за решаване на задачи). –
София: ИК – УНСС, 2012. – 292 с.
4. Статистическо изследване на преките чуждестранни инвестиции в България за периода 1999 –
2011 г. – София: ИК – УНСС, 2012. – 174 с.
5. Effects of Changes in Tax-transfer System on Households Income Distribution in Bulgaria: Simulation Analysis
using EUROMOD for 2011 – 2015. // Economic Thought, 2016, № 5, pp. 51 – 71.

Чипева, Соня Дакова (1960)
Родена е в Етрополе. Завършва СОУ „Христо Ясенов“, Етрополе (1978). Получава
висше образование във ВИИ „Карл Маркс“ (1982), специалност „Статистика“.
Придобива научната степен „доктор“ (2000). Специализира в Нов университет, Лисабон – „Приложна статистика и иконометрия“ (1999); London
School of Economic and Political Sciences (LSE) – „Иконометрия, приложни
статистически методи за бизнес изследвания и за социално-политически изследвания“ (2001). Гост-професор в Икономическия университет в
Братислава – „Логистични регресионни модели и модели с дъми променливи“;
Университета на Никозия – „Логистични регресионни модели и модели с дъми
променливи“, „Динамични иконометрични модели“; Университета на Гренада,
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Испания – „Нелинейни регресионни модели“; „Множествени регресионни модели“; „Логистични регресионни модели и модели с дъми променливи“; „Приложение на моделите с SPSS“. Член на Асоциацията на балканските статистици. Владее английски и руски език. Има издадени 60 публикации.
Научни интереси:
иконометрия; иконометрични модели; приложна статистика и математика; многомерни статистически методи за анализ на категорийни данни; математическа статистика; статистически анализ в
социологически, маркетингови и политически изследвания; ПП за статистически анализ.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2000); доцент (2007).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-декан на факултет „Приложна информатика и статистика“.
Лекционни курсове:
статистика (на български и на английски език); иконометрия (на български и на английски език); приложна
иконометрия; статистически анализ с неметрирани данни; иконометрични модели.
Основни публикации:
1. Въведение в иконометрията. – София: ИК – УНСС, 2015, 244 с. (в съавторство).
2. Статистически системи за мониторинг и оценка на състоянието на орнитофауната като част от
природния капитал на България. // Научни трудове на УНСС, 2016, т. 1, с. 153 – 173.
3. An Analysis of Contemporary Military Blast and Gunshot Trauma versus Civilian Injuries. // Congress Handbook of
47th World Congress of Surgery WCS (Basеl), 2017 (авт. колектив).
4. Management of Severe Diffusive Peritonitis with an Open Abdomen – A Comparison of V.A.C. and Mesh-Foil
Laparostomy. // 20th Congress of Balkan Military Medical Committee, 8 – 11 June, 2015 (Thessaloniki), (авт.
колектив).
5. Open Abdomen and V.A.C. in Severe Diffuse Peritonitis. A Comparison of V.A.C. and Mesh-Foil Laparostomy. // JR
Army Med Corps, 2015, Feb., pp. 1 – 5 (авт. колектив).

Шкодрев, Евгени Василев (1944)
Роден е в Сливен. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1971), специалност „Машинна
обработка на икономическата информация“. Придобива научната степен „доктор“ (1984). Специализира в МЭСИ, Москва (1982). Владее немски, руски и полски
език.
Научни интереси:
теория на статистиката.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1990).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“ (2004 – 2005).
Лекционни курсове:
статистика.
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Основни публикации:
1. Индексният факторен анализ при „разнородна съвкупност“. // Статистика, 2003, № 5 – 6, с. 3 – 23.
2. Приемателен статистически контрол на качеството по количествен признак. – София: ВИИ „Карл
Маркс“, 1987.
3. Развитие на статистическата наука в България в светлината на европейската и световната статистическа мисъл. // България на Балканите и с Европа: Минало, настояще и бъдеще: Научна конференция (Равда), 2007, т. 2, с. 166 – 176.
4. Теория на статистиката и транспортна статистика: Ръководство за упражнения. – София:
ВИИ „Карл Маркс“, 1977. – 184 с.
5. Транспортна статистика: Учебник. – София: Наука и изкуство, 1990. – 259 с. (авт. колектив).

АСИСТЕНТИ
Бакалова, Дария Теодорова (1945 – 2006)
Родена е в Стара Загора. Завършва ВССИ, София (1970), специалност „Аграрикономика“.
Научни интереси:
обща теория на статистиката.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1978).
Лекционни курсове:
обща теория на статистиката.

Бозев, Васил Димитров (1987)
Роден е в Пазарджик. Завършва Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт, Пазарджик (2006). Получава бакалавърска степен по статистика и
иконометрия от УНСС (2010) и магистърска степен по същата специалност
от УНСС (2011). Придобива научната степен „доктор“ (2015). Владее английски
и руски език. Има издадени 14 публикации.
Научни интереси:
социални, икономически, маркетингови и бизнес изследвания.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2015); главен асистент (2017).
Лекционни курсове:
статистика; иконометрия; статистическо изследване на зависимости; статистика в интернет; статистически анализ със статистически софтуер; софтуер за анализ на времеви редове.
758

Основни публикации:
1. Структурни изменения в данъчните приходи през периода 2003 – 2014 година. // Икономически и социални алтернативи, 2015, № 2, с. 52 – 99.
2. Сравнително изследване на някои страни от ЕС по брутна добавена стойност и брой на заетите лица
през периода 2000 – 2014 година чрез TRAMO/SEATS модел. // Икономически и социални алтернативи,
2016, № 2, с. 58 – 69.
3. Статистическо сравнително изследване на структурите, структурните различия и структурната
динамика на основни макроикономически показатели (брутна добавена стойност) на страните от ЕС
през периода 2000 – 2014 г. – София: ИК – УНСС, 2016. – 348 с. (в съавторство).
4. Adaptation and Evaluation of the Bulgarian Version of Health Education Impact Questionnaire (HEIQ-BG) for the
Evaluation of Self-management Education Interventions. // Yearbook of UNWE, 2018, pp. 157 – 170 (в съавторство).
5. Profiling Companies according to the Adopted Pricing Strategy. // Economic Studies, 2019, Vol. 28, pp. 144 – 164
(в съавторство).

Въжаров, Храбър Георгиев (1951)
Роден е в Сливен. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1976), специалност „Статистика“.
Специализира в МЭСИ, Москва (1988). Владее английски и руски език.
Научни интереси:
теория на статистиката; индексни числа.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент.
ръководни и други длъжности в УНСС:
член на АС (1993 – 1996).
Лекционни курсове:
теория на статистиката; международни статистически сравнения.
Основни публикации:
1. Базисна предпоставка на концепцията за индексните числа е неистина. // Икономическа мисъл, 2005,
№ 1, с. 50 – 64.
2. Истина или неистина е премисата на теорията на икономиката за така наречения физически обем на
продукцията. // Икономическа мисъл, 1998, № 3.
3. Номинализмът и конструктивизмът при две икономически задачи. // Статистика, 2007, № 1,
с. 69 – 93.
4. Проблематиката на индексното число за темпа на изменение на общото равнище на цените на множество от продукти. // Научни трудове на УНСС, 1998, № 2, с. 137 – 180.
5. Репрезентативен поглед към академичната икономическа наука. // Икономическа мисъл, 2007,
№ 2, с. 88 – 98.
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Кацарска, Ирена Василева (1946)
Родена е в Оряхово. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1970), специалност „Статистика“. Владее руски и италиански език.
Научни интереси:
търговска статистика.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (1978).
Лекционни курсове:
обща теория на статистиката; статистика на вътрешната търговия; икономическа статистика
Основни публикации:
1. Приложение на регресионния и корелационния анализ при моделиране на икономическите процеси. –
София: Техника, 1975. – 179 с. (в съавторство).
2. Ръководство за упражнения по статистика на вътрешната търговия. – София: ВИИ „Карл Маркс“,
1973. – 292 с. (в съавторство).

Миковски, Георги Иванов (1933 – 2016)
Роден е в Роман. Завършва ВССИ – София (1958). Постъпва на работа във ВИИ „Карл Маркс“ (1963).
Научни интереси:
селскостопанска статистика.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
старши асистент (1966); главен асистент (1969).
Основни публикации:
1. Обща теория на статистиката и аграрна статистика. – 1. – Свищов: СА „Д. А. Ценов“, 1994. – 402 с.
(в съавторство).
2. Статистика: Формули и таблици. – София: УНСС, 1994. – 76 с. (в съавторство).
3. Статистически формули и таблици. – София: УИ „Стопанство“, 1999. – 84 с. (в съавторство).

Петров, Виктор Петров (1969)
Роден е в Перник. Завършва Икономическия техникум, София (1988). Получава
висше образование във ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Статистика и иконометрия“ (1994). Владее английски и руски език. Има издадени 12 публикации.
Научни интереси:
теория на статистиката; бейс статистика.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1995); главен асистент (2005).
Лекционни курсове:
евристично мислене; обща теория на статистиката.
Основни публикации:
1. Ролята на статистиката в управлението на държавата. // Статистика, 2015, № 2, с. 135 – 141.
2. Статистика. – София: ИК – УНСС, 2019. – 372 с. (в съавторство).
3. Статистика. – София: ИК – УНСС, 2014. – 492 с. (в съавторство).
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НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ
ИНСТИТУТИ

Институт по интелектуална собственост
и технологичен трансфер (ИСТТ)
Създаден с ПМС № 54/23.03.2017 г. и ПМС № 294/29.10.2020 г.

Директор – проф. д-р Владя Борисова
Секретар по учебната дейност – ас. д-р Димитрина Папагалска
Научен секретар – ас. д-р Иван Начев

ПРОФЕСОРИ
Борисов, Борислав Михайлов (1949)
Роден е в София. Завършва Техникума по автоматика, София (1969); ВИИ „Карл
Маркс“, специалност „Политическа икономия“ (1976). Придобива научната степен „доктор“ (1988).
Завършва: Централния институт за повишаване квалификацията на ръководни кадри в патентно-лицензионната дейност, Москва, Русия (от 2010 г.
Руска държавна академия по интелектуална собственост), специалност
„Индустриална собственост“ (1978 – 1979). Специализира във: Висшата патентна школа, Прага, Чехословакия, (1983); Инженерно-икономическия институт „Толиати“, Ленинград, Русия, тема „Управление на НИРД“ (1984); СОИС –
Женева. Гост-лектор на Академията по интелектуална собственост на СОИС.
Лицензиран оценител на интелектуална собственост на немската агенция за приватизация „Тройханд
Остойропа Бератунг Гезелшафт“ (ТОБ) (1993). Лицензиран оценител на интелектуална собственост
към Агенцията за приватизация на Република България. Участва в приватизационните оценки на: хотел
„Витоша-Ню-Отани“; „Ел Би Булгарикум“; СОДИ, Девня; „Плама“, Плевен; „Химко“ АД, Враца; БТК и др.
От 2003 г. е представител по индустриална собственост пред Патентното ведомство на Р България и
пред Европейското патентно ведомство. Владее руски и английски език. Има издадени над 200 публикации.
Научни интереси:
управление и бизнес с интелектуална собственост; оценка на дълготрайни нематериални активи.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
редовен асистент (1976); редовен доцент (1990); редовен професор (2004).
ръководни и други длъжности в УНСС:
зам.-директор (1982 – 1988) и директор (1988 – 1993) на Висшата следдипломна школа по икономика и
управление при ВИИ „Карл Маркс“ (ИСК);
директор на департамент „Интелектуална собственост“, УНСС (1990 – 1995);
ръководител на катедра „Интелектуална собственост“, УНСС (1995 – 2016);
директор на УИ „Стопанство“, УНСС (1998 – 2001);
зам.-ректор на УНСС (1999 – 2001);
директор на Университетския център по интелектуална собственост (2003 – 2020);
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ректор на УНСС (2003 – 2011);
председател на Съвета на старейшините в УНСС (от 2012 г.);
председател на Съвета на настоятелите на УНСС (2012 – 2020);
председател на Съвета по интелектуална собственост на УНСС (от 2017 г.).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
народен представител в 39-то народно събрание на Република България, член на Комисията по икономическа политика и на Комисията по наука и образование (2001 – 2004);
съветник на президента на Република България по проблемите на образованието, науката и икономическото развитие (2007 – 2012), награден с почетния знак на президента на Република България (2011);
народен представител в 43-то народно събрание на Република България, председател на парламентарната група на ПП на АБВ; председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта; член на
Комисията по бюджет и финанси; председател на Парламентарната комисия за сътрудничество между
Република България и Черна гора (2014 – 2017).
в национални и международни организации:
председател на Научния съвет на Българо-френския център по мениджмънт „Марком“ (1991 – 1995);
член на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (2000 – 2001);
председател на Съюза за стопанска инициатива (национално призната работодателска организация)
(2000 – 2012), от 2012 г. почетен председател на Съюза;
председател на Националната асоциация по интелектуална собственост (2000 – и понастоящем);
зам.-председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество (2004 – 2005);
председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България (2008 – 2012);
член на Обществения съвет на Българското национално радио (2009 – 2011);
член на Съвета на настоятелите на БАН (2011 – 2012).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
представител за България на BDO International – европейски консорциум за приватизационни оценки
(1993 – 1994);
зам.-председател на Съюза на изобретателите в България (1994 – 1997);
председател на редакционния съвет на списание „Интелектуална собственост“ (1996 – 1997);
председател на Съвета на директорите на „Летище Бургас“ ЕАД (1996 – 1997);
член на УС на „Курило метал“ АД (1997 – 1999);
главен директор и зам.-председател на УС на „Армейски холдинг“ АД (1998);
председател на УС на „Армейски холдинг“ АД (1999 – 2000);
изпълнителен директор на Българо-английския пенсионен фонд „Балкан“ АД (2000 – 2001);
председател на УС на Спортния тотализатор (2005 – 2006);
член на УС на БНБ (2006).
Почетни звания/отличия (в български и чуждестранни университети):
„Почетен ректор на УНСС“ (2012);
„Почетен професор на УНСС“ (2013)
„Почетен професор на Държавния икономически университет“, Алмати, Казахстан (2006);
„Доктор хонорис кауза на Киевския университет по право към Украинската академия на науките“, Киев,
Украйна (2012);
„Почетен професор на Руската държавна академия по интелектуална собственост“, Москва, Руска федерация (2013);
Юбилеен златен медал № 8 на Азербайджанския държавен икономически университет, Баку (един от 20те, номерирани за юбилея и първият, връчен на чуждестранен представител) по повод 80-годишнината
на Университета (2011);
Името на проф. Борислав Борисов е вписано под номер „111“ в Златната книга на Патентното ведомство на Република България за изключителни заслуги към образованието и изследванията в областта на
интелектуалната собственост (2009).
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Лекционни курсове:
интелектуална собственост; управление на интелектуалната собственост в индустрията; лицензионна
търговия; управление на нематериалните активи; оценка на обекти на интелектуална собственост.
Основни публикации:
1. Висшето образование: В 3 т. – София: ИК – УНСС. Т. 1. Висшето образование. 2008, 335 с. Т. 2. Висшето
образование: 2011. – 355 с. Т. 3. Висшето образование. 2019. – 525 с.
2. Икономика, организация и управление на патентно-лицензионната дейност. – София: ВИИ „Карл Маркс“,
1981. – 130 с.
3. Интелектуална собственост в: индустрията, селското стопанство, културата, дигиталната среда
и компютърните системи, бизнеса с традиционни знания, баланса на фирмата като дълготрайни нематериални активи. – София: ИК – УНСС, 2015. – 648 с. (в съавторство).
4. Интелектуалната собственост на индустриалната фирма. – София: ИК – УНСС, 2013. – 444 с.
5. Интелектуална собственост: Патенти за изобретения и полезни модели. – София: УИ „Стопанство“,
1999. – 168 с.
6. Лицензионна търговия с обекти на интелектуална собственост. – София: УИ „Стопанство“, 2003. –
199 с.
7. Промишлен дизайн. – София: УИ „Стопанство“, 2001. – 132 с.

Борисова, Владя Бориславова (1978)
Родена е в София. Завършва УНСС, специалност „Икономика и управление на
търговията“ (2000) и специалност „Право“ (2001). Придобива научната степен
„доктор“ (2006). Специализира в Университета за технологии и икономика, Лил,
Франция, „Икономически факултет“ – „Интелектуална собственост“ (2005);
в Международната търговска камара (ICC, Великобритания, Лондон, служба „Търговски престъпления“) CCS – „Престъпления срещу интелектуалната
собственост“, „Престъпления срещу финансовата система“ (2006). Владее английски и френски език. Има издадени 45 публикации.
Научни интереси:
интелектуална собственост; управление на интелектуалната собственост; бизнес с интелектуална
собственост; авторско право и сродните му права; творчески индустрии; традиционни знания и културно наследство.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2005); главен асистент (2007); доцент (2010); професор (2018).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Интелектуална собственост“ (2011 – 2012); ръководител на катедра
„Творчески индустрии и бизнес“ (2016 – 2018); от 2018 г. директор на Института по творчески индустрии и бизнес (от 2020 г. Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер); директор на Офис за трансфер на технологии (от 2019 г.).
в национални и международни организации:
вицепрезидент на Първата международна работна група по фолклор към Междуправителствения комитет
по интелектуална собственост, генетични ресурси, традиционни знания и фолклор на СОИС (2010).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
член на националната Асоциация по интелектуална собственост, биология и фармация (от 2007 г.); член
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на Българската асоциация за регионални изследвания (от 2017 г.); нещатен експерт към в 43-то народно събрание на Република България, Комисия по културата (от 2014 г.); член на АС към председателя на Патентното ведомство на Република България; член на Съвета по интелектуална собственост
към Министерството на културата (2014); външен експерт в 40-то народно събрание на Република
България, Комисия по културата.
Лекционни курсове:
интелектуална собственост; управление на интелектуална собственост; бизнес с интелектуална
собственост; традиционни знания и културно наследство; творчески индустрии и бизнес; съдебна защита и медиация по интелектуална собственост; съдебна и извънсъдебна закрила на интелектуална
собственост.
Основни публикации:
1. Бизнес с интелектуална собственост в творческите индустрии. – София: ИК – УНСС, 2017. – 218 с.
2. Интелектуална собственост в индустрията, селското стопанство, културата, дигиталната среда и
компютърните системи, бизнеса с традиционни знания, баланса на фирмата като дълготрайни нематериални активи. – София: ИК – УНСС, 2015. – 648 с. (в съавторство).
3. Творческата икономика, културни индустрии и интелектуална собственост. – София: УИ „Стопанство“,
2009. – 379 с.
4. Cultural heritage digitization and releted intellectual property issues. // Journal of Cultural Heritage, 2018, Vol. 34,
рр. 145 – 150.
5. Intellectual property management models for setting up business concentrations in creative industries. //
Икономическа мисъл, 2018, № 1, с. 46 – 56.

Вучков, Юлиан Димитров (1936 – 2019)
Роден е във Варна. Завършва ВИТИЗ, специалност „Театрознание“ (1958).
Придобива научната степен „доктор на науките“ (1987). Владее руски и френски
език.
Научни интереси:
художествена култура; телевизионно творчество; социална психология.

Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
извънреден професор (1998).
Лекционни курсове:
теория на художествената култура; артмениджмънт.
Основни публикации:
1. Възторгът и болката на писателя. // Български писател, 1997, № 4.
2. Кратка история на световната драматургия. – София: Акад. изд. „Марин Дринов“, 1998.
3. Теория на художествената култура. – София: Акад. изд. „Марин Дринов“, 1999.
4. Теория на художествената култура. – София: Акад. изд. „Марин Дринов“, 2000.
5. Човешкият свят или храна за душата. – София: Акад. изд. „Марин Дринов“, 2003.
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Маркова, Мария Ананиева (1966)
Родена е в Кюстендил. Завършва Окръжната математическа гимназия,
Кюстендил (1984). Получава магистърска степен по специалност „Икономика
и управление на промишлеността“, специализация „Маркетинг и пазарна политика на фирмата“ от ВИИ „Карл Маркс“ (1989) и магистърска степен по специалност „Право“ от ЮЗУ, Благоевград (2008). Придобива научната степен
„доктор” (1998). Член на ATRYP – Международна организация за изследвания и
напредък в обучението по интелектуална собственост към Световната организация за интелектуална собственост, Швейцария. Владее английски и руски
език. Има издадени над 80 публикации.
Научни интереси:
интелектуална собственост; промишлен и фирмен дизайн; дизайн мениджмънт; биотехнологични постижения и интелектуална собственост; интелектуална собственост в рекламата; конкурентоспособност
чрез интелектуална собственост; нови обекти и актуални проблеми на интелектуалната собственост.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1997); старши асистент (1999); главен асистент (2001); доцент (2006); професор (2018).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Интелектуална собственост“ (1998 – 1999); в.и.д. ръководител на катедра
„Интелектуална собственост“ (2010 – 2011); зам.-декан по НИД на БФ (2016 – 2018); член на ПС (2016 –
2018).
в национални и международни организации:
зам.-управител на Националния център по дизайн (1996 – 1997).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
член на КС и на Експертния съвет на иновативните български фирми „Тивамекс“ АД и „Медикофарм К“
ООД.
Лекционни курсове:
Intellectual property (на английски език); промишлен дизайн и фирмена култура; генетични ресурси и селекционерски постижения; издателски бизнес; интелектуална собственост в рекламния бизнес.
Основни публикации:
1. Биотехнологии, интелектуална собственост, биоикономика. – София: УИ „Стопанство“, 2010. – 328 с.
2. Дизайн мениджмънт. – София: УИ „Стопанство“, 2010. – 340 с.
3. Рекламата като интелектуална собственост. – София: ИК – УНСС, 2016. – 213 с.
4. Dualistic nature of the object of intellectual property „industrial design“. // Научни трудове на УНСС, 2018,
т. 3, с. 189 – 219.
5. Company competitiveness through intellectual property. // Economic studies, 2018, Issue 5, pp. 35 – 55.
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Цакова, Виолета Димитрова (1952)
Родена е в София. Завършва 32. гимназия, София (1970); ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Организация, проектиране и обработка на икономическата информация“
(1975); УНСС, специалност „Право“ (1999). Придобива научната степен „доктор“
(1982). Специализира в Академията на науките, Москва (1989) – „Организация и
управление на научните изследвания“. Владее руски и английски език. Има издадени
над 120 публикации.

Научни интереси:
интелектуална собственост; защита на интелектуалната собственост; управление на авторски и сродни на тях права; интелектуална собственост в дигитална среда.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1981); старши асистент (1982); главен асистент (1983); доцент (1992); професор (2013).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител направление „Нормативна база и управленски структури“ (1991 – 1995); зам.-председател на КС (1999 – 2003); научен секретар и и.д. ръководител на катедра „Интелектуална собственост“ (2001 – 2016); член на КС (2003 – 2011); зам.-декан на ОИФ (2003 – 2011); председател на Комисията
по качество на ОИФ (2004 – 2007); член на Комисията по качество (2004 – 2011); главен секретар по нормативната документация (2005 – 2011); председател на Атестационната комисия на ОИФ (2005 – 2011);
председател на КС (2011 – 2019); член на Издателския съвет (2013 – 2016).
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
нещатен сътрудник в 43-то народно събрание (2016 – 2017).
в национални и международни организации:
член на Временната научно-експертна комисия по „Културно-историческо наследство, в т.ч. социално и
икономическо развитие“ към Националния фонд „Научни изследвания“ (2014); член на Комисията за осигуряване на качеството на дейността на НАОА (2014 – 2015); председател на Постоянната комисия по
стопански науки и управление към НАОА (2015 – 2017).
Лекционни курсове:
авторско право и сродни права; интелектуална собственост в интернет и в дигитална среда; съдебна защита и медиация по интелектуална собственост; дипломно проектиране; интелектуална собственост;
методология и методика на научните изследвания; евристични методи.
Основни публикации:
1. Права на артисти изпълнители, продуценти на записи и излъчващи организации. – София: ИСК при
УНСС, 2004. – 327 с.
2. Приспособяване на авторското право и сродните му права към цифровия единен пазар за Европа. //
Научни трудове на УНСС, 2017, т. 2, с. 62 – 90.
3. Произведенията на науката като обект на интелектуална собственост. – София: УИ „Стопанство“,
2009. – 294 с.
4. Процедури по арбитраж и медиации в областта на интелектуалната собственост. – София: ИК – УНСС;
Световна организация за интелектуална собственост; Академия на СОИС, 2018. – 134 с.
5. Управление на правата на артисти изпълнители. – София: УИ „Стопанство“, 2007. – 254 с.
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ДОЦЕНТИ
Савов, Веселин (Веселин Савов Иванов) (1940)
Роден е в с. Славяново, област Търговище. Завършва ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Икономика на промишлеността“ (1968). Придобива научната степен
„доктор“ (1977). Специализира в Института „Г. В. Плеханов“, Москва (1971);
Международния институт по публична администрация (IIAP), Париж (1972 –
1973). Член на Международната организация „Прага дидакта“.
Научни интереси:
съвършенство в управлението; управление на човешки ресурси; евристика; нестандартни методи за подбор на персонал.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (1970); старши асистент (1973); главен асистент (1977); доцент (1982).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на катедра „ИОУ на НИРД“ (1989 – 1991); зам.-декан на ОИФ (1995 – 2003); ръководител на
катедра „Интелектуална собственост“ (2002 – 2005).
Лекционни курсове:
основи на управлението; мениджмънт тренинг; евристични методи; управленски казуси.
Основни публикации:
1. Организационно-структурно моделиране в управлението. – Варна: Г. Бакалов, 1987. – 155 с. (в съавторство).
2. Организация на управлението на производствените системи. – София: ВИИ „Карл Маркс“, 1982. – 226 с.
3. Основи на управлението. – София: УИ „Стопанство“, 1997, 1998, 1999, 2002. – 310 с.
4. Управленски тренинг. – София: УИ „Стопанство“, 1998, 1999, 2000, 2003. – 120 с.
5. Учебник за дистанционно обучение по основи на мениджмънта. – София: ООД СКО, 2002. – 340 с.

АСИСТЕНТИ
Крушков, Николай Евгениев (1974)
Роден е в София. Завършва училището на посолството на Русия в Анкара и 133.
СОУ, София (1992). Получава магистърска степен по икономика от УНСС (2003)
и магистърска степен по право от ЮЗУ (2006). Придобива научната степен
„доктор“ (2003). Владее английски, руски и турски език. Има издадени над 60
публикации.
Научни интереси:
организация и управление на културата; художествено творчество и интелектуална собственост; сигурност.
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Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2011).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на катедра „Интелектуална собственост“; в.и.д. ръководител на катедра „Интелек
туална собственост“; научен секретар на Института по творчески индустрии и бизнес.
в законодателната, изпълнителната и съдебната власт:
заемал ръководни длъжности в изпълнителната власт в периода 2007 – 2014 г.
в национални и международни организации:
почетен член на двустранната търговска камара „България – Израел“.
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
член на Борда на директорите на производствено и търговско предприятие.
Лекционни курсове:
Corporate Security And Competitive Intelligence (на английски език); теория на художествената култура;
art-management (на английски език).
Основни публикации:
1. Анализ на дейността по защита на интелектуалната собственост в България за периода 2012 –
2016 г. // Научни трудове на УНСС, т. 2, 2017, № 2, с. 313 – 333.
2. Интелектуалната собственост и търговската тайна защитават от измами. // Дигитални измами и
киберсигурност: Първа международна научнопрактическа конференция: Сборник научни доклади. – София:
ИК – УНСС, 2018, с. 172 – 180.
3. Сценарии и прогнози за развитието на ЕС, НАТО и българския сектор за сигурност. // Общество на
знанието и хуманизмът на 21. век: Сборник. – София, 2018, с. 608 – 615.
4. Identifying and Managing Protected Information Types in Information Society. // Economic Alternatives, 2018, №
3, с. 311 – 324.
5. Security Leadership Creativity. – Italy: Luca Poggiali Editore, 2019, с. 216.
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Институт по предприемачество
Създаден с ПМС № 54/23.03.2017 г.
Директор: доц. д-р Костадин Коларов
Секретар по учебната дейност: гл. ас. д-р Мария Василска
Научен секретар: гл. ас. д-р Силвия Георгиева

ПРОФЕСОРИ
Тодоров, Кирил Асенов (1948 – 2019)
Роден е в с. Кошарево, област Перник. Завършва средно образование в техникума по механотехника „Юрий Гагарин“, Перник, и висше образование във ВИИ „Карл
Маркс“, специалност „Икономика и управление на промишлеността“ (1975).
Придобива научните степени „доктор“ (1988) и „доктор на икономическите
науки“ (2000). Специализира в Дания – „Управление на фирмата“ (1986 – 1987).
Гост-професор в Копенхаген Бизнес Скул, Дания – „Стартиране на иновативни
предприятия“. Владее английски и руски език. Има издадени 113 публикации.

Научни интереси:
стратегическо управление и корпоративно преструктуриране; предприемачески мениджмънт; управление
на растежа; предприемачески съюзи и мрежи.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1991); професор (2001); заслужил професор на УНСС (2016).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар на департамент „Индустриален бизнес и предприемачество“ (1991 – 1993); директор
на Центъра за развитие на предприемачеството (1997 – 2006); директор на Института за развитие на
предприемачеството (2006 – 2017); ръководител на катедра „Предприемачество“ (2006 – 2017); директор на Института по предприемачество (2017 – 2019).
в национални и международни организации:
председател на УС на Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (от
1997 г.); вицепрезидент за България на Европейския съвет за малък бизнес и предприемачество – ECSB
(от 1999 г.); председател на Надзорния съвет на Агенцията за развитие на София (2000 – 2003).
в ръководни органи на икономически и бизнес структури:
председател на Борда на директорите на ЗММ – Хасково (1996 – 2000).
Лекционни курсове:
основи на предприемачеството; арт и креативно предприемачество; мениджмънт на растежа; корпоративно предприемачество; стратегическо предприемаческо управление.
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Основни публикации:
1. Бизнес предприемачество: В 2 ч. – София: БАРМП, 2011. Ч. 1. Основи. Стартиране на нов бизнес. –
2011. – 568 с. Ч. 2. Управление. Растеж. Бизнес практики. – 2011. – 784 с.
2. Стратегическо управление в малките и средните фирми – теория и практика: В 2 т. – София: Сиела,
2001. Т. 1. – 2001. – 303 с. Т. 2. – 2001. – 368 с.
3. Building Competitive Advantage in the Process of Business growth: The Case of Bulgarian Technology-based
SMEs. // European Entrepreneurship in the Globalizing Economy. – Cheltenham: Edward Elgar, 2011, pp.176 – 193
(в съавторство).
4. Promoting Cross-border Entrepreneurship in Bulgaria: A Case for Policy Treatment?// Handbook of Research on
Entrepreneurship Policies in Central and Eastern Europe. – Cheltenham: Edward Elgar, 2011, pp. 45 – 64. (в съавторство).
5. The Entrepreneur as Strategist and Improviser (As subject of activity and object of understanding. // Handbook
of Research on Strategic Management in Small and Medium Enterprises. – Hershey: IGI Global, 2014,
pp. 98 – 123.

ДОЦЕНТИ
Ванков, Николай Койчев (1975)
Роден е в Казанлък. Завършва СОУ „Екзарх Антим I”, Казанлък. Получава магистърска степен по специалност „Маркетинг“ (2001). Придобива научната степен „доктор“. Членува в American Marketing Association. Владее английски и руски
език. Има издадени 32 публикации.
Научни интереси:
дигитален бизнес; маркетинг; онлайн маркетинг и комуникации; технологично-базирано предприемачество; иновации.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2005); главен асистент (2010); доцент (2018).
ръководни и други длъжности в УНСС:
ръководител на секция „Бизнес предприемачество“ в Института по предприемачество (от 2019 г.).
Лекционни курсове:
дигитален бизнес; маркетинг на МСП; онлайн маркетинг и комуникации; иновации в бизнеса; технологично-базирано предприемачество; дигитализация на предприемаческата дейност.
Основни публикации:
1. Дигитален живот на организацията. Как да запалим двигателите на успешния онлайн бизнес. –София:
ИК – УНСС, 2018. –- 295 с.
2. Интернет комуникации: електронен учебник. – София: ИК – УНСС, 2014. – 380 с.
3. Управление на маркетинга: електронен учебник. – София: ИК – УНСС, 2014 (в съавторство).
4. Significance, role and principles of website SEO for digital entrepreneurship – the battle for the top Google rankings. //
The International Entrepreneurship: Trends, Challenges, Achievements: Eight International Conference (Sofia), 2018.
5. Web Metrics for Analysis and Optimization of a Business Pages for SMEs through Facebook. – Sofia: BAMDE,
2019, pp. 265 – 282 (в съавторство).

774

Коларов, Костадин Горанов (1970)
Роден е в София. Завършва техникума по електроника „Вл. И. Ленин“ (днес
Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“),
(1989) и УНСС, специалност „Икономика на индустрията“ (1994). Придобива
научната степен „доктор“ (2003). Специализира в Северноирландския институт по дребен бизнес, Обединеното кралство (1996); департамент
„Икономика на предприятието“ – Автономен университет на Барселона,
Испания (1997); Холандия (2003). Владее английски и руски език. Има издадени 36 публикации.
Научни интереси:
предприемачество; предприемачески мениджмънт; организационна култура; стратегическо управление;
управление на растежа.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2004); главен асистент (2005); доцент (2009).
ръководни и други длъжности в УНСС:
научен секретар (2012 – 2017) и ръководител на катедра „Предприемачество“ (2017 – 2018); научен секретар на Института по предприемачество (2018 – 2020); директор на Института по предприемачество
(от 2020 г.).
Лекционни курсове:
бизнес мениджмънт; бизнес предприемачество; предприемачески мениджмънт; управление на фамилен
бизнес; основи на предприемачеството.
Основни публикации:
1. Подготовка на семейството за успешно унаследяване: осигуряване на семейна хармония в процеса
на унаследяването. // Ръководство за управление на унаследяването в българските семейни предприятия. – София: ИК – УНСС, 2012, с. 52 – 81.
2. Internationalization of Bulgarian SMEs. // Handbook of Research on European Entrepreneurship: Internationalization
of Small Businesses. – Cheltenham: Edward Elgar, 2008, pp. 114 – 134 (в съавторство).
3. The Bulgarian Entrepreneur as a Manager-background, Managerial Approaches and Some Reflections on
SMEs Performance. // Youth and Women Entrepreneurship in Challenging International (Global) Business
Environment: Proceedings of the Ninth International Conference, 11 – 14 June, (Sofia), 2019, pp. 170 – 187
(в съавторство).
4. The Entrepreneurial Manager: Challenges in Forming Key Competences. // Handbook of Research on Strategic
Management in Small and Medium Enterprises. – New York: IGI Global, 2014, pp. 124 – 142.
5. Promoting Cross Border Entrepreneurship in Bulgaria: a Case for Policy Treatment. // Handbook of Research on
Entrepreneurship Policies in Central and Eastern Europe. – Cheltenham: Edward Elgar, 2011, pp. 45 – 64 (в съавторство).
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Михалкова, Люба Делчева (1948)
Родена е в Хасково. Завършва Първа политехническа гимназия с преподаване на руски език „Любен Каравелов“, Хасково; Стопанска академия „Д. А.
Ценов“, Свищов, специалност „Финанси“. Придобива научната степен „доктор“
(1995). Специализира икономическа психология в СССР (1990). Владее руски и
френски език. Има издадени 46 публикации.
Научни интереси:
методика на обучението по икономика; бизнес психология; организационно поведение.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
доцент (1999).
Лекционни курсове:
бизнес психология; психология на предприемаческата дейност; организационно поведение; социално предприемачество; водене на преговори.
Основни публикации:
1. Икономически начин на мислене и поведение. Формиране и развитие. – София: ГорексПрес, 2003. – 156 с.
2. Методика на обучението по икономика. – София: УИ „Стопанство“, 2001. – 206 с.
3. Психология на предприемаческата дейност. – София: УИ „Стопанство“, 2010. – 2016 с.
4. Резултатността в обучението по икономика – в търсене на решения. // Научни трудове на УНСС, 2002,
с. 265 – 294.
5. Финанси: Публични финанси. Финанси на фирмата. – София: „Люрен“, 1998. – 487 с. (в съавторство).

АСИСТЕНТИ
Василска, Мария Георгиева (1977)
Родена е в Панагюрище. Завършва средно образование в Икономическия
техникум, Пазарджик (1996). Получава висше образование (магистърска степен) в УНСС, специалност „Икономика на индустрията“ (2003).
Придобива научната степен „доктор“ (2010). Владее английски език. Има
издадени 21 публикации.
Научни интереси:
предприемачество; малки и средни предприятия; корпоративно предприемачество; бизнес мрежи; субконтракторство.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2014).
ръководни и други длъжности в УНСС:
секретар по учебна дейност в Института по предприемачество (от 2018 г.).
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Лекционни курсове:
основи на предприемачеството; създаване на нов бизнес; икономика на предприятието; маркетинг на
малките и средните фирми; бизнес мрежи; корпоративно предприемачество; водене на преговори.
Основни публикации:
1. Нормативна рамка на индустриалното субконтракторство. // Икономиката на България и ЕС: Наука и
бизнес: Сборник с доклади от ХII межд. науч. конф. на младите учени (София), 2016.
2. Обучението по корпоративно предприемачество в УНСС. // Икономически и социални алтернативи,
2014, № 2, с. 100 – 110.
3. Corporate Entrepreneurship in Bulgarian Holding Companies. // The European Entrepreneurship: How Entrepreneurs
(Should) Act in Global Business Environment: Proceedings of the International Conference, (Sofia), 2014.
4. On Entrepreneurial Intentions – Some Aspects of Survey Results. // Development of the Bulgarian and European
Economies – Challenges and Opportunities: Proceedings of the International Conference (Veliko Tarnovo), 2018
(в съавторство).
5. Strategic Networking Behavior of SMEs: Practical Considerations from Bulgaria. // Handbook of Research on
Strategic Management in Small and Medium Enterprises. – USA: IGI Global, 2014 (в съавторство).

Георгиева, Силвия Димитрова (1975)
Родена е във Враца. Завършва СОУ за чужди езици и мениджмънт „Васил
Кънчов“, Враца. Получава магистърска степен по икономика, специалност
„Икономика и управление на индустрията“ от УНСС (1999). Придобива научната степен „доктор“ (2013). Владее английски език. Има издадени 21 публикации.
Научни интереси:
предприемачество; малки и средни предприятия; интернационализация; бизнес
среда и подкрепа за предприемачеството; стратегически партньорства.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
главен асистент (2015).
Заемани ръководни длъжности в УНСС:
научен секретар на Института по предприемачество (от 2020 г.).
Лекционни курсове:
арт и креативно предприемачество; бизнес среда за предприемачество; управление на растежа; основи
на предприемачеството; управление на проекти.
Основни публикации:
1. Подкрепа за интернационализацията на малките и средните предприятия в България. // Икономиката
в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения: Сборник с доклади от междунар.
науч. конф. – Варна: Наука и икономика, 2015.
2. Предизвикателства пред общинските администрации при усвояване на средства от европейските
фондове. // Икономически и социални алтернативи, 2015, № 3, с. 117 – 127.
3. Effective Teaching of Principles of Entrepreneurship at the University of National and World Economy, Bulgaria. //
The Future of Education: VII International Conference (Florence), 2017. (в съавторство).
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4. Gender, Age, Support and Performance of SMEs in a Transition Economy – Evidence from Bulgaria. // Youth
and Women Entrepreneurship in Challenging International (Global) Business Environment: Ninth International
Conference (Sofia), 2019 (в съавторство).
5. Networking and Support: Determinants of the International Performance of Enterprises. // European Journal of
Marketing and Economics, 2019, Vol. 2, № 3 (в съавторство).

Цветкова, Даниела Милчева (1971)
Родена е в София. Завършва средно образование в Софийската математическа
гимназия (1989) и висше образование в УНСС, специалност „Маркетинг и мениджмънт“ (1997). Придобива научната степен „доктор“ (2016). Владее английски език. Има издадени 17 публикации.
Научни интереси:
корпоративно предприемачество; мениджмънт на растежа; корпоративна социална отговорност.
Заемани длъжности:
академични длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции:
асистент (2011); главен асистент (2017).
Лекционни курсове:
корпоративна социална отговорност; личностно и поведенческо развитие на предприемача; корпоративно предприемачество; мениджмънт на растежа.
Основни публикации:
1. Корпоративно социално предприемачество. // Стратегически визии: Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации – институции – бизнес): Научнопрактическа
конференция (София), 2016, с. 278 – 281.
2. Мотивиране на човешките ресурси в организацията чрез създаване на среда за развитие на корпоративно предприемачество. // Икономиката на България и ЕС – съвременни предизвикателства и подходи за решения (София), 2014, с. 911 – 916.
3. Обучението по дисциплината „Социална отговорност в бизнеса“ в УНСС. // Икономически и социални
алтернативи, 2017, № 1, 109 – 117.
4. Предпоставки за развитие на вътрешнофирмено предприемачество. // Социално-икономически анализи. – Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2015, с. 118 – 126.
5. Управление на аутсорсинга и субконтракторството: Учебник за дистанционно обучение. – София:
ИК – УНСС, 2013. – 138 с. (в съавторство).
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Директор:
доц. д-р Петър Чобанов
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проф. д.ик.н. Стати Статев
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Използвани източници
1. 90 години Унивeрситeт за национално и световно стопанство 1920 – 2010 / Л. Велева; П. Пенчев;
М. Димитров. – София: УИ „Стопанство“, 2010. – 480 с.
2. 50 години Общоикономически факултет 1958 – 2008. Алманах. – София: УИ „Стопанство“, 2008. – 214 с.
3. 50 години ФСФ: Алманах. – София: УНСС, 2002. – 136 с.
4. Академик Евгени Матеев: Библиография / Състав. Л. Куртева. – София: УИ „Стопанство“, 2010. – 178 с.
5. Александров, Крум. 110 години маркетинг. // Икономическа мисъл, 2012, № 6, с. 121 – 127.
6. Алманах: 85 години УНСС 1920 – 2005 г. – София: УИ „Стопанство“, 2005. – 808 с.
7. Алманах: 75 години УНСС. Състав. проф. д.ик.н. Стефат Мечев. – София: УИ „Стопанство“, 1995. – 392 с.
8. Алманах: 80 години Университет за национално и световно стопанство 1920 – 2000 г. – София: УИ
„Стопанство“, 2000. – 588 с.
9. Алманах: 90 години УНСС 1920 – 2010 г. / Ръков. на авт. кол. Й. Близнаков, С. Ценова, Д. Минчева,
К. Луланска, М. Иванова, Р. Василева. – София: УИ „Стопанство“, 2010. – 1116 с.
10. Защита на дисертация. // Икономическа мисъл, 1968, № 13.
11. Защита на дисертация. // Икономическа мисъл, 1973, № 6 – с. 10.
12. Йорданова, Милена. 120 години от рождението и 40 години от смъртта на Гълъб Д. Гълъбов (1892 –
1972). // Съпоставително езикознание, 2012, № 1, с. 118 – 119.
13. Мечев, Стефан. Проблеми на марксистко-ленинската икономическа наука в България: В 2 ч.: Бълг.
икономисти във ВИИ „Карл Маркс“ по проблемите на марксистко-ленинската икон. наука. 1987.
14. Проф. Пенчо Радковски (1912 – 2002). // Икономическа мисъл, 2002, № 5, с. 136 – 136.
15. Професор Коста Пергелов: Биобиблиография / Състав. Л. Куртева и др. – София, УНСС, 2011, с. 17.
16. Пътеводител по фондовете от личен произход, съхранявани в Централния държавен архив.
17. Ташев, Т. В. Министрите на България 1879 – 1999: Енциклопедичен справочник. – София: Акад. изд.
„Проф. Марин Дринов“; Св. Георги Победоносец, 1999. – 680 с.
18. Електронен каталог на Библиотеката на УНСС.
19. НАЦИД. Регистър за академични длъжности и дисертации.
20. Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. Електронен каталог.
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– Академичен съвет
– Академия на Министерство на вътрешните работи
– Българска академия на науките
– Българска народна банка
– Бизнес факултет
– Висша атестационна комисия
– Висш икономически институт
– Висш институт за народно стопанство
– Висш институт за физическо възпитание и спорт
– Висш селскостопански институт
– Висш селскостопански институт
– Варненски свободен университет
– Врачански стопански филиал
– Великотърновски университет
– Висше училище по застраховане и финанси
– Висш финансово-стопански институт
– Висш химико-технологичен институт
– Висш химико-технологичен институт
– Държавно висше училище за финансови и административни науки
– Деканат за чуждестранни студенти и докторанти
– Европейска комисия
– Европейски съюз
– Институт на дипломираните експерт-счетоводители
– Издателски комплекс
– Институт за следдипломна квалификация
– Контролен съвет
– Международен валутен фонд
– Международни икономически отношения
– Министерски съвет
– Министерство на финансите
– Национална агенция за оценяване и акредитация
– Национален център за информация и документация
– Нов български университет
– Научноизследователска дейност
– Научноизследователски институт
– Национална спортна академия
– Национален статистически институт
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– Научен съвет
– Организация и защита на населението и народното стопанство
– Общоикономически факултет
– Отделение за повишаване на квалификацията на кадрите (ИСК)
– Общо събрание
– Програмен съвет
– Пловдивски университет
– Ректорски съвет
– Регионален център за дистанционно обучение
– Съвет за висше образование
– Софийски държавен университет
– Специализиран научен съвет
– Стопанско-правен факултет
– Съюз на учените в България
– Софийски университет
– Търговско-транспортен факултет
– Университетско издателство
– Университет за национално и световно стопанство
– Управителен съвет
– Факултетен научен съвет
– Факултет за обществени професии
– Финансово-счетоводен факултет
– Факултетен съвет
– Факултет „Управление и администрация“
– Център за дистанционно обучение
– Център за факултативно обучение
– Шуменски университет
– Юридически факултет
– Международна федерация на счетоводителите

783

Азбучен показалец
на преподавателския състав по факултети,
катедри и научноизследователски институти
ОБЩОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра „Икономикс“
Аройо, Жак Жул проф. д.ик.н 49
Беязов, Чавдар Николов проф. д.ик.н. 50
Владигеров, Тодор Андреев проф. чл.-кор. д.с.с.н. 50
Гечев, Румен Василев проф. д.ик.н. 51
Данаилов, Георги Тодоров проф. 52
Демостенов, Симеон Сергеевич проф. д-р 52
Добрев, Кръстьо Желязков проф. чл.-кор. д-р 53
Йорданов, Иван (Иван Йорданов Иванов)
проф. д-р 54
Казаков, Атанас Николов проф. д-р 54
Каменов, Евгени Ганчев акад.чл.-кор. 55
Костов, Иван Димитров проф. д-р 56
Миркович, Камен Георгиев проф. д.ик.н. 56
Мишайков, Димитър Иванов проф. 57
Натан, Жак (Жак Натан Примо) проф. д.ик.н. 57
Павлидис, Стелиос Павлос проф. д.н. 58
Попов, Христо проф. 58
Радулов, Лалю Атанасов проф. д.ик.н. 59
Савов, Стоядин (Стоядин Савов Петков)
проф. д.ик.н. 59
Спасов, Трайчо Стефанов проф. д-р 60
Статев, Стати Василев проф. д.ик.н. 61
Сукманджиев, Стоил Иванов проф. 62
Христофоров, Асен Георгиев проф. 62
Алякова, Валентина Иванова доц. д-р 63
Атанасов, Атанас Петров доц. д-р 63
Атанасов, Трендафил Атанасов доц. д-р 64
Беев, Ивайло Дончев доц. д-р 65
Вълчанова, Василка Георгиева доц. д-р 65
Георгиева, Емилия (Емилия Георгиева Младенова)
доц. д-р 66
Георгиева, Кристалина Иванова доц. д-р 67
Добрева, Иванка Маринова доц. 67
Иванова, Ваня Петрова доц. д-р 68
Йотова, Лилия (Лилия Йотова Борисова)
доц. д-р 68
Керчев, Красимир Христов доц. д-р 69
Колев, Цветан Христов доц. д-р 70

Костов, Иван Йорданов доц. д-р 70
Лозанов, Михаил Николов доц. д-р 71
Марикина, Мария Тодорова доц. д-р 71
Марков, Марчо Янакиев доц. д-р 72
Обретенов, Здравко Емануилов доц. д-р 73
Пиримова, Вера Димитрова доц. д-р 73
Ракарова, Събина Борисова доц. д-р 74
Ралева, Стела Стоянова доц. д-р 75
Сотирова, Гинка Борисова доц. д-р 76
Сотирова, Екатерина Стефанова доц. д-р 76
Стефанов, Димитър Иванов доц. д-р 77
Танова, Петя Атанасова доц. д-р 77
Трифонова, Венелина Георгиева доц. д-р 78
Цокович, Йован Петра доц. д-р 78
Величков, Николай Николаев гл.ас. д-р 79
Дамянов, Димитър Димитров гл ас. д-р 80
Димитров, Динко Ангелов гл.ас. д-р 80
Димитрова, Елисавета (Елисавета Димитрова
Георгиева) гл.ас. д-р 81
Илиев, Петкан Александров гл.ас. д-р 82
Инджова, Ренета Иванова ас. д-р 82
Йотинска, Снежана Димитрова ст.ас. д-р 83
Касабов, Гарик Александрович гл.ас. д-р 84
Мархолева, Кристина Стефанова гл.ас. д-р 84
Ножаров, Щерьо Стефанов гл.ас. д-р 85
Пашов, Пламен Николов гл.ас. 86
Петкова, Аника Стефанова гл.ас. д-р 86
Пешев, Петър Илков гл.ас. д-р 87
Станков, Петър Валериев гл.ас. д-р 88
Съев, Венцислав Николов гл.ас. 88
Ташева, Клавдия Николова гл.ас. д-р 89
Тодоров, Игнат Николаев ст.ас. д-р 90
Харманджиев, Енцислав Пейчев гл.ас. д-р 90

Катедра „Човешки ресурси и социална
защита“
Атанасова, Маргарита Николаева проф. д-р 93
Гочев, Гочо Пеев проф. д.ик.н. 94
Пейчева, Мирослава Михайлова проф. д-р 95
Драганов, Христо Илиев проф. д.ик.н. 95
Дулевски, Лалко Стойчев проф. д-р 96
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Наумов, Никола Тодоров проф. д-р 97
Нейков, Марин Иванов проф. д.ик.н. 98
Павлов, Нено (Нено Павлов Ненов) проф. д.ик.н. 98
Паунов, Марин Александров проф. д.н. 99
Стефанов, Любомир Минчев проф. д-р 100
Шопов, Димитър Атанасов проф. д.ик.н. 101
Янулов, Илия Димитров чл.кор.проф. 101
Близнаков, Йордан Петров доц. д-р 102
Диков, Иван Ангелов доц. д-р 103
Димитрова, Галина (Галина Димитрова Георгиева)
доц. д-р 103
Димова, Душка Петкова доц. д-р 104
Евгениев, Георги (Георги Евгениев Георгиев)
доц. д-р 105
Евгениев, Евгени Георгиев доц. д.н. 106
Керемидчиева, Мариана Маринова доц. д-р 107
Крумов, Георги (Георги Крумов Георгиев)
доц. д-р 107
Малешков, Христо Георгиев доц. д-р 108
Маркова, Ирена Николова доц. д-р 109
Масларова, Емилия Радкова доц. д-р 109
Петрова, Нина Сергеевна доц. д-р 110
Тодоров, Тодор Добромиров доц. д-р 111
Цачев, Иван Стефанов доц. 111
Чолаков, Никола Иванов доц. д-р 112
Апостолов, Валери Иванов гл.ас. д-р 113
Данаилова, Ирина Иванова гл.ас. д-р 114
Михов, Димитър Маринов гл.ас. 114
Пандурска, Ралица Фердинандова гл.ас. д-р 115

Катедра „Политическа икономия“
Секция Социално-икономически теории
Бекярова, Катя Рачева проф. д-р 117
Григоров, Кирил Йорданов проф. д-р 118
Коцев, Иван Павлов проф. д.ик.н. 119
Лулански, Пано Даков проф. д.н. 119
Мечев, Стефан Апостолов проф. д-р 120
Тошкова, Светла Бориславова проф. д-р 121
Трендафилов, Тончо Параскевов проф. д.ик.н. 122
Андреев, Румен Любенов доц. д-р 122
Велев, Боян Александров доц. д-р 123
Атанасова, Веселина Атанасова гл.ас. д-р 124
Бояджиев, Веселин Григоров гл.ас.д-р 125
Карачанова, Маргарита Стойнова гл.ас.д-р 125
Проданов, Христо Василев гл.ас.д-р 126
Сярова, Елка Николаева гл.ас.д-р 126
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Секция Стопанска история
Беров, Любен Борисов проф. д.ик.н. 129
Калинков, Асен Георгиев проф. д-р 130
Кинкел, Иван Германов проф. д.дс.н. 130
Пенчев, Пенчо Денчев проф.д.н. 131
Саздов, Димитър (Димитър Саздов Георгиев)
проф. д.ист.н. 132
Тодоров, Христо Йорданов проф. д-р 132
Хаджиниколов, Веселин Димитров
акад. чл.-кор. д.ист.н. 133
Бонев, Иван Захариев доц. 133
Велева, Лиляна Димитрова доц. д-р 134
Димитров, Димитър Стефанов доц. д-р 135
Димитров, Марко Петков доц. д-р 135
Кацаркова, Вера Стефанова доц. д-р 136
Костов, Евгени Василев доц. д-р 137
Нешева-Кьосева, Нинел Иванова доц. д-р 137
Никова, Марийка Димитрова гл.ас. д-р 138
Стоянов, Петър Йорданов гл.ас. д-р 139
Секция Философия и етика
Аладжем, Нисим Сабат проф. д-р 141
Драмалиева, Валентина Ангелова проф. д.ф.н. 141
Проданов, Васил Костадинов проф. д.н. 142
Чочов, Васил Петров проф. 143
Щипски, Иван Владимиров проф. д.н. 143
Върбанов, Валентин Кънев доц. д-р 144
Кисьов, Тоньо Динчев доц. д-р 145
Кочев, Радослав Иванов доц. д-р 145
Кулов, Венцеслав Георгиев доц. д.н. 146
Радински, Чавдар Вълков доц. д-р 146
Цветанов, Петър (Петър Цветанов Иванов)
доц. д-р 147
Димитров, Станко Евлогиев гл.ас. 147
Кацаров, Стоян Георгиев гл.ас. 148
Колева, Бисера Николаева гл.ас. д-р 148
Лалковски, Емил Костов гл.ас. 149
Матакова, Елена Димитрова гл.ас. д-р 150
Минковски, Марин Георгиев гл.ас. д-р 150

Катедра „Икономическа социология“
Колев, Благой Тодоров проф. д-р 151
Кюранов, Чавдар Йорданов проф. д.ик.н. 152
Минков, Минко Петков проф. д.ик.н. 153
Найденов, Георги Ненев проф. д.с.н. 154
Ников, Атанас Стефанов проф. д-р 154
Пачев, Ташо Сивков проф. д.ик.н. 155
Петков, Кръстьо Илиев проф. д.н. 156

Ракаджийска, Теменуга Генова проф. д.н. 157
Стоянова, Мария Георгиева проф. д-р 158
Тодорова, Елка Николаева проф. д.с.н. 159
Бунджулов, Андрей Викторов доц. д.н. 160
Влайков, Стоян Господинов доц. д-р 161
Зарков, Петър Иванов доц. д-р 161
Лазаров, Дочо Николов доц. д-р 162
Маринов, Георги Костадинов доц. д-р 162
Михайлова, Катя Живкова доц. д-р 163
Никова-Циуциу, Донка Атанасова доц. д-р 164
Нончев, Андрей Иванов доц. д-р 164
Петрунов, Георги Светлозаров доц. д-р 165
Рамчев, Кольо Радев доц. д-р 166
Стоилова, Вяра Борисова доц. д-р 166
Стоянов, Александър Стоянов доц. д-р 167
Тодорова, Саша Владимирова доц. д-р 168
Кинева, Тодорка Димова гл.ас. д-р 169
Мирчева, Зефира Димитрова гл.ас. д-р 169
Мишева, Михаела Михайлова гл.ас. д-р 170
Стоичкова, Анелия Кирилова гл.ас. 171
Тодоров, Валентин Вълов гл.ас. д-р 171

БИЗНЕС ФАКУЛТЕТ
Катедра „Икономика на природните ресурси“
Айкова, Росица Борисова проф. д.ик.н. 175
Аначков, Васил Александров проф. д-р 176
Андреев, Андрей Костадинов проф. 176
Андреев, Никола Григоров проф. д.ик.н. 177
Апостолов, Никола (Никола Апостолов Илиев)
проф. д.с.с.н. 177
Бозукова, Лиляна Кирилова проф. д-р 178
Василева, Елка Славчева проф. д-р 179
Ганчев, Костадин (Костадин Ганчев Димитров)
проф. д-р 180
Георгиев, Георги Иванов проф. д-р 181
Георгиев, Трифон Иванов проф. д.ик.н. 181
Грозев, Иван (Иван Грозев Иванов) проф. д-р 182
Дойчинова, Юлия Маркова проф. д.ик.н. 183
Иванова, Даниела Николова проф. д-р 183
Иванова, Недка Момчева проф. д-р 185
Кожухаров, Христо Николов проф. д-р 186
Копева, Диана Илиева проф. д-р 187
Краева-Митева, Албена Тодорова проф. д-р 188
Кънчев, Иван Стойков проф. д.ик.н. 188
Михайлов, Цоло (Цоло Михайлов Иванов)
проф. д-р 189
Михнев, Георги (Георги Михнев Митев)
проф. д.ик.н. 190

Мишев, Пламен Димитров проф. д.ик.н. 190
Николов, Николай Иванов проф. д.ик.н. 191
Стойчев, Здравко (Здравко Стойчев Иванов)
проф. д-р 192
Танов, Атанас Димитров проф. д-р 193
Трънков, Иван Генчев проф. д-р 193
Христова, Светлинка Борисова проф. д-р 194
Ангелова, Весела Иванова доц. д-р 195
Георгиева, Мария Колева доц. д-р 195
Кръстева, Маргарита Василева доц. д-р 196
Маджарова, Светла Иванова доц. д-р 197
Мъжкодански, Руен Видинов доц. 197
Найденов, Найден Величков доц. д-р 198
Пенева, Мария Маринова доц. д-р 199
Стефанов, Лачо Петков доц. д-р 200
Стефанов, Стилиян Светославов доц. д-р 200
Стоянова, Зорница Димова доц. д-р 201
Терзиев, Димитър Методиев доц. д-р 202
Типова, Нина Кръстева доц. д-р 203
Харизанова-Бартос, Христина Стефанова
доц. д-р 203
Христова-Тимчева, Деспина Борисова доц. д-р 204
Цонева, Мария Йорданова доц. д-р 205
Шунанов, Георги Тенев доц. д-р 205
Анев, Румен Георгиев гл.ас. 206
Казакова-Матева, Янка Костадинова гл.ас. д-р 207
Карамалакова, Мария Стефанова гл.ас. 207
Макариев, Петър Борисов гл.ас. 208
Мишева-Паскалева, Здравка Пламенова ас. 208
Цанов, Тихомир Николаев гл.ас. д-р 209

Катедра „Индустриален бизнес“
Георгиев, Иван Стоилов проф. д.ик.н. 211
Дочев, Иван (Иван Дочев Иванов) проф. д.ик.н. 212
Златанов, Здравко Йорданов проф. д.ик.н. 213
Илиев, Йосиф Илиев проф. д.ик.н. 213
Калигоров, Христо Савчев проф. д-р 214
Ковачева, Здравка Атанасова проф. д.ик.н. 215
Николов, Никола Петров проф. д-р 215
Поляков, Тодор Панайотов проф. 216
Първулов, Борис Ангелов проф. д.ик.н. 216
Савов, Сава Василев проф. д-р 217
Стоянов, Димитър Великов проф. д-р 218
Щерев, Николай Христов проф. д-р 218
Андреева, Донка Цолова доц. д-р 219
Благоев, Димитър Марчев доц. д-р 220
Брестничка, Румяна Любомирова доц. д-р 220
Гогов, Йордан Борисов доц. д-р 221
Димитров, Кирил Валентинов доц. д-р 222
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Златев, Васил Минчев доц. д-р 222
Каменов, Яким Йолов доц. д-р 223
Маринова, Юлия Делчова доц. д-р 224
Ненова, Параскева Райкова доц. д-р 224
Попов, Георги Владимиров доц. д-р 225
Попов, Христо Петров доц. д-р 226
Радев, Радко Асенов доц. д-р 226
Христов, Димитър Цветков доц. д-р 227
Хутова-Крушева, Виолета Христова доц. д-р 228
Биолчева, Петя Иванова гл.ас. д-р 228
Гешков, Марин Веселинов гл.ас. д-р 229
Иванов, Ивайло Бориславов гл.ас. д-р 230
Йорданова, Зорница Борисова гл.ас. д-р 231
Колева, Станка Николаева гл.ас. д-р 232
Милушева, Вяра Георгиева гл.ас. д-р 232
Молхова-Владова, Миглена Аврамова гл.ас. д-р 233
Трифонова-Гъргарова, Антония Тодорова гл.ас. 234
Янков, Иван Евгениев гл.ас. 234

Катедра „Недвижима собственост“
Александров, Крум Стефанов проф. д.ик.н. 235
Йовкова, Йорданка Христова проф. д-р 236
Тренева, Марийка Петрова проф. д.ик.н. 236
Александрова, Роза Игнатова доц. д-р 237
Белев, Димитър Георгиев доц. д-р 238
Бояджиев, Драгомир Филипов доц. д-р 238
Гълъбов, Марин Иванов доц. д-р 239
Забунов, Георги Шинков доц. д-р 240
Пелов, Тихомир Петров доц. д-р 240
Стаменова, Василка Евтимова доц. д-р 241
Стефанов, Драгомир Желчев доц. д-р 242
Тагарев, Стоян Костадинов доц. д-р 242
Гилина, Надя Викторова гл.ас. д-р 243
Игнатова, Николинка Димитрова гл.ас. д-р 244

Катедра „Физическо възпитание и спорт“
Черногорова, Сима Василева проф. д.н. 245
Касабова, Лариса Иванова доц. д-р 246
Несторов, Иван (Иван Несторов Танов)
доц. д-р 246
Ставрев, Спас Богданов доц. д-р 247
Стоилов, Иван Стоилов доц. д-р 248
Ангелов, Александър Костадинов ст. преп. 249
Арсова, Ралица Цекова ст. преп. д-р 249
Бонева, Надя Евтимова ст. преп. 250
Борисов, Борис Минчев ст. преп. д-р 250
Борисова, Нитула (Ница) ст. преп. 251
Ваташка, Анастасия Янкова ст. преп. 251
Владайчев, Цветан Иванов ст. преп. 251
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Георгиева, Мария Георгиева ст. преп. 252
Германлиев, Кирил Димитров ст. преп. 253
Иванов, Петър Георгиев ст. преп. д-р 253
Игнатова, Милена Иванова ст. преп. д-р 254
Йорданов, Венцислав Евгениев ст. преп. д-р 255
Млякова, Лиляна Смиленова ст. преп. 255
Монева, Елена Борисова ст. преп. д-р 256
Панов, Георги Маринов ст. преп. 256
Стойковски, Георги Иванов ст. преп. 257
Стоянова, Севдалина Ангелова ст. преп. д-р 257
Тошева, Екатерина Тодорова ст. преп. д-р 258
Цветкова, Надя Димитрова ст. преп. 258
Цонева, Светлана Владимирова ст. преп. 259
Шошев, Петър Николов ст. преп. 259

ФАКУЛТЕТ „УПРАВЛЕНИЕ
И АДМИНИСТРАЦИЯ”
Катедра „Маркетинг и стратегическо
планиране“
Ангелов, Тодор Тодоров проф. д.н. 263
Бонев, Станиш Панайотов проф. 264
Владимирова, Катя Иванова проф. д-р 264
Вълев, Никола Христов проф. 265
Габровски, Константин Николов проф. д.н. 266
Геров, Ангел Николов проф. д-р 267
Дуранкев, Боян Любомиров проф. д-р 267
Желев, Симеон Денев проф. д.н. 268
Иванов, Пенчо Митев проф. д-р 269
Илиев, Иван Стоянов проф. д.н. 269
Катранджиев, Христо Иванов проф. д-р 270
Кичович, Мило Милошев проф. д-р 271
Класова, Свободка Генчева проф. д-р 271
Любиков, Тодор Кирилов проф. д-р 272
Манов, Васил (Васил Манов Петков) проф. д.н. 273
Матеев, Евгени Георгиев проф. чл.-кор. 274
Младенова, Галина Пенчева проф. д-р 275
Опров, Кръстьо Георгиев проф. д.н. 275
Тонкова, Станка Василева проф. д.н. 276
Хаджииванов, Иван Петков проф. 277
Балева, Велина Лазарова доц. д-р 278
Банкова, Йовка Петкова доц. д-р 278
Василева, Лиляна Иванова доц. д-р 279
Велев, Тодор Стефанов доц. д-р 280
Георгиев, Дийчо Николов доц. д-р 280
Киранчев, Георги Киранов доц. д-р 281
Маринов, Красимир Маринов доц. д-р 282
Младенов, Младен Йорданов доц. д-р 282
Найденов, Найден Йорданов доц. д-р 283

Нецева-Порчева, Татяна Нейчева доц. д-р 283
Славова, Ирена Александрова доц. д-р 284
Танушев, Християн Анастасов доц. д-р 285
Бойчева, Христина Бойчева гл.ас. д-р 286
Генкова, Диана Николова гл.ас. д-р 286
Дончев, Николай Атанасов гл.ас. д-р 287
Иванов, Христо Анков гл.ас. д-р 288
Костадинова, Елена Антонова гл.ас. д-р 288
Крумов, Калин Красимиров гл.ас. д-р 289
Маринов, Марин Георгиев гл.ас. д-р 289
Станкова, Лидия Николова гл.ас. 290
Стоименова, Борислава Борисова гл.ас. д-р 291
Хитов, Митко Михайлов гл.ас. д-р 291
Христов, Емил Стоянов гл.ас. д-р 292

Катедра „Публична администрация“
Генешки, Митко Стоев проф. д-р 293
Делчева, Евгения Иванова проф. д-р 294
Йорданов, Тянко Колев проф. д-р 294
Каракашев, Христо Нейков проф. д-р 295
Кацамунска, Поля Стоянова проф. д-р 296
Кръстев, Кръстю Нинов проф. 297
Милков, Лучиян Ангелов проф. д-р 297
Стоенчева, Цветка Атанасова проф. д-р 298
Вълков, Александър Иванов доц. д-р 299
Георгиев, Илия Александров доц. д-р 300
Георгиев, Людмил Любомиров доц. д-р 300
Горчилова-Атанасова, Деница Антонова
доц. д-р 301
Даскалова, Татяна Иванова доц. д-р 302
Кирилова, Катя Емилова доц. д-р 303
Пенкова-Панталеева, Евгения Петрова доц. д-р 303
Боянов, Калин Петров гл.ас. д-р 304
Велева, Ралица Стефанова гл.ас. д-р 305
Вълков, Владимир Димов гл.ас. д-р 306
Кръстева, Даниела Петкова гл.ас. д-р 306

Катедра „Регионално развитие“
Дачева, Стефка Стоянова проф. д.н. 309
Докова, Соня Петрова проф. д-р 310
Христов, Христо Йорданов проф. д-р 310
Василева, Елка Георгиева доц. д-р 311
Николов, Георги Бисеров доц. д-р 312
Петров, Камен Димитров доц. д-р 312
Хюсеинов, Баки Хасанов доц. д-р 313
Цонков, Николай Иванов доц. д-р 314
Берберова-Вълчева, Цветелина Николова
гл.ас. д-р 315

Катедра „Управление“
Александрова, Матилда Иванова проф. д-р 317
Ангелов, Ангел Георгиев проф. д-р 318
Давидов, Давид Исак проф. д-р 319
Ковачев, Асен Златков проф. д.н. 320
Ламбовска, Мая Руменова проф. д-р 320
Миронова, Надя Димитрова проф. д-р 321
Памукчиев, Минко Стойчев проф. д-р 322
Първулов, Борис Ангелов проф. д-р 322
Стоянова, Цветана Александрова проф. д-р 323
Харизанова-Чолакова Маргарита Цветанова
проф. д-р 324
Александров, Васил Иванов
(Васил Александров Иванов) доц. д-р 325
Андронов, Евангелий Димитров доц. д-р 325
Божинов, Тодор Илиев доц. д.н. 326
Далкалъчев, Христо Димитров доц. д-р 327
Димитров, Петър Владимиров доц. д-р 328
Доралийски, Ангел Стоянов доц. д-р 329
Иванова-Станкова, Лиляна Василева доц. д-р 329
Кичева, Татяна Петрова доц. д-р 330
Кузманова, Марияна Тонева доц. д-р 330
Марчев, Ангел Ангелов доц. д-р 331
Марчев, Ангел Ангелов доц. д-р 332
Мирчев, Милчо Костадинов доц. д-р 332
Мюлер, Радостина Димитрова доц. д-р 333
Станчев, Иван Стефанов доц. д-р 334
Стоянов, Филип Петров доц. д-р 334
Тарльовски, Тодор Георгиев доц. 335
Цончев, Радослав Златанов доц. д-р 335
Чакъров, Камен Василев доц. д-р 336
Ангелова, Миглена Димитрова гл.ас. д-р 336
Вутов, Иван Цолов гл.ас. д-р 337
Гератлиев, Кирил Росенов ас. 338
Илиев, Ивайло Живков гл.ас. д-р 338
Керезиев, Илия Крумов гл.ас. д-р 339
Коев, Стоян Радев ас. д.н. 340
Парушев, Даниел Славеев ас. д-р 341
Тасов, Иван Константинов гл.ас. 341
Шереметов, Георги Владимиров гл.ас. 342

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН
ФАКУЛТЕТ
Катедра „Счетоводство и анализ“
Башева, Снежана Александрова проф. д-р 345
Ваклиев, Григор Михайлов проф. д-р 346
Георгиев, Александър Переклиев проф. д-р 347
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Добрев, Димитър Николов проф. д-р 347
Дурин, Стоян Иванов проф. д-р 348
Душанов, Иван (Иван Душанов Иванов)
проф. д.ик.н. 349
Йонкова, Бойчинка Ненкова проф. д-р 350
Йорданов, Димитър Цанев проф. д-р 351
Миланова, Емилия Георгиева проф. д-р 352
Минчев, Светослав Костов проф. д-р 352
Пергелов, Коста Димитров проф. 353
Пожаревска, Румяна Савова проф. д-р 354
Стоянов, Стоян Димитров проф. д-р 355
Тотев, Тотю Тодоров проф. 356
Трифонов, Трифон Благоев проф. д-р 357
Фесчиян, Даниела Милчова проф. д-р 358
Чуков, Кръстьо Петров проф. д-р 359
Бахчеванов, Петко Чанев доц. д-р 359
Бонева, Екатерина Емануилова доц. д-р 360
Брезоева, Бойка Николова доц. д-р 361
Бурдин, Людмила Георгиева доц. д-р 361
Гурев, Никола Василев доц. д-р 362
Златарева, Катя Райкова доц. д-р 363
Иванов, Станчо Станев доц. 363
Иванова, Росица Недкова доц. д-р 364
Караиванова, Катерина Танчева доц. 364
Колев, Димитър Кънчев доц. 365
Маркова, Мария Славчева доц. д-р 366
Митева, Катя Иванова доц. д-р 366
Михайлова, Мариана Петрова доц. д-р 367
Мусов, Михаил Желязков доц. д-р 368
Начева, Райна Желева доц. д-р 369
Начкова, Мая Янкова доц. д-р 369
Орешаров, Николай Николов доц. д-р 370
Орешкова, Христина Георгиева доц. д-р 371
Петрова, Диана Димитрова доц. д-р 371
Рангелова-Петкова, Лилия Тодорова доц. д-р 372
Рупска, Теодора Йорданова доц. д-р 373
Русчева, Мария Методиева доц. д-р 373
Савова-Симеонова, Камелия Димитрова
доц. д-р 374
Тимчев, Марко Любомиров доц. д-р 375
Тинчев, Веселин Атанасов доц. 375
Тодоров, Любомир Владимиров доц. д-р 376
Филипова-Сланчева, Атанаска Ивова доц. д-р 376
Андасарова-Георгиева, Радка Методиева
гл.ас. д-р 378
Бачева, Росица Методиева (Тричкова) гл.ас. 378
Боянов, Борислав Андреев гл.ас. д-р 379
Желязков, Димитър Желязков гл.ас. 380
Иванов, Пламен Мартинианов гл.ас. 380
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Йовева, Людмила Боянова гл.ас. 381
Йорданова, Валя Йорданова гл.ас. 381
Кавалджиева, Калина Христова гл.ас. д-р 382
Камбурова, Лиляна Костадинова гл.ас. д-р 383
Камбурова, Любка Костадинова гл.ас. д-р 383
Маврудиев, Христо Рашков гл.ас. д-р 384
Николова, Николина Красимирова гл.ас. д-р 385
Петкова, Олга Георгиева ас. 385
Стоянов, Тодор Кръстев гл.ас. 386
Христов, Христо Борисов ст.ас. 386
Цолова, Божана Николова гл.ас. 387
Чолпанов, Наню Ников гл.ас. 387

Катедра „Финанси“
Александрова-Борисова, Маргарита Русева
проф. д-р 389
Андреев, Янаки Тодоров проф. д-р 390
Брусарски, Румен Йорданов проф. д-р 390
Вучева, Христина Ангелова проф. д-р 391
Димова, Бистра Асенова проф. д.н. 392
Манов, Богомил Борисов проф. д-р 392
Младенов, Милети Христов проф. д-р 393
Ненков, Димитър Ненков проф. д-р 394
Неновски, Николай Ненов проф. д.н. 395
Николова, Надежда Димитрова проф. д-р 396
Петров, Георги Атанасов проф. д.н. 397
Русенов, Минко Василев проф. д.ик.н. 397
Свраков, Георги Константинов проф. д-р 398
Стефанова, Пенка Генчева проф. д-р 399
Стоянов, Велчо Георгиев проф. д.ик.н. 400
Трифонова-Праматарова, Силвия Трифонова
проф. д-р 401
Христов, Методи Димитров проф. д.ик.н. 403
Янков, Янко Стайков проф. д-р 404
Александров, Стоян Илиев доц. д-р 404
Аначкова, Павлина Кирилова доц. д-р 405
Ботева, Майя Борисова доц. д-р 406
Бузов, Николай Йотов доц. д-р 407
Вазов, Григорий Цветанов доц. д-р 408
Друмев, Асен Манов доц. д-р 409
Йоцов, Виктор Иванов доц. д-р 409
Казанджиева-Йорданова, Ирина Петкова
доц. д-р 410
Милев, Жеко Николаев доц. д-р 411
Михайлова-Борисова, Гергана Илиева доц. д-р 411
Недев, Тодор Стефанов доц. д-р 412
Ненкова, Пресияна Стойкова доц. д-р 413
Николова, Гълъбина Димитрова доц. д-р 414
Орешарски, Пламен Василев доц. д-р 414

Райков, Евгени Райков доц. д-р 415
Русенова, Лена Минкова доц. д-р 416
Хърсев, Емил Манолов доц. д-р 417
Чобанов, Петър Пандушев доц. д-р 418
Алексиев, Валери Йорданов гл.ас. 418
Андреева, Цветелина Янакиева гл.ас. д-р 419
Василева, Валя Николаева гл.ас. д-р 420
Войческа, Катерина Петрова гл.ас. д-р 420
Георгиева, Мария Атанасова гл.ас. 421
Главева, Маргарита Петрова гл.ас. д-р 422
Дерменджиев, Пламен Иванов ас. 422
Иванова, Ваня Атанасова гл.ас. д-р 423
Ковачевич, Милена Миодраг гл.ас. д-р 424
Колева, Дарина Георгиева гл.ас. д-р 424
Костов, Иван Викторов гл.ас. д-р 425
Кънева, Аглика Божидарова гл.ас. д-р 426
Металова, Дияна Стефанова гл.ас. д-р 426
Митев, Петър Стефанов гл.ас. д-р 427
Митева, Дияна Тодорова гл.ас. д-р 428
Попова, Нели Константинова гл.ас. д-р 428
Ралинска, Елена Петрова ас. д-р 429
Тасева-Петкова, Галя Йорданова гл.ас. д-р 430
Томова, Мариана Стоянова гл.ас. д-р 430
Тончева, Росица Борисова гл.ас. д-р 431
Христов, Калин Димитров гл.ас. 432
Христозов, Янко Чавдаров гл.ас. д-р 432
Чобанов, Димитър Пандушев ас. 433
Шутилова-Йочколовска, Кремена Володинова
гл.ас. д-р 434

Катедра „Финансов контрол“
Асенов, Емил (Емил Асенов Атанасов)
проф. д-р 435
Атанасов, Атанас Митев проф. 436
Динев, Михаил Петров проф. д.н. 436
Симеонов, Огнян Георгиев проф. д-р 437
Славков, Бисер Йорданов проф. д-р 438
Димов, Олег Йорданов доц. д-р 439
Динев, Димитър Петров доц. д-р 440
Жечева-Радева, Ивелина Петкова доц. д-р 440
Йорданов, Красимир Василев доц. д-р 441
Павлова, Миглена Антонова доц. д-р 442
Петрова, Даниела (Даниела Петрова
Въткова-Милушева доц. д-р 443
Христова, Лилия Георгиева доц. д-р 443
Анев, Симеон Недков гл.ас. 444
Бобев, Румен Стефанов гл.ас. 445
Голева, Маргарита Томова гл.ас. 445
Динева, Валерия Михайлова гл.ас. д-р 446

Дончев, Тома Маринов гл.ас. д-р 447
Йосифов, Валери Иванов гл.ас. 448
Лечева, Ина Атанасова гл.ас. д-р 448
Ранчев, Георги Христов гл.ас. д-р 449
Шопов, Тодор Димитров гл.ас. гл.ас. д-р 450

ФАКУЛТЕТ ИКОНОМИКА
НА ИНФРАСТРУКТУРАТА
Катедра „Икономика на транспорта
и енергетиката“
Барбов, Тома Стефанов проф. д-р 453
Василев, Евгени Григоров проф. д-р 454
Георгиев, Марин Григоров проф. 454
Мутафчиев, Людмил Илиев проф. д.н. 455
Мутафчиева-Бакалова, Виолета Людмилова
проф. д-р 456
Николова, Христина Лазарова проф. д-р 457
Първанов, Христо Първанов проф. д.н. 458
Цанков, Стефан Марков проф. 459
Арнаудов, Борислав Стефанов доц. д-р 459
Брешков, Иван Тодоров доц. д-р 460
Враджалиев, Недялко Василев доц. д-р 461
Дойнов, Нако доц. 461
Кирова, Антоанета Димитрова доц. д-р 462
Мадгеров, Александър Владимиров доц. д-р 463
Минков, Ташко Йорданов доц. д-р 463
Цветкова, Светла Драганова доц. д-р 464
Гътовски, Илия Добромиров гл.ас. д-р 465
Илиев, Красимир Павлов гл.ас. д-р 466
Йорданов, Даниел Стоянов гл.ас. д-р 466

Катедра „Икономика на туризма“
Лозанов, Емил Крумов проф. д-р 469
Парушева, Таня Петрова проф. д-р 470
Рибов, Манол Николов проф. д-р 471
Тадаръков, Димитър Николов проф. д-р 471
Великова, Еленита Кирилова доц. д-р 472
Доганов, Димитър Иванов доц. д-р 473
Костов, Енчо Костов доц. д-р 473
Панджерова, Ася Димитрова доц. д-р 474
Терзийска, Диана Иванова доц. д-р 475
Тончева, Тодорка Христова доц. д-р 476
Цонев, Николай Георгиев доц. д-р 476
Янева, Мариана Кирилова доц. д-р 477

Катедра „Икономика на търговията“
Виденов, Иван Иванов проф. д-р 479
791

Владимирова, Йорданка (Йорданка Владимирова
Ковачева) проф. д-р 480
Йончев, Цветан Константинов проф. д.н. 480
Костова, Септемврина Георгиева проф. д-р 481
Матов, Иван Василев проф. д-р 482
Тошев, Динко проф. 482
Хаджиниколов, Христо Димитров проф. 482
Чаушев, Ангел Петров проф. д-р 483
Аврамов, Велко Димитров доц. д-р 484
Герасимов, Христо Ангелов доц. д-р 484
Гоцев, Иван Христов доц. д-р 485
Гълъбова, Виолета Борисова доц. д-р 485
Иванов, Венелин Николов доц. д-р 486
Ковачева, Вяра Крумова доц. д-р 487
Коралиев, Янко Иванов доц. д-р 487
Николова, Иванка Андреева доц. д-р 488
Петков, Бисер Христов доц. д-р 489
Петров, Георги Иванов доц. 489
Петров, Иван Митов доц. д-р 490
Русков, Петко Русков доц. д-р 491
Терезова, Силвия Цветкова доц. д-р 491
Янкулов, Явор Лилков доц. д-р 492
Атанасов, Борислав Атанасов гл.ас. д-р 493
Кътева, Марияна Николова гл.ас. д-р 493

Филипов, Димитър Владимиров проф. д.н. 511
Христов, Ивайло Христов проф. д.н. 512
Ангова, Стела Константинова доц. д-р 512
Върбанова, Лидия Димитрова проф. д-р 513
Кулевски, Цветан Монов доц. д-р 514
Осиковски, Мартин Николаев доц. д-р 515
Томова, Биляна Иванова доц. д-р 515
Цанкова, Светла Владимирова доц. д-р 516
Андреева-Попйорданова, Диана Петрова
гл.ас. д-р 517
Николова, Мария Пламенова гл.ас. д-р 518
Пачева, Валерия Костова гл.ас. д-р 518

Катедра „Национална и регионална
сигурност“

Бехар, Нансен Алфред проф. д.н. 521
Димитров, Димитър Йорданов проф. д-р 522
Димитров, Димитър Панайотов проф. д-р 523
Иванов, Тилчо Колев проф. д-р 524
Слатински, Николай Димитров проф. д-р 525
Христов, Стефан Иванов проф. д-р 526
Георгиев, Христо Василев доц. д-р 527
Димитров, Нончо Иванов доц. д-р 527
Павлов, Георги Павлов доц. д-р 528
Катедра „Логистика и вериги на доставките“ Павлов, Павел Георгиев доц. д-р 529
Пенчев, Георги Георгиев доц. д-р 530
Велев, Иван Тодоров проф. 495
Пудин, Константин Христов доц. д-р 531
Димитров, Павел Крумов проф. д-р 496
Спасов, Светослав Иванов доц. д-р 532
Раковска, Мирослава Атанасова проф. д-р 497
Цветков, Цветан Георгиев доц. д-р 533
Тодоров, Филип Иванов проф. д-р 497
Шаламанов, Велизар Матеев доц. д-р 534
Величкова, Екатерина Атанасова доц. д-р 498
Богомилова, Екатерина Величкова гл.ас. д-р 535
Воденичарова, Мария Сашкова доц. д-р 499
Гечкова, Теодора Сашева гл.ас. д-р 536
Иванов, Николай Драгомиров доц. д-р 500
Пенчев, Пенчо Петров гл.ас. д-р 536
Калушев, Георги Иванов доц. д-р 500
Тагарев, Недко Георгиев гл.ас. д-р 537
Корбанколева, Иванка Славеева доц. д-р 501
Ценков, Юри Цветанов гл.ас. д-р 538
Моцев, Михаил Русков доц. д-р 502
Толев, Милчо Любенов доц. д-р 502
ФАКУЛТЕТ МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА
Горанчовска, Илка Цветкова гл.ас. д-р 503
И ПОЛИТИКА
Кашукеева, Виктория Станкова гл.ас. 504
Луканов, Камен Людмилов гл.ас. д-р 504
Катедра „Международни икономически
Микова, Стиляна Велинова гл.ас. д-р 505
отношения и бизнес“
Прахова, Алма Валентинова гл.ас. 506
Александрова-Златанска, Светлана Колева
Симеонова, Славка Цанова ас. 506
проф. д-р 541
Катедра „Медии и обществени комуникации“ Боева, Бистра Николова проф. д.ик.н. 542
Василев, Димитър (Димитър Василев Стоилков)
Великов, Никола Вълков проф. д.н. 507
проф. д-р 543
Минчев, Георги Георгиев проф. д-р 508
Василева, Антоанета Георгиева проф. д-р 543
Стойков, Любомир Димчев проф. д.н. 509
Данаилов, Данаил Лазаров проф. д.ик.н. 544
Тодоров, Петко Тодоров проф. д-р 510
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Данов, Георги (Георги Данов Вълковски)
проф. д.ик.н. 545
Желев, Груди Енчев проф. д.ик.н. 546
Каракашева, Лилия Вълчева проф. д.ик.н. 546
Маринов, Велко Тодоров проф. д.ик.н. 547
Масларов, Светослав Любомиров проф. д-р 548
Петров, Марин (Марин Петров Маринов)
проф. д.ик.н. 549
Пописаков, Григор Ангелов проф. д.ик.н. 549
Радковски, Пенчо Минков проф. д-р 550
Савов, Михаил Недялков проф. д.ик.н. 551
Славова, Миланка Димитрова проф. д-р 552
Статева, Йорданка Йосифова проф. д-р 553
Стоименов, Милчо Райчев проф. д.ик.н. 553
Хаджиниколов, Димитър Веселинов
проф. д.ик.н. 554
Царевски, Нешо Вълов проф. д-р 555
Бонева, Светла Богданова доц. д-р 556
Ганев, Иван Радев доц. д-р 557
Данов, Даниел Георгиев доц. д-р 558
Даскалов, Павел Иванов доц. д-р 558
Димова, Руска Кирова доц. д-р 559
Дънешка, Антоанета Христова доц. д-р 559
Желев, Паскал Неделчев доц. д-р 560
Кръстев, Сашо Тодоров доц. д-р 561
Лозанов, Олег Стойов доц. д-р 561
Менчева, Лиляна Филипова доц. д-р 562
Мичева, Eлка (Елка Мичева Петрова) доц. д-р 563
Моллов, Доброслав Емилов доц. д-р 564
Петков, Васил Стефанов доц. д-р 564
Сестримски, Владимир Димитров доц. д-р 565
Сираков, Славчо Атанасов доц. д-р 566
Стойков, Димитър Иванов доц. д-р 566
Стойчев, Иван Стоянов доц. д-р 567
Стоянов, Димитър Ганчев доц. д-р 568
Тодорова, Весела Йорданова доц. д-р 568
Химирски, Емил Вълчев доц. д-р 569
Христов, Александър Трайков доц. д-р 570
Цветков-Голубарев, Цветан Аспарухов
доц. д.ик.н. 570
Йотов, Йотко Костов гл.ас. 571
Кирова, Силвия Захариева гл.ас. д-р 571
Маркова, Благодатка Пенчева гл.ас. 572
Моралийска-Иванова, Моника Емилова гл.ас. д-р 573
Цанов, Цветомир Георгиев гл.ас. д-р 573

Генов, Георги Филипов проф. д-р 576
Георгиев, Любен Андреев проф. д.ик.н. 577
Гочев, Атанас Гочев проф. д.пол.н. 578
Дамянов, Симеон Ангелов проф. д.н. 578
Динков, Динко Георгиев проф. д-р 579
Доков, Доко Цочев проф. д-р 580
Петров, Петър Митов проф. д-р 581
Първанов, Антон Първанов проф. д-р 581
Савов, Еньо Василев проф. д-р 582
Арсов, Петър (Петър Арсов Сотиров) доц. д-р 583
Бакалова, Мария Енева доц. д-р 583
Бараков, Стоян Петков доц. д-р 584
Вълчев, Бойко Маринов доц. д-р 585
Георгиев, Денчо Георгиев доц. д-р 586
Дамянов, Игор Симеонов доц. д-р 586
Йонева, Елизабет Димитрова доц. д-р 587
Масларова, Лиляна Найденова доц. д-р 588
Младенов, Бойко Димитров доц. д-р 588
Наков, Ангел (Ангел Наков Ангелов) доц. д-р 589
Ралчев, Пламен Маринов доц. д-р 589
Хабова, Антонина Иванова доц. д-р 590
Хаджиев, Боян Асенов доц. д-р 591
Чанков, Георги (Георги Чанков Георгиев)
доц. д-р 592
Русева, Маруся Тонева гл.ас. 592

Катедра „Международни отношения“

Катедра „Чужди езици и приложна
лингвистика“

Ананиева, Нора Крачунова проф. д.ик.н. 575
Василева, Евгения Вангелова проф. д-р 576

Катедра „Политология“
Иванов, Димитър Иванов проф. д.пол.н. 595
Манолов, Георги Любенов проф. д.пол.н. 596
Мирчев, Михаил Стоянов проф. д.с.н. 596
Митев, Трендафил Атанасов проф. д.ист.н. 597
Чавдарова, Мария Георгиева проф. д.ик.н. 598
Янков, Георги Недев проф. д-р 599
Асенов, Симеон Митков доц. д-р 600
Благоева, Блага Иванова доц. д-р 601
Дончева, Христина Георгиева доц. д-р 602
Иванов, Михаил Иванович доц. д-р 603
Симеонова, Елена Костадинова доц. д-р 603
Цакова, Ивка (Ивка Цакова Некова) доц. д-р 604
Георгиев, Любомир Младенов гл.ас. 605
Йотов, Йонко Колев гл.ас. д-р 605
Кръстев, Николай Кръстев гл.ас. д-р 606
Манолов, Стоян Георгиев гл.ас. д-р 607
Стоева, Ивайла Георгиева ас. д-р 607
Ценова, Радка Христова гл.ас. д-р 608

Бонев, Михаил Петров проф. д.п.н. 609
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Гълъбов, Гълъб Димитров проф. д-р 609
Кох-Кожухарова, Даниела Николаева проф. д-р 610
Михов, Николай Николов проф. д.е.н. 611
Бояджиев, Борис Александров доц. д-р 612
Кожухарова, Стефка Василева доц. д-р 612
Лесневская, Димитрина Спасова доц. д-р 613
Пенчева, Антония Иванова доц. д-р 614
Перянова, Ирина Василевна доц. д-р 615
Алтимирска, Рия Николова ст. преп. 615
Ананиева, Мария Йорданова ст. преп. 616
Апостолов, Стоян Груев ст. преп. 617
Арсениев, Светослав Валентинов ст. преп. 617
Бакалова, Веселина Спасова ст. преп. 618
Балева, Ваня Нейчева ст. преп. 618
Бозукова, Бойка Иванова ст. преп. 619
Бойчева, Мая Гергова ст. преп. 619
Бояджиева-Москова, Анна Руменова ст. преп. 620
Боянова, Наталия Тодорова ст. преп. 620
Василева, Милена Димитрова ст. преп. 621
Василева, Силвия Василева ст. преп. д-р 621
Гатев, Дилян Петров ст. преп. 622
Герджикова-Желева, Лилия Руменова ст. преп. 622
Гърчева-Харизанова, Диана Ганчева ст. преп. 623
Даскалова, Ваня Димитрова ст. преп. 623
Димитров, Георги Митков ст. преп. 624
Есад, Иззет Ахмед ст. преп. 624
Живков, Живко Методиев ст. преп. 625
Занева, Ружа Веселинова ст. преп. 625
Иванова, Татяна Петкова ст. преп. д-р 625
Ингилизова, Йоанна Ангелова ст. преп. 626
Ишпекова-Братанова, Калина Филипова
ст. преп. д-р 626
Казанджиева, Магдалена Флави ст. преп. 627
Каишева, Радмила Петрова ст. преп. 627
Кирчева, Мария Стоева ст. преп. 628
Кюлева, Анета Пламенова ст. преп. 628
Лазова, Олга Игоревна ст. преп. 629
Леков, Любен Асенов ст. преп. 629
Макарова, Албена Константинова ст. преп. 630
Манова-Даскалова, Лиляна Димитрова
ст. преп. 630
Мирчева, Марияна Симова ст. преп. 631
Митева-Хубенова, Мина Стойчева
ст. преп. д-р 631
Михайлова, Симона Стефанова ст. преп. 632
Мицева, Стоянка Димитрова ст. преп. 632
Младенова, Веселинка Георгиева ст. преп. 633
Мутафчиев, Петко Димитров ст. преп. 633
Ненов, Спас Николов ст. преп. 634
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Новкиришка, Виржиния Владиславова ст. преп. 634
Павлов, Михаил Валериев преп. 635
Памукчиева-Илиева, Офелия Цонкова ст. преп. 635
Попова, Павлина Захариева ст. преп. 635
Славова, Любка Славова ст. преп. 636
Стефанова, Албена Димитрова ст. преп. д-р 636
Стоичкова, Христина (Христина Стоичкова
Кърпачева) ст. преп. 637

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра „Международно право и право на ЕС“
Балабанова, Христина Тодорова проф. д-р 641
Драганов, Живко Иванов проф. д.н. 642
Ковачева, Диана Петрова доц. д-р 643
Маринова, Диана Маринова доц. д-р 644
Мулешкова, Ирина Николова доц. д-р 645

Катедра „Наказателноправни науки“
Марков, Румен Илиев проф. д.н. 647
Филчев, Никола Борисов доц. д-р 648
Чинова, Маргарита Иванова проф. д.н. 649
Рашков, Бойко Илиев доц. д-р 649
Марков, Пресиян Марчев гл.ас. д-р 650
Митрева, Петя Велинова гл.ас. д-р 651
Смолички, Павел Петров гл.ас. д-р 652
Стойков, Стоян Огнянов гл.ас. д-р 652

Катедра „Публичноправни науки“
Димитров, Валерий Георгиев проф. д-р 655
Златарев, Емил Николов проф. д-р 656
Караниколов, Любен Киров проф. д-р 656
Корнажев, Петър Захариев проф. д-р 657
Радев, Димитър Радев проф. д.ю.н. 658
Гошев, Георги Симов доц. д-р 658
Кънева, Светла Маринова доц. д-р 659
Христова, Надежда Христова доц. д-р 660
Чилова, Нина Стефанова доц. д-р 660
Иванов, Виктор Илиев гл.ас. д-р 661
Пешева-Горанова, Илонка Кирилова гл.ас. д-р 662
Радева, Нели Георгиева гл.ас. д-р 663
Симеонова, Свилена Сашкова гл.ас. 663

Катедра „Частноправни науки“
Боянов, Георги Боянов проф. д-р 665
Василев, Атанас Петров проф. д-р 666
Владимиров, Иван (Иван Владимиров Иванов)
проф. д-р 666

Корнезов, Любен Андонов проф. д.ю.н. 667
Ланджев, Борис Богданов проф. д-р 668
Рачев, Филип Петков проф. д-р 668
Сукарева, Златка Георгиева проф. д-р 669
Тасев, Симеон Владимиров проф. д-р 670
Христофоров, Веселин Георгиев проф. д-р 670
Боянова, Гергана Василева доц. д-р 671
Градинарова, Таня Панайотова доц. д-р 672
Даскалов, Вълчин Здравков доц. д-р 672
Димитров, Мирослав Митьов доц. д-р 673
Иванов, Иван Цветанов доц. д-р 674
Йосифова, Таня Николова доц. д-р 674
Койчева, Райна Москова доц. д-р 675
Неделчева, Божана Георгиева доц. д-р 676
Танев, Константин Веселинов доц. д-р 677
Торманов, Захари Емилов доц. д-р 678
Вангелова, Златка Здравкова гл.ас. д-р 678
Владимирова, Катя Кръстанова гл.ас. д-р 679
Дунавски, Деян Савов гл.ас. д-р 680

ВИДНИ ЮРИСТИ, ПРЕПОДАВАЛИ В УНСС
В РАЗЛИЧНИ ПЕРИОДИ
Абрашев, Петър Пенчов проф. 681
Баламезов, Стефан Гаврилов проф. 681
Бобчев, Константин Николов проф. 681
Бобчев, Стефан Савов проф. 681
Богаевски, Петър Михайлович проф. 682
Василев, Любен Илиев акад. 682
Венедиков, Петко Йорданов проф. 682
Генов, Георги Петров акад. 683
Геновски, Михаил Попов проф. д.ю.н. 683
Диков, Любен Ангелов проф. д-р 684
Димитров, Димитър Харалампиев проф. 684
Кожухаров, Александър Георгиев проф. 684
Моллов, Владимир Димитров проф. 684
Стайнов, Петко Стоянов акад. 685
Фаденхехт, д-р Йосиф Максимов проф. 685

ФАКУЛТЕТ ПРИЛОЖНА
ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА
Катедра „Информационни технологии
и комуникации“
Айков, Стоян Ангелов проф. д.н. 689
Бъчваров, Ангел Кирилов проф. д.н. 690
Велев, Димитър Георгиев проф. д-р 690
Ганев, Атанас Янков проф. д-р 691

Денчев, Емил Петров проф. д.н. 692
Кисимов, Валентин Стефанов проф. д.н. 692
Стефанова, Камелия Георгиева проф. д-р 693
Боянов, Любен Кирилов доц. д-р 694
Желязков, Желязко Георгиев доц. д-р 695
Кабакчиева, Дорина Петрова доц. д-р 696
Кирилов, Росен Иванов доц. д-р 696
Лазарова, Ваня Тодорова доц. д-р 697
Милев, Пламен Христов доц. д-р 698
Мирски, Кръстю Иванов доц. д-р 698
Митков, Сергей Стоилков доц. д-р 699
Мурджева, Александрина Георгиева доц. д-р 700
Николов, Илия Петров доц. д-р 701
Петров, Димитър Иванов доц. д-р 701
Радев, Евгений Иванов доц. д-р 702
Радоев, Митко Генчев доц. д-р 702
Русев, Стоян Тодоров доц. д-р 703
Стоянова, Стоянка Пейчева доц. д-р 703
Цанева, Моника Веселинова доц. д-р 704
Шивачева, Александра Стефанова доц. д-р 705
Бояджиев, Любомир Стефанов ас. 706
Великов, Илко Ангелов гл.ас.д-р 706
Георгиева, Райна Георгиева ас. 706
Григоров, Борислав Йосифов гл.ас. 707
Дановски, Деко Бонев гл.ас. 707
Иванов, Велико Славчев ас. 708
Лиловска, Стефка Димитрова гл.ас. 708
Михова, Веска Васкова-Крумова гл.ас.д-р 709
Монева, Анна Василева гл.ас. 709
Мързованова-Димитрова, Мария Стоянова
гл.ас. д-р 710
Недев, Никола Иванов гл.ас. д-р 711
Николов, Никола Цветанов гл.ас. д-р 711
Палазов, Антон Пенев гл.ас.712
Пейчев, Димитър Христов гл.ас. 712
Стефанов, Гено Стефанов гл.ас. д-р 713
Танев, Александър Огнянов ас. 714
Тодоров, Пенко Иванов гл.ас. 714
Шишков, Димитър Стефанов гл.ас. 715

Катедра „Математика“
Божинов, Николай Сашов проф. д.н. 717
Райчинов, Иван (Иван Райчинов Симеонов)
проф. д-р 718
Бъчварова, Цветелина Енчева доц. д-р 718
Велев, Георги Димитров доц. д-р 719
Димитров, Митко Цанов доц. д-р 720
Димова, Милена Ганчева доц. д-р 720
Екимов, Цоню Димитров доц. 721
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Илиева, Лиляна Христова доц. д-р 722
Йорданов, Иван Пейчев доц. д-р 722
Каменаров, Себастиян Николов доц. д-р 723
Киркоров, Иван Иванов доц. 723
Котев, Владимир Константинов доц. д-р 724
Лалова, Надежда Николова доц. д-р 725
Липчев, Стойчо Димитров доц. д-р 725
Микренска, Мая Данаилова доц. д-р 726
Нанчева, Радка Василева доц. д-р 726
Стойнова, Неда Пенкова доц. 727
Тодоров, Добромир Тодоров доц. д-р 727
Узунов, Михаил Цоков доц. д-р 728
Христова, Миряна Стоянова доц. д-р 728
Генов, Димитър Христов гл.ас. 729
Димитров, Димитър Михайлов гл.ас. 730
Дюгмеджиев, Андрей Чавдаров ст.ас. 730
Маринов, Свилен Маринов ас. 730
Минчева, Таня Кирилова гл.ас. 731
Николов, Кирил Михайлов гл.ас. 731
Николова-Дюгмеджиева, Юлия Георгиева ас. 732
Пъдевска, Стела Симеонова гл.ас. 732
Събев, Иван (Иван Събев Генов) гл.ас. 733
Шейретски, Костадин Георгиев гл.ас. д-р 733
Шпатов, Ламбрин Кръстев гл.ас. 734

Катедра „Статистика и иконометрия“
Аврамов, Алберт Давидов проф. 735
Балевски, Дано Цоков проф. д.н. 735
Величкова, Нигрета Рангелова проф. д.н. 736
Гатев, Кирил (Кирил Гатев Иванов) проф. д.н. 737
Гоев, Валентин Димитров проф. д-р 737
Димитров, Александър Георгиев проф. д.ик.н. 738
Калоянов, Тодор (Тодор Калоянов Николов)
проф. д-р 739
Мишев, Георги Димитров проф. д-р 739
Павлова, Веселка Христова проф. д-р 740
Русев, Божидар Тенев проф. д-р 741
Станев, Стефан Тодоров проф. 742
Стефанов, Иван Матеев проф. д-р 742
Сугарев, Здравко Тодоров проф. 743
Съйкова, Иванка Димова проф. д.н. 743
Тотев, Анастас Юрданов проф. д-р 744
Цветков, Стоян Петров проф. д-р 745
Цонев, Венец Стефанов проф. 746
Шапкарев, Петър Климентов проф. д.н. 746
Янакиев, Румен Димов проф. д-р 747
Атанасов, Атанас Георгиев доц. д-р 748
Батьов, Иван (Иван Батьов Томов) доц. 748
Бошнаков, Венелин Николаев доц. д-р 749
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Дочев, Христо (Христо Дочев Иванов) доц. д-р 750
Имамов, Алиосман Ибраим (Арсо Бинков Манов)
доц. д-р 750
Коцева, Мариана Михайлова доц. д-р 751
Къналиев, Тодор Христов доц. д-р 752
Мичев, Димитър Владимиров доц. 753
Мургова, Мариана Колева доц. д-р 753
Найденов, Александър Цветанов доц. д-р 754
Петров, Петър Йорданов доц. 754
Стойкова-Къналиева, Андреана Станиславова
доц. д-р 755
Тошева, Екатерина Александрова доц. д-р 756
Чипева, Соня Дакова доц. д-р 756
Шкодрев, Евгени Василев доц. д-р 757
Бакалова, Дария Теодорова гл.ас. 758
Бозев, Васил Димитров гл.ас. д-р 758
Въжаров, Храбър Георгиев гл.ас. 759
Кацарска, Ирена Василева гл.ас. 760
Миковски, Георги Иванов гл.ас. 760
Петров, Виктор Петров гл.ас. 760

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ
ИНСТИТУТИ
Институт по интелектуална собственост
и технологичен трансфер (ИСТТ)
Борисов, Борислав Михайлов проф. д-р 765
Борисова, Владя Бориславова проф. д-р 767
Вучков, Юлиан Димитров проф. д.н. 768
Маркова, Мария Ананиева проф. д-р 769
Цакова, Виолета Димитрова проф. д-р 770
Савов, Веселин (Веселин Савов Иванов) доц. д-р 771
Крушков, Николай Евгениев гл.ас.д-р 771

Институт по предприемачество
Тодоров, Кирил Асенов проф. д.ик.н. 773
Ванков, Николай Койчев доц. д-р 774
Коларов, Костадин Горанов доц. д-р 775
Михалкова, Люба Делчева доц. д-р 776
Василска, Мария Георгиева гл.ас. д-р 776
Георгиева, Силвия Димитрова гл.ас. д-р 777
Цветкова, Даниела Милчева гл.ас. д-р 778

Институт по икономика и политики
Чобанов, Петър доц. д-р 779
Статев, Стати Василев проф. д.ик.н. 779
Чобанов, Димитър ас. 779

Азбучен показалец
на научно-преподавателския състав на УНСС
Абрашев, Петър Пенчов проф. 681
Аврамов, Алберт Давидов проф. 735
Аврамов, Велко Димитров доц. д-р 484
Айков, Стоян Ангелов проф. д.н. 689
Айкова, Росица Борисова проф. д.ик.н. 175
Аладжем, Нисим Сабат проф. д-р 141
Александров, Васил Иванов (Васил Александров
Иванов) доц. д-р 325
Александров, Крум Стефанов проф. д.ик.н. 235
Александров, Стоян Илиев доц. д-р 404
Александрова, Матилда Иванова проф. д-р 317
Александрова, Роза Игнатова доц. д-р 237
Александрова-Борисова, Маргарита Русева
проф. д-р 389
Александрова-Златанска, Светлана Колева
проф. д-р 541
Алексиев, Валери Йорданов гл.ас. 418
Алтимирска, Рия Николова ст. преп. 615
Алякова, Валентина Иванова доц. д-р 63
Ананиева, Мария Йорданова ст. преп. 616
Ананиева, Нора Крачунова проф. д.ик.н. 575
Аначков, Васил Александров проф. д-р 176
Аначкова, Павлина Кирилова доц. д-р 405
Ангелов, Александър Костадинов ст. преп. 249
Ангелов, Ангел Георгиев проф. д-р 318
Ангелов, Тодор Тодоров проф. д.н. 263
Ангелова, Весела Иванова доц. д-р 195
Ангелова, Миглена Димитрова гл.ас. д-р 336
Ангова, Стела Константинова доц. д-р 512
Андасарова-Георгиева, Радка Методиева
гл.ас. д-р 378
Андреев, Андрей Костадинов проф. 176
Андреев, Никола Григоров проф. д.ик.н. 177
Андреев, Румен Любенов доц. д-р 122
Андреев, Янаки Тодоров проф. д-р 390
Андреева, Донка Цолова доц. д-р 219
Андреева, Цветелина Янакиева гл.ас. д-р 419
Андреева-Попйорданова, Диана Петрова
гл.ас. д-р 517
Андронов, Евангелий Димитров доц. д-р 325
Анев, Румен Георгиев гл.ас. 206
Анев, Симеон Недков гл.ас. 444
Апостолов, Валери Иванов гл.ас. д-р 113

Апостолов, Никола (Никола Апостолов Илиев)
проф. д.с.с.н. 177
Апостолов, Стоян Груев ст. преп. 617
Арнаудов, Борислав Стефанов доц. д-р 459
Аройо, Жак Жул проф. д.ик.н 49
Арсениев, Светослав Валентинов ст. преп. 617
Арсов, Петър (Петър Арсов Сотиров) доц. д-р 583
Арсова, Ралица Цекова ст. преп. д-р 249
Асенов, Емил (Емил Асенов Атанасов)
проф. д-р 435
Асенов, Симеон Митков доц. д-р 600
Атанасов, Атанас Георгиев доц. д-р 748
Атанасов, Атанас Митев проф. 436
Атанасов, Атанас Петров доц. д-р 63
Атанасов, Борислав Атанасов гл.ас. д-р 493
Атанасов, Трендафил Атанасов доц. д-р 64
Атанасова, Веселина Атанасова гл.ас. д-р 124
Атанасова, Маргарита Николаева проф. д-р 93
Бакалова, Веселина Спасова ст. преп. 618
Бакалова, Дария Теодорова гл.ас. 758
Бакалова, Мария Енева доц. д-р 583
Балабанова, Христина Тодорова проф. д-р 641
Баламезов, Стефан Гаврилов проф. 681
Балева, Ваня Нейчева ст. преп. 618
Балева, Велина Лазарова доц. д-р 278
Балевски, Дано Цоков проф. д.н. 735
Банкова, Йовка Петкова доц. д-р 278
Бараков, Стоян Петков доц. д-р 584
Барбов, Тома Стефанов проф. д-р 453
Батьов, Иван (Иван Батьов Томов) доц. 748
Бахчеванов, Петко Чанев доц. д-р 359
Бачева, Росица Методиева (Тричкова) гл.ас. 378
Башева, Снежана Александрова проф. д-р 345
Беев, Ивайло Дончев доц. д-р 65
Бекярова, Катя Рачева проф. д-р 117
Белев, Димитър Георгиев доц. д-р 238
Берберова-Вълчева, Цветелина Николова
гл.ас. д-р 315
Беров, Любен Борисов проф. д.ик.н. 129
Бехар, Нансен Алфред проф. д.н. 521
Беязов, Чавдар Николов проф. д.ик.н. 50
Биолчева, Петя Иванова гл.ас. д-р 228
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Благоев, Димитър Марчев доц. д-р 220
Благоева, Блага Иванова доц. д-р 601
Близнаков, Йордан Петров доц. д-р 102
Бобев, Румен Стефанов гл.ас. 445
Бобчев, Константин Николов проф. 681
Бобчев, Стефан Савов проф. 681
Богаевски, Петър Михайлович проф. 682
Богомилова, Екатерина Величкова гл.ас. д-р 535
Боева, Бистра Николова проф. д.ик.н. 542
Божинов, Николай Сашов проф. д.н. 717
Божинов, Тодор Илиев доц. д.н. 326
Бозев, Васил Димитров гл.ас. д-р 758
Бозукова, Бойка Иванова ст. преп. 619
Бозукова, Лиляна Кирилова проф. д-р 178
Бойчева, Мая Гергова ст. преп. 619
Бойчева, Христина Бойчева гл.ас. д-р 286
Бонев, Иван Захариев доц. 133
Бонев, Михаил Петров проф. д.п.н. 609
Бонев, Станиш Панайотов проф. 264
Бонева, Екатерина Емануилова доц. д-р 360
Бонева, Надя Евтимова ст. преп. 250
Бонева, Светла Богданова доц. д-р 556
Борисов, Борислав Михайлов проф. д-р 765
Борисов, Борис Минчев ст. преп. д-р 250
Борисова, Владя Бориславова проф. д-р 767
Борисова, Нитула (Ница) ст. преп. 251
Ботева, Майя Борисова доц. д-р 406
Бошнаков, Венелин Николаев доц. д-р 749
Бояджиев, Борис Александров доц. д-р 612
Бояджиев, Веселин Григоров гл.ас.д-р 125
Бояджиев, Драгомир Филипов доц. д-р 238
Бояджиев, Любомир Стефанов ас. 706
Бояджиева-Москова, Анна Руменова ст. преп. 620
Боянов, Борислав Андреев гл.ас. д-р 379
Боянов, Георги Боянов проф. д-р 665
Боянов, Калин Петров гл.ас. д-р 304
Боянов, Любен Кирилов доц. д-р 694
Боянова, Гергана Василева доц. д-р 671
Боянова, Наталия Тодорова ст. преп. 620
Брезоева, Бойка Николова доц. д-р 361
Брестничка, Румяна Любомирова доц. д-р 220
Брешков, Иван Тодоров доц. д-р 460
Брусарски, Румен Йорданов проф. д-р 390
Бузов, Николай Йотов доц. д-р 407
Бунджулов, Андрей Викторов доц. д.н. 160
Бурдин, Людмила Георгиева доц. д-р 361
Бъчваров, Ангел Кирилов проф. д.н. 690
Бъчварова, Цветелина Енчева доц. д-р 718
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Вазов, Григорий Цветанов доц. д-р 408
Ваклиев, Григор Михайлов проф. д-р 346
Вангелова, Златка Здравкова гл.ас. д-р 678
Ванков, Николай Койчев доц. д-р 774
Василев, Атанас Петров проф. д-р 666
Василев, Димитър (Димитър Василев Стоилков)
проф. д-р 543
Василев, Евгени Григоров проф. д-р 454
Василев, Любен Илиев акад. 682
Василева, Антоанета Георгиева проф. д-р 543
Василева, Валя Николаева гл.ас. д-р 420
Василева, Евгения Вангелова проф. д-р 576
Василева, Елка Георгиева доц. д-р 311
Василева, Елка Славчева проф. д-р 179
Василева, Лиляна Иванова доц. д-р 279
Василева, Милена Димитрова ст. преп. 621
Василева, Силвия Василева ст. преп. д-р 621
Василска, Мария Георгиева гл.ас. д-р 776
Ваташка, Анастасия Янкова ст. преп. 251
Велев, Боян Александров доц. д-р 123
Велев, Георги Димитров доц. д-р 719
Велев, Димитър Георгиев проф. д-р 690
Велев, Иван Тодоров проф. 495
Велев, Тодор Стефанов доц. д-р 280
Велева, Лиляна Димитрова доц. д-р 134
Велева, Ралица Стефанова гл.ас. д-р 305
Великов, Илко Ангелов гл.ас.д-р 706
Великов, Никола Вълков проф. д.н. 507
Великова, Еленита Кирилова доц. д-р 472
Величков, Николай Николаев гл.ас. д-р 79
Величкова, Екатерина Атанасова доц. д-р 498
Величкова, Нигрета Рангелова проф. д.н. 736
Венедиков, Петко Йорданов проф. 682
Виденов, Иван Иванов проф. д-р 479
Владайчев, Цветан Иванов ст. преп. 251
Владигеров, Тодор Андреев проф. чл.-кор. д.с.с.н. 50
Владимиров, Иван (Иван Владимиров Иванов)
проф. д-р 666
Владимирова, Йорданка (Йорданка Владимирова
Ковачева) проф. д-р 480
Владимирова, Катя Иванова проф. д-р 264
Владимирова, Катя Кръстанова гл.ас. д-р 679
Влайков, Стоян Господинов доц. д-р 161
Воденичарова, Мария Сашкова доц. д-р 499
Войческа, Катерина Петрова гл.ас. д-р 420
Враджалиев, Недялко Василев доц. д-р 461
Вутов, Иван Цолов гл.ас. д-р 337
Вучева, Христина Ангелова проф. д-р 391
Вучков, Юлиан Димитров проф. д.н. 768

Въжаров, Храбър Георгиев гл.ас. 759
Вълев, Никола Христов проф. 265
Вълков, Александър Иванов доц. д-р 299
Вълков, Владимир Димов гл.ас. д-р 306
Вълчанова, Василка Георгиева доц. д-р 65
Вълчев, Бойко Маринов доц. д-р 585
Върбанов, Валентин Кънев доц. д-р 144
Върбанова, Лидия Димитрова проф. д-р 513
Габровски, Константин Николов проф. д.н. 266
Ганев, Атанас Янков проф. д-р 691
Ганев, Иван Радев доц. д-р 557
Ганчев, Костадин (Костадин Ганчев Димитров)
проф. д-р 180
Гатев, Дилян Петров ст. преп. 622
Гатев, Кирил (Кирил Гатев Иванов) проф. д.н. 737
Генешки, Митко Стоев проф. д-р 293
Генкова, Диана Николова гл.ас. д-р 286
Генов, Георги Петров акад. 683
Генов, Георги Филипов проф. д-р 576
Генов, Димитър Христов гл.ас. 729
Геновски, Михаил Попов проф. д.ю.н. 683
Георгиев, Александър Переклиев проф. д-р 347
Георгиев, Георги Иванов проф. д-р 181
Георгиев, Денчо Георгиев доц. д-р 586
Георгиев, Дийчо Николов доц. д-р 280
Георгиев, Иван Стоилов проф. д.ик.н. 211
Георгиев, Илия Александров доц. д-р 300
Георгиев, Любен Андреев проф. д.ик.н. 577
Георгиев, Любомир Младенов гл.ас. 605
Георгиев, Людмил Любомиров доц. д-р 300
Георгиев, Марин Григоров проф. 454
Георгиев, Трифон Иванов проф. д.ик.н. 181
Георгиев, Христо Василев доц. д-р 527
Георгиева, Емилия (Емилия Георгиева Младенова)
доц. д-р 66
Георгиева, Кристалина Иванова доц. д-р 67
Георгиева, Мария Атанасова гл.ас. 421
Георгиева, Мария Георгиева ст. преп. 252
Георгиева, Мария Колева доц. д-р 195
Георгиева, Райна Георгиева ас. 706
Георгиева, Силвия Димитрова гл.ас. д-р 777
Герасимов, Христо Ангелов доц. д-р 484
Гератлиев, Кирил Росенов ас. 338
Герджикова-Желева, Лилия Руменова ст. преп. 622
Германлиев, Кирил Димитров ст. преп. 253
Геров, Ангел Николов проф. д-р 267
Гечев, Румен Василев проф. д.ик.н. 51

Гечкова, Теодора Сашева гл.ас. д-р 536
Гешков, Марин Веселинов гл.ас. д-р 229
Гилина, Надя Викторова гл.ас. д-р 243
Главева, Маргарита Петрова гл.ас. д-р 422
Гогов, Йордан Борисов доц. д-р 221
Гоев, Валентин Димитров проф. д-р 737
Голева, Маргарита Томова гл.ас. 445
Горанчовска, Илка Цветкова гл.ас. д-р 503
Горчилова-Атанасова, Деница Антонова
доц. д-р 301
Гоцев, Иван Христов доц. д-р 485
Гочев, Атанас Гочев проф. д.пол.н. 578
Гочев, Гочо Пеев проф. д.ик.н. 94
Гошев, Георги Симов доц. д-р 658
Градинарова, Таня Панайотова доц. д-р 672
Григоров, Борислав Йосифов гл.ас. 707
Григоров, Кирил Йорданов проф. д-р 118
Грозев, Иван (Иван Грозев Иванов) проф. д-р 182
Гурев, Никола Василев доц. д-р 362
Гълъбов, Гълъб Димитров проф. д-р 609
Гълъбов, Марин Иванов доц. д-р 239
Гълъбова, Виолета Борисова доц. д-р 485
Гърчева-Харизанова, Диана Ганчева ст. преп. 623
Гътовски, Илия Добромиров гл.ас. д-р 465
Давидов, Давид Исак проф. д-р 319
Далкалъчев, Христо Димитров доц. д-р 327
Дамянов, Димитър Димитров гл ас. д-р 80
Дамянов, Игор Симеонов доц. д-р 586
Дамянов, Симеон Ангелов проф. д.н. 578
Данаилов, Георги Тодоров проф. 52
Данаилов, Данаил Лазаров проф. д.ик.н. 544
Данаилова, Ирина Иванова гл.ас. д-р 114
Данов, Георги (Георги Данов Вълковски)
проф. д.ик.н. 545
Данов, Даниел Георгиев доц. д-р 558
Дановски, Деко Бонев гл.ас. 707
Даскалов, Вълчин Здравков доц. д-р 672
Даскалов, Павел Иванов доц. д-р 558
Даскалова, Ваня Димитрова ст. преп. 623
Даскалова, Татяна Иванова доц. д-р 302
Дачева, Стефка Стоянова проф. д.н. 309
Делчева, Евгения Иванова проф. д-р 294
Демостенов, Симеон Сергеевич проф. д-р 52
Денчев, Емил Петров проф. д.н. 692
Дерменджиев, Пламен Иванов ас. 422
Диков, Иван Ангелов доц. д-р 103
Диков, Любен Ангелов проф. д-р 684
Димитров, Александър Георгиев проф. д.ик.н. 738
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Димитров, Валерий Георгиев проф. д-р 655
Димитров, Георги Митков ст. преп. 624
Димитров, Димитър Йорданов проф. д-р 522
Димитров, Димитър Михайлов гл.ас. 730
Димитров, Димитър Панайотов проф. д-р 523
Димитров, Димитър Стефанов доц. д-р 135
Димитров, Димитър Харалампиев проф. 684
Димитров, Динко Ангелов гл.ас. д-р 80
Димитров, Кирил Валентинов доц. д-р 222
Димитров, Марко Петков доц. д-р 135
Димитров, Мирослав Митьов доц. д-р 673
Димитров, Митко Цанов доц. д-р 720
Димитров, Нончо Иванов доц. д-р 527
Димитров, Павел Крумов проф. д-р 496
Димитров, Петър Владимиров доц. д-р 328
Димитров, Станко Евлогиев гл.ас. 147
Димитрова, Галина (Галина Димитрова Георгиева)
доц. д-р 103
Димитрова, Елисавета (Елисавета Димитрова
Георгиева) гл.ас. д-р 81
Димов, Олег Йорданов доц. д-р 439
Димова, Бистра Асенова проф. д.н. 392
Димова, Душка Петкова доц. д-р 104
Димова, Милена Ганчева доц. д-р 720
Димова, Руска Кирова доц. д-р 559
Динев, Димитър Петров доц. д-р 440
Динев, Михаил Петров проф. д.н. 436
Динева, Валерия Михайлова гл.ас. д-р 446
Динков, Динко Георгиев проф. д-р 579
Добрев, Димитър Николов проф. д-р 347
Добрев, Кръстьо Желязков проф. чл.-кор. д-р 53
Добрева, Иванка Маринова доц. 67
Доганов, Димитър Иванов доц. д-р 473
Дойнов, Нако доц. 461
Дойчинова, Юлия Маркова проф. д.ик.н. 183
Доков, Доко Цочев проф. д-р 580
Докова, Соня Петрова проф. д-р 310
Дончев, Николай Атанасов гл.ас. д-р 287
Дончев, Тома Маринов гл.ас. д-р 447
Дончева, Христина Георгиева доц. д-р 602
Доралийски, Ангел Стоянов доц. д-р 329
Дочев, Иван (Иван Дочев Иванов) проф. д.ик.н. 212
Дочев, Христо (Христо Дочев Иванов) доц. д-р 750
Драганов, Живко Иванов проф. д.н. 642
Драганов, Христо Илиев проф. д.ик.н. 95
Драмалиева, Валентина Ангелова проф. д.ф.н. 141
Друмев, Асен Манов доц. д-р 409
Дулевски, Лалко Стойчев проф. д-р 96
Дунавски, Деян Савов гл.ас. д-р 680
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Дуранкев, Боян Любомиров проф. д-р 267
Дурин, Стоян Иванов проф. д-р 348
Душанов, Иван (Иван Душанов Иванов)
проф. д.ик.н. 349
Дънешка, Антоанета Христова доц. д-р 559
Дюгмеджиев, Андрей Чавдаров ст.ас. 730
Евгениев, Георги (Георги Евгениев Георгиев)
доц. д-р 105
Евгениев, Евгени Георгиев доц. д.н. 106
Екимов, Цоню Димитров доц. 721
Есад, Иззет Ахмед ст. преп. 624
Желев, Груди Енчев проф. д.ик.н. 546
Желев, Паскал Неделчев доц. д-р 560
Желев, Симеон Денев проф. д.н. 268
Желязков, Димитър Желязков гл.ас. 380
Желязков, Желязко Георгиев доц. д-р 695
Жечева-Радева, Ивелина Петкова доц. д-р 440
Живков, Живко Методиев ст. преп. 625
Забунов, Георги Шинков доц. д-р 240
Занева, Ружа Веселинова ст. преп. 625
Зарков, Петър Иванов доц. д-р 161
Златанов, Здравко Йорданов проф. д.ик.н. 213
Златарев, Емил Николов проф. д-р 656
Златарева, Катя Райкова доц. д-р 363
Златев, Васил Минчев доц. д-р 222
Иванов, Велико Славчев ас. 708
Иванов, Венелин Николов доц. д-р 486
Иванов, Виктор Илиев гл.ас. д-р 661
Иванов, Димитър Иванов проф. д.пол.н. 595
Иванов, Ивайло Бориславов гл.ас. д-р 230
Иванов, Иван Цветанов доц. д-р 674
Иванов, Михаил Иванович доц. д-р 603
Иванов, Николай Драгомиров доц. д-р 500
Иванов, Пенчо Митев проф. д-р 269
Иванов, Петър Георгиев ст. преп. д-р 253
Иванов, Пламен Мартинианов гл.ас. 380
Иванов, Станчо Станев доц. 363
Иванов, Тилчо Колев проф. д-р 524
Иванов, Христо Анков гл.ас. д-р 288
Иванова, Ваня Атанасова гл.ас. д-р 423
Иванова, Ваня Петрова доц. д-р 68
Иванова, Даниела Николова проф. д-р 183
Иванова, Недка Момчева проф. д-р 185
Иванова, Росица Недкова доц. д-р 364
Иванова, Татяна Петкова ст. преп. д-р 625

Иванова-Станкова, Лиляна Василева доц. д-р 329
Игнатова, Милена Иванова ст. преп. д-р 254
Игнатова, Николинка Димитрова гл.ас. д-р 244
Илиев, Ивайло Живков гл.ас. д-р 338
Илиев, Иван Стоянов проф. д.н. 269
Илиев, Йосиф Илиев проф. д.ик.н. 213
Илиев, Красимир Павлов гл.ас. д-р 466
Илиев, Петкан Александров гл.ас. д-р 82
Илиева, Лиляна Христова доц. д-р 722
Имамов, Алиосман Ибраим (Арсо Бинков Манов)
доц. д-р 750
Ингилизова, Йоанна Ангелова ст. преп. 626
Инджова, Ренета Иванова ас. д-р 82
Ишпекова-Братанова, Калина Филипова ст. преп.
д-р 626
Йовева, Людмила Боянова гл.ас. 381
Йовкова, Йорданка Христова проф. д-р 236
Йонева, Елизабет Димитрова доц. д-р 587
Йонкова, Бойчинка Ненкова проф. д-р 350
Йончев, Цветан Константинов проф. д.н. 480
Йорданов, Венцислав Евгениев ст. преп. д-р 255
Йорданов, Даниел Стоянов гл.ас. д-р 466
Йорданов, Димитър Цанев проф. д-р 351
Йорданов, Иван (Иван Йорданов Иванов)
проф. д-р 54
Йорданов, Иван Пейчев доц. д-р 722
Йорданов, Красимир Василев доц. д-р 441
Йорданов, Тянко Колев проф. д-р 294
Йорданова, Валя Йорданова гл.ас. 381
Йорданова, Зорница Борисова гл.ас. д-р 231
Йосифов, Валери Иванов гл.ас. 448
Йосифова, Таня Николова доц. д-р 674
Йотинска, Снежана Димитрова ст.ас. д-р 83
Йотов, Йонко Колев гл.ас. д-р 605
Йотов, Йотко Костов гл.ас. 571
Йотова, Лилия (Лилия Йотова Борисова) доц. д-р 68
Йоцов, Виктор Иванов доц. д-р 409
Кабакчиева, Дорина Петрова доц. д-р 696
Кавалджиева, Калина Христова гл.ас. д-р 382
Казаков, Атанас Николов проф. д-р 54
Казакова-Матева, Янка Костадинова гл.ас. д-р 207
Казанджиева, Магдалена Флави ст. преп. 627
Казанджиева-Йорданова, Ирина Петкова
доц. д-р 410
Каишева, Радмила Петрова ст. преп. 627
Калигоров, Христо Савчев проф. д-р 214
Калинков, Асен Георгиев проф. д-р 130

Калоянов, Тодор (Тодор Калоянов Николов)
проф. д-р 739
Калушев, Георги Иванов доц. д-р 500
Камбурова, Лиляна Костадинова гл.ас. д-р 383
Камбурова, Любка Костадинова гл.ас. д-р 383
Каменаров, Себастиян Николов доц. д-р 723
Каменов, Евгени Ганчев акад.чл.-кор. 55
Каменов, Яким Йолов доц. д-р 223
Караиванова, Катерина Танчева доц. 364
Каракашев, Христо Нейков проф. д-р 295
Каракашева, Лилия Вълчева проф. д.ик.н. 546
Карамалакова, Мария Стефанова гл.ас. 207
Караниколов, Любен Киров проф. д-р 656
Карачанова, Маргарита Стойнова гл.ас.д-р 125
Касабов, Гарик Александрович гл.ас. д-р 84
Касабова, Лариса Иванова доц. д-р 246
Катранджиев, Христо Иванов проф. д-р 270
Кацамунска, Поля Стоянова проф. д-р 296
Кацаркова, Вера Стефанова доц. д-р 136
Кацаров, Стоян Георгиев гл.ас. 148
Кацарска, Ирена Василева гл.ас. 760
Кашукеева, Виктория Станкова гл.ас. 504
Керезиев, Илия Крумов гл.ас. д-р 339
Керемидчиева, Мариана Маринова доц. д-р 107
Керчев, Красимир Христов доц. д-р 69
Кинева, Тодорка Димова гл.ас. д-р 169
Кинкел, Иван Германов проф. д.дс.н. 130
Киранчев, Георги Киранов доц. д-р 281
Кирилов, Росен Иванов доц. д-р 696
Кирилова, Катя Емилова доц. д-р 303
Киркоров, Иван Иванов доц. 723
Кирова, Антоанета Димитрова доц. д-р 462
Кирова, Силвия Захариева гл.ас. д-р 571
Кирчева, Мария Стоева ст. преп. 628
Кисимов, Валентин Стефанов проф. д.н. 692
Кисьов, Тоньо Динчев доц. д-р 145
Кичева, Татяна Петрова доц. д-р 330
Кичович, Мило Милошев проф. д-р 271
Класова, Свободка Генчева проф. д-р 271
Ковачев, Асен Златков проф. д.н. 320
Ковачева, Вяра Крумова доц. д-р 487
Ковачева, Диана Петрова доц. д-р 643
Ковачева, Здравка Атанасова проф. д.ик.н. 215
Ковачевич, Милена Миодраг гл.ас. д-р 424
Коев, Стоян Радев ас. д.н. 340
Кожухаров, Александър Георгиев проф. 684
Кожухаров, Христо Николов проф. д-р 186
Кожухарова, Стефка Василева доц. д-р 612
Койчева, Райна Москова доц. д-р 675
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Коларов, Костадин Горанов доц. д-р 775
Колев, Благой Тодоров проф. д-р 151
Колев, Димитър Кънчев доц. 365
Колев, Цветан Христов доц. д-р 70
Колева, Бисера Николаева гл.ас. д-р 148
Колева, Дарина Георгиева гл.ас. д-р 424
Колева, Станка Николаева гл.ас. д-р 232
Копева, Диана Илиева проф. д-р 187
Коралиев, Янко Иванов доц. д-р 487
Корбанколева, Иванка Славеева доц. д-р 501
Корнажев, Петър Захариев проф. д-р 657
Корнезов, Любен Андонов проф. д.ю.н. 667
Костадинова, Елена Антонова гл.ас. д-р 288
Костов, Евгени Василев доц. д-р 137
Костов, Енчо Костов доц. д-р 473
Костов, Иван Викторов гл.ас. д-р 425
Костов, Иван Димитров проф. д-р 56
Костов, Иван Йорданов доц. д-р 70
Костова, Септемврина Георгиева проф. д-р 481
Котев, Владимир Константинов доц. д-р 724
Кох-Кожухарова, Даниела Николаева проф. д-р 610
Коцев, Иван Павлов проф. д.ик.н. 119
Коцева, Мариана Михайлова доц. д-р 751
Кочев, Радослав Иванов доц. д-р 145
Краева-Митева, Албена Тодорова проф. д-р 188
Крумов, Георги (Георги Крумов Георгиев)
доц. д-р 107
Крумов, Калин Красимиров гл.ас. д-р 289
Крушков, Николай Евгениев гл.ас.д-р 771
Кръстев, Кръстю Нинов проф. 297
Кръстев, Николай Кръстев гл.ас. д-р 606
Кръстев, Сашо Тодоров доц. д-р 561
Кръстева, Даниела Петкова гл.ас. д-р 306
Кръстева, Маргарита Василева доц. д-р 196
Кузманова, Марияна Тонева доц. д-р 330
Кулевски, Цветан Монов доц. д-р 514
Кулов, Венцеслав Георгиев доц. д.н. 146
Къналиев, Тодор Христов доц. д-р 752
Кънева, Аглика Божидарова гл.ас. д-р 426
Кънева, Светла Маринова доц. д-р 659
Кънчев, Иван Стойков проф. д.ик.н. 188
Кътева, Марияна Николова гл.ас. д-р 493
Кюлева, Анета Пламенова ст. преп. 628
Кюранов, Чавдар Йорданов проф. д.ик.н. 152
Лазаров, Дочо Николов доц. д-р 162
Лазарова, Ваня Тодорова доц. д-р 697
Лазова, Олга Игоревна ст. преп. 629
Лалковски, Емил Костов гл.ас. 149
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Лалова, Надежда Николова доц. д-р 725
Ламбовска, Мая Руменова проф. д-р 320
Ланджев, Борис Богданов проф. д-р 668
Леков, Любен Асенов ст. преп. 629
Лесневская, Димитрина Спасова доц. д-р 613
Лечева, Ина Атанасова гл.ас. д-р 448
Лиловска, Стефка Димитрова гл.ас. 708
Липчев, Стойчо Димитров доц. д-р 725
Лозанов, Емил Крумов проф. д-р 469
Лозанов, Михаил Николов доц. д-р 71
Лозанов, Олег Стойов доц. д-р 561
Луканов, Камен Людмилов гл.ас. д-р 504
Лулански, Пано Даков проф. д.н. 119
Любиков, Тодор Кирилов проф. д-р 272
Маврудиев, Христо Рашков гл.ас. д-р 384
Мадгеров, Александър Владимиров доц. д-р 463
Маджарова, Светла Иванова доц. д-р 197
Макариев, Петър Борисов гл.ас. 208
Макарова, Албена Константинова ст. преп. 630
Малешков, Христо Георгиев доц. д-р 108
Манов, Богомил Борисов проф. д-р 392
Манов, Васил (Васил Манов Петков) проф. д.н. 273
Манова-Даскалова, Лиляна Димитрова
ст. преп. 630
Манолов, Георги Любенов проф. д.пол.н. 596
Манолов, Стоян Георгиев гл.ас. д-р 607
Марикина, Мария Тодорова доц. д-р 71
Маринов, Велко Тодоров проф. д.ик.н. 547
Маринов, Георги Костадинов доц. д-р 162
Маринов, Красимир Маринов доц. д-р 282
Маринов, Марин Георгиев гл.ас. д-р 289
Маринов, Свилен Маринов ас. 730
Маринова, Диана Маринова доц. д-р 644
Маринова, Юлия Делчова доц. д-р 224
Марков, Марчо Янакиев доц. д-р 72
Марков, Пресиян Марчев гл.ас. д-р 650
Марков, Румен Илиев проф. д.н. 647
Маркова, Благодатка Пенчева гл.ас. 572
Маркова, Ирена Николова доц. д-р 109
Маркова, Мария Ананиева проф. д-р 769
Маркова, Мария Славчева доц. д-р 366
Мархолева, Кристина Стефанова гл.ас. д-р 84
Марчев, Ангел Ангелов доц. д-р 331
Марчев, Ангел Ангелов доц. д-р 332
Масларов, Светослав Любомиров проф. д-р 548
Масларова, Емилия Радкова доц. д-р 109
Масларова, Лиляна Найденова доц. д-р 588
Матакова, Елена Димитрова гл.ас. д-р 150

Матеев, Евгени Георгиев проф. чл.-кор. 274
Матов, Иван Василев проф. д-р 482
Менчева, Лиляна Филипова доц. д-р 562
Металова, Дияна Стефанова гл.ас. д-р 426
Мечев, Стефан Апостолов проф. д-р 120
Микова, Стиляна Велинова гл.ас. д-р 505
Миковски, Георги Иванов гл.ас. 760
Микренска, Мая Данаилова доц. д-р 726
Миланова, Емилия Георгиева проф. д-р 352
Милев, Жеко Николаев доц. д-р 411
Милев, Пламен Христов доц. д-р 698
Милков, Лучиян Ангелов проф. д-р 297
Милушева, Вяра Георгиева гл.ас. д-р 232
Минков, Минко Петков проф. д.ик.н. 153
Минков, Ташко Йорданов доц. д-р 463
Минковски, Марин Георгиев гл.ас. д-р 150
Минчев, Георги Георгиев проф. д-р 508
Минчев, Светослав Костов проф. д-р 352
Минчева, Таня Кирилова гл.ас. 731
Миркович, Камен Георгиев проф. д.ик.н. 56
Миронова, Надя Димитрова проф. д-р 321
Мирски, Кръстю Иванов доц. д-р 698
Мирчев, Милчо Костадинов доц. д-р 332
Мирчев, Михаил Стоянов проф. д.с.н. 596
Мирчева, Зефира Димитрова гл.ас. д-р 169
Мирчева, Марияна Симова ст. преп. 631
Митев, Петър Стефанов гл.ас. д-р 427
Митев, Трендафил Атанасов проф. д.ист.н. 597
Митева, Дияна Тодорова гл.ас. д-р 428
Митева, Катя Иванова доц. д-р 366
Митева-Хубенова, Мина Стойчева
ст. преп. д-р 631
Митков, Сергей Стоилков доц. д-р 699
Митрева, Петя Велинова гл.ас. д-р 651
Михайлов, Цоло (Цоло Михайлов Иванов)
проф. д-р 189
Михайлова, Катя Живкова доц. д-р 163
Михайлова, Мариана Петрова доц. д-р 367
Михайлова, Симона Стефанова ст. преп. 632
Михайлова-Борисова, Гергана Илиева доц. д-р 411
Михалкова, Люба Делчева доц. д-р 776
Михнев, Георги (Георги Михнев Митев)
проф. д.ик.н. 190
Михов, Димитър Маринов гл.ас. 114
Михов, Николай Николов проф. д.е.н. 611
Михова, Веска Васкова-Крумова гл.ас.д-р 709
Мицева, Стоянка Димитрова ст. преп. 632
Мичев, Димитър Владимиров доц. 753
Мичева, Eлка (Елка Мичева Петрова) доц. д-р 563

Мишайков, Димитър Иванов проф. 57
Мишев, Георги Димитров проф. д-р 739
Мишев, Пламен Димитров проф. д.ик.н. 190
Мишева, Михаела Михайлова гл.ас. д-р 170
Мишева-Паскалева, Здравка Пламенова ас. 208
Младенов, Бойко Димитров доц. д-р 588
Младенов, Милети Христов проф. д-р 393
Младенов, Младен Йорданов доц. д-р 282
Младенова, Веселинка Георгиева ст. преп. 633
Младенова, Галина Пенчева проф. д-р 275
Млякова, Лиляна Смиленова ст. преп. 255
Моллов, Владимир Димитров проф. 684
Моллов, Доброслав Емилов доц. д-р 564
Молхова-Владова, Миглена Аврамова гл.ас. д-р 233
Монева, Анна Василева гл.ас. 709
Монева, Елена Борисова ст. преп. д-р 256
Моралийска-Иванова, Моника Емилова гл.ас. д-р 573
Моцев, Михаил Русков доц. д-р 502
Мулешкова, Ирина Николова доц. д-р 645
Мургова, Мариана Колева доц. д-р 753
Мурджева, Александрина Георгиева доц. д-р 700
Мусов, Михаил Желязков доц. д-р 368
Мутафчиев, Людмил Илиев проф. д.н. 455
Мутафчиев, Петко Димитров ст. преп. 633
Мутафчиева-Бакалова, Виолета Людмилова
проф. д-р 456
Мъжкодански, Руен Видинов доц. 197
Мързованова-Димитрова, Мария Стоянова
гл.ас. д-р 710
Мюлер, Радостина Димитрова доц. д-р 333
Найденов, Александър Цветанов доц. д-р 754
Найденов, Георги Ненев проф. д.с.н. 154
Найденов, Найден Величков доц. д-р 198
Найденов, Найден Йорданов доц. д-р 283
Наков, Ангел (Ангел Наков Ангелов) доц. д-р 589
Нанчева, Радка Василева доц. д-р 726
Натан, Жак (Жак Натан Примо) проф. д.ик.н. 57
Наумов, Никола Тодоров проф. д-р 97
Начева, Райна Желева доц. д-р 369
Начкова, Мая Янкова доц. д-р 369
Недев, Никола Иванов гл.ас. д-р 711
Недев, Тодор Стефанов доц. д-р 412
Неделчева, Божана Георгиева доц. д-р 676
Нейков, Марин Иванов проф. д.ик.н. 98
Ненков, Димитър Ненков проф. д-р 394
Ненкова, Пресияна Стойкова доц. д-р 413
Ненов, Спас Николов ст. преп. 634
Ненова, Параскева Райкова доц. д-р 224
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Неновски, Николай Ненов проф. д.н. 395
Несторов, Иван (Иван Несторов Танов)
доц. д-р 246
Нецева-Порчева, Татяна Нейчева доц. д-р 283
Нешева-Кьосева, Нинел Иванова доц. д-р 137
Ников, Атанас Стефанов проф. д-р 154
Никова, Марийка Димитрова гл.ас. д-р 138
Никова-Циуциу, Донка Атанасова доц. д-р 164
Николов, Георги Бисеров доц. д-р 312
Николов, Илия Петров доц. д-р 701
Николов, Кирил Михайлов гл.ас. 731
Николов, Николай Иванов проф. д.ик.н. 191
Николов, Никола Петров проф. д-р 215
Николов, Никола Цветанов гл.ас. д-р 711
Николова, Гълъбина Димитрова доц. д-р 414
Николова, Иванка Андреева доц. д-р 488
Николова, Мария Пламенова гл.ас. д-р 518
Николова, Надежда Димитрова проф. д-р 396
Николова, Николина Красимирова гл.ас. д-р 385
Николова, Христина Лазарова проф. д-р 457
Николова-Дюгмеджиева, Юлия Георгиева ас. 732
Новкиришка, Виржиния Владиславова ст. преп. 634
Ножаров, Щерьо Стефанов гл.ас. д-р 85
Нончев, Андрей Иванов доц. д-р 164
Обретенов, Здравко Емануилов доц. д-р 73
Опров, Кръстьо Георгиев проф. д.н. 275
Орешаров, Николай Николов доц. д-р 370
Орешарски, Пламен Василев доц. д-р 414
Орешкова, Христина Георгиева доц. д-р 371
Осиковски, Мартин Николаев доц. д-р 515
Павлидис, Стелиос Павлос проф. д.н. 58
Павлов, Георги Павлов доц. д-р 528
Павлов, Михаил Валериев преп. 635
Павлов, Нено (Нено Павлов Ненов) проф. д.ик.н. 98
Павлов, Павел Георгиев доц. д-р 529
Павлова, Веселка Христова проф. д-р 740
Павлова, Миглена Антонова доц. д-р 442
Палазов, Антон Пенев гл.ас. 712
Памукчиев, Минко Стойчев проф. д-р 322
Памукчиева-Илиева, Офелия Цонкова ст. преп. 635
Панджерова, Ася Димитрова доц. д-р 474
Пандурска, Ралица Фердинандова гл.ас. д-р 115
Панов, Георги Маринов ст. преп. 256
Парушев, Даниел Славеев ас. д-р 341
Парушева, Таня Петрова проф. д-р 470
Паунов, Марин Александров проф. д.н. 99
Пачев, Ташо Сивков проф. д.ик.н. 155
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Пачева, Валерия Костова гл.ас. д-р 518
Пашов, Пламен Николов гл.ас. 86
Пейчев, Димитър Христов гл.ас. 712
Пейчева, Мирослава Михайлова проф. д-р 95
Пелов, Тихомир Петров доц. д-р 240
Пенева, Мария Маринова доц. д-р 199
Пенкова-Панталеева, Евгения Петрова доц. д-р 303
Пенчев, Георги Георгиев доц. д-р 530
Пенчев, Пенчо Денчев проф.д.н. 131
Пенчев, Пенчо Петров гл.ас. д-р 536
Пенчева, Антония Иванова доц. д-р 614
Пергелов, Коста Димитров проф. 353
Перянова, Ирина Василевна доц. д-р 615
Петков, Бисер Христов доц. д-р 489
Петков, Васил Стефанов доц. д-р 564
Петков, Кръстьо Илиев проф. д.н. 156
Петкова, Аника Стефанова гл.ас. д-р 86
Петкова, Олга Георгиева ас. 385
Петров, Виктор Петров гл.ас. 760
Петров, Георги Атанасов проф. д.н. 397
Петров, Георги Иванов доц. 489
Петров, Димитър Иванов доц. д-р 701
Петров, Иван Митов доц. д-р 490
Петров, Камен Димитров доц. д-р 312
Петров, Марин (Марин Петров Маринов)
проф. д.ик.н. 549
Петров, Петър Йорданов доц. 754
Петров, Петър Митов проф. д-р 581
Петрова, Даниела (Въткова-Милушева) доц. д-р 443
Петрова, Диана Димитрова доц. д-р 371
Петрова, Нина Сергеевна доц. д-р 110
Петрунов, Георги Светлозаров доц. д-р 165
Пешев, Петър Илков гл.ас. д-р 87
Пешева-Горанова, Илонка Кирилова гл.ас. д-р 662
Пиримова, Вера Димитрова доц. д-р 73
Пожаревска, Румяна Савова проф. д-р 354
Поляков, Тодор Панайотов проф. 216
Пописаков, Григор Ангелов проф. д.ик.н. 549
Попов, Георги Владимиров доц. д-р 225
Попов, Христо Петров доц. д-р 226
Попов, Христо проф. 58
Попова, Нели Константинова гл.ас. д-р 428
Попова, Павлина Захариева ст. преп. 635
Прахова, Алма Валентинова гл.ас. 506
Проданов, Васил Костадинов проф. д.н. 142
Проданов, Христо Василев гл.ас.д-р 126
Пудин, Константин Христов доц. д-р 531
Пъдевска, Стела Симеонова гл.ас. 732
Първанов, Антон Първанов проф. д-р 581

Първанов, Христо Първанов проф. д.н. 458
Първулов, Борис Ангелов проф. д-р 322
Първулов, Борис Ангелов проф. д.ик.н. 216
Радев, Димитър Радев проф. д.ю.н. 658
Радев, Евгений Иванов доц. д-р 702
Радев, Радко Асенов доц. д-р 226
Радева, Нели Георгиева гл.ас. д-р 663
Радински, Чавдар Вълков доц. д-р 146
Радковски, Пенчо Минков проф. д-р 550
Радоев, Митко Генчев доц. д-р 702
Радулов, Лалю Атанасов проф. д.ик.н. 59
Райков, Евгени Райков доц. д-р 415
Райчинов, Иван (Иван Райчинов Симеонов)
проф. д-р 718
Ракаджийска, Теменуга Генова проф. д.н. 157
Ракарова, Събина Борисова доц. д-р 74
Раковска, Мирослава Атанасова проф. д-р 497
Ралева, Стела Стоянова доц. д-р 75
Ралинска, Елена Петрова ас. д-р 429
Ралчев, Пламен Маринов доц. д-р 589
Рамчев, Кольо Радев доц. д-р 166
Рангелова-Петкова, Лилия Тодорова доц. д-р 372
Ранчев, Георги Христов гл.ас. д-р 449
Рачев, Филип Петков проф. д-р 668
Рашков, Бойко Илиев доц. д-р 649
Рибов, Манол Николов проф. д-р 471
Рупска, Теодора Йорданова доц. д-р 373
Русев, Божидар Тенев проф. д-р 741
Русев, Стоян Тодоров доц. д-р 703
Русева, Маруся Тонева гл.ас. 592
Русенов, Минко Василев проф. д.ик.н. 397
Русенова, Лена Минкова доц. д-р 416
Русков, Петко Русков доц. д-р 491
Русчева, Мария Методиева доц. д-р 373
Савов, Веселин (Веселин Савов Иванов) доц. д-р 771
Савов, Еньо Василев проф. д-р 582
Савов, Михаил Недялков проф. д.ик.н. 551
Савов, Сава Василев проф. д-р 217
Савов, Стоядин (Стоядин Савов Петков)
проф. д.ик.н. 59
Савова-Симеонова, Камелия Димитрова
доц. д-р 374
Саздов, Димитър (Димитър Саздов Георгиев)
проф. д.ист.н. 132
Свраков, Георги Константинов проф. д-р 398
Сестримски, Владимир Димитров доц. д-р 565
Симеонов, Огнян Георгиев проф. д-р 437

Симеонова, Елена Костадинова доц. д-р 603
Симеонова, Свилена Сашкова гл.ас. 663
Симеонова, Славка Цанова ас. 506
Сираков, Славчо Атанасов доц. д-р 566
Славков, Бисер Йорданов проф. д-р 438
Славова, Ирена Александрова доц. д-р 284
Славова, Любка Славова ст. преп. 636
Славова, Миланка Димитрова проф. д-р 552
Слатински, Николай Димитров проф. д-р 525
Смолички, Павел Петров гл.ас. д-р 652
Сотирова, Гинка Борисова доц. д-р 76
Сотирова, Екатерина Стефанова доц. д-р 76
Спасов, Светослав Иванов доц. д-р 532
Спасов, Трайчо Стефанов проф. д-р 60
Ставрев, Спас Богданов доц. д-р 247
Стайнов, Петко Стоянов акад. 685
Стаменова, Василка Евтимова доц. д-р 241
Станев, Стефан Тодоров проф. 742
Станков, Петър Валериев гл.ас. д-р 88
Станкова, Лидия Николова гл.ас. 290
Станчев, Иван Стефанов доц. д-р 334
Статев, Стати Василев проф. д.ик.н. 61
Статев, Стати Василев проф. д.ик.н. 779
Статева, Йорданка Йосифова проф. д-р 553
Стефанов, Гено Стефанов гл.ас. д-р 713
Стефанов, Димитър Иванов доц. д-р 77
Стефанов, Драгомир Желчев доц. д-р 242
Стефанов, Иван Матеев проф. д-р 742
Стефанов, Лачо Петков доц. д-р 200
Стефанов, Любомир Минчев проф. д-р 100
Стефанов, Стилиян Светославов доц. д-р 200
Стефанова, Албена Димитрова ст. преп. д-р 636
Стефанова, Камелия Георгиева проф. д-р 693
Стефанова, Пенка Генчева проф. д-р 399
Стоева, Ивайла Георгиева ас. д-р 607
Стоенчева, Цветка Атанасова проф. д-р 298
Стоилов, Иван Стоилов доц. д-р 248
Стоилова, Вяра Борисова доц. д-р 166
Стоименов, Милчо Райчев проф. д.ик.н. 553
Стоименова, Борислава Борисова гл.ас. д-р 291
Стоичкова, Анелия Кирилова гл.ас. 171
Стоичкова, Христина (Христина Стоичкова
Кърпачева) ст. преп. 637
Стойков, Димитър Иванов доц. д-р 566
Стойков, Любомир Димчев проф. д.н. 509
Стойков, Стоян Огнянов гл.ас. д-р 652
Стойкова-Къналиева, Андреана Станиславова
доц. д-р 755
Стойковски, Георги Иванов ст. преп. 257
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Стойнова, Неда Пенкова доц. 727
Стойчев, Здравко (Здравко Стойчев Иванов)
проф. д-р 192
Стойчев, Иван Стоянов доц. д-р 567
Стоянов, Александър Стоянов доц. д-р 167
Стоянов, Велчо Георгиев проф. д.ик.н. 400
Стоянов, Димитър Великов проф. д-р 218
Стоянов, Димитър Ганчев доц. д-р 568
Стоянов, Петър Йорданов гл.ас. д-р 139
Стоянов, Стоян Димитров проф. д-р 355
Стоянов, Тодор Кръстев гл.ас. 386
Стоянов, Филип Петров доц. д-р 334
Стоянова, Зорница Димова доц. д-р 201
Стоянова, Мария Георгиева проф. д-р 158
Стоянова, Севдалина Ангелова ст. преп. д-р 257
Стоянова, Стоянка Пейчева доц. д-р 703
Стоянова, Цветана Александрова проф. д-р 323
Сугарев, Здравко Тодоров проф. 743
Сукарева, Златка Георгиева проф. д-р 669
Сукманджиев, Стоил Иванов проф. 62
Събев, Иван (Иван Събев Генов) гл.ас. 733
Съев, Венцислав Николов гл.ас. 88
Съйкова, Иванка Димова проф. д.н. 743
Сярова, Елка Николаева гл.ас. д-р 126
Тагарев, Недко Георгиев гл.ас. д-р 537
Тагарев, Стоян Костадинов доц. д-р 242
Тадаръков, Димитър Николов проф. д-р 471
Танев, Александър Огнянов ас. 714
Танев, Константин Веселинов доц. д-р 677
Танов, Атанас Димитров проф. д-р 193
Танова, Петя Атанасова доц. д-р 77
Танушев, Християн Анастасов доц. д-р 285
Тарльовски, Тодор Георгиев доц. 335
Тасев, Симеон Владимиров проф. д-р 670
Тасева-Петкова, Галя Йорданова гл.ас. д-р 430
Тасов, Иван Константинов гл.ас. 341
Ташева, Клавдия Николова гл.ас. д-р 89
Терезова, Силвия Цветкова доц. д-р 491
Терзиев, Димитър Методиев доц. д-р 202
Терзийска, Диана Иванова доц. д-р 475
Тимчев, Марко Любомиров доц. д-р 375
Тинчев, Веселин Атанасов доц. 375
Типова, Нина Кръстева доц. д-р 203
Тодоров, Валентин Вълов гл.ас. д-р 171
Тодоров, Добромир Тодоров доц. д-р 727
Тодоров, Игнат Николаев ст.ас. д-р 90
Тодоров, Кирил Асенов проф. д.ик.н. 773
Тодоров, Любомир Владимиров доц. д-р 376
Тодоров, Пенко Иванов гл.ас. 714
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Тодоров, Петко Тодоров проф. д-р 510
Тодоров, Тодор Добромиров доц. д-р 111
Тодоров, Филип Иванов проф. д-р 497
Тодоров, Христо Йорданов проф. д-р 132
Тодорова, Весела Йорданова доц. д-р 568
Тодорова, Елка Николаева проф. д.с.н. 159
Тодорова, Саша Владимирова доц. д-р 168
Толев, Милчо Любенов доц. д-р 502
Томова, Биляна Иванова доц. д-р 515
Томова, Мариана Стоянова гл.ас. д-р 430
Тонкова, Станка Василева проф. д.н. 276
Тончева, Росица Борисова гл.ас. д-р 431
Тончева, Тодорка Христова доц. д-р 476
Торманов, Захари Емилов доц. д-р 678
Тотев, Анастас Юрданов проф. д-р 744
Тотев, Тотю Тодоров проф. 356
Тошев, Динко проф. 482
Тошева, Екатерина Александрова доц. д-р 756
Тошева, Екатерина Тодорова ст. преп. д-р 258
Тошкова, Светла Бориславова проф. д-р 121
Трендафилов, Тончо Параскевов проф. д.ик.н. 122
Тренева, Марийка Петрова проф. д.ик.н. 236
Трифонов, Трифон Благоев проф. д-р 357
Трифонова, Венелина Георгиева доц. д-р 78
Трифонова-Гъргарова, Антония Тодорова гл.ас. 234
Трифонова-Праматарова, Силвия Трифонова
проф. д-р 401
Трънков, Иван Генчев проф. д-р 193
Узунов, Михаил Цоков доц. д-р 728
Фаденхехт, Йосиф Максимов проф. д-р 685
Фесчиян, Даниела Милчова проф. д-р 358
Филипов, Димитър Владимиров проф. д.н. 511
Филипова-Сланчева, Атанаска Ивова доц. д-р 376
Филчев, Никола Борисов доц. д-р 648
Хабова, Антонина Иванова доц. д-р 590
Хаджиев, Боян Асенов доц. д-р 591
Хаджииванов, Иван Петков проф. 277
Хаджиниколов, Веселин Димитров
акад. чл.-кор. д.ист.н. 133
Хаджиниколов, Димитър Веселинов
проф. д.ик.н. 554
Хаджиниколов, Христо Димитров проф. 482
Харизанова-Бартос, Христина Стефанова
доц. д-р 203
Харизанова-Чолакова Маргарита Цветанова
проф. д-р 324
Харманджиев, Енцислав Пейчев гл.ас. д-р 90

Химирски, Емил Вълчев доц. д-р 569
Хитов, Митко Михайлов гл.ас. д-р 291
Христов, Александър Трайков доц. д-р 570
Христов, Димитър Цветков доц. д-р 227
Христов, Емил Стоянов гл.ас. д-р 292
Христов, Ивайло Христов проф. д.н. 512
Христов, Калин Димитров гл.ас. 432
Христов, Методи Димитров проф. д.ик.н. 403
Христов, Стефан Иванов проф. д-р 526
Христов, Христо Борисов ст.ас. 386
Христов, Христо Йорданов проф. д-р 310
Христова, Лилия Георгиева доц. д-р 443
Христова, Миряна Стоянова доц. д-р 728
Христова, Надежда Христова доц. д-р 660
Христова, Светлинка Борисова проф. д-р 194
Христова-Тимчева, Деспина Борисова доц. д-р 204
Христозов, Янко Чавдаров гл.ас. д-р 432
Христофоров, Асен Георгиев проф. 62
Христофоров, Веселин Георгиев проф. д-р 670
Хутова-Крушева, Виолета Христова доц. д-р 228
Хърсев, Емил Манолов доц. д-р 417
Хюсеинов, Баки Хасанов доц. д-р 313
Цакова, Виолета Димитрова проф. д-р 770
Цакова, Ивка (Ивка Цакова Некова) доц. д-р 604
Цанева, Моника Веселинова доц. д-р 704
Цанков, Стефан Марков проф. 459
Цанкова, Светла Владимирова доц. д-р 516
Цанов, Тихомир Николаев гл.ас. д-р 209
Цанов, Цветомир Георгиев гл.ас. д-р 573
Царевски, Нешо Вълов проф. д-р 555
Цачев, Иван Стефанов доц. 111
Цветанов, Петър (Петър Цветанов Иванов)
доц. д-р 147
Цветков, Стоян Петров проф. д-р 745
Цветков, Цветан Георгиев доц. д-р 533
Цветков-Голубарев, Цветан Аспарухов
доц. д.ик.н. 570
Цветкова, Даниела Милчева гл.ас. д-р 778
Цветкова, Надя Димитрова ст. преп. 258
Цветкова, Светла Драганова доц. д-р 464
Ценков, Юри Цветанов гл.ас. д-р 538
Ценова, Радка Христова гл.ас. д-р 608
Цокович, Йован Петра доц. д-р 78
Цолова, Божана Николова гл.ас. 387
Цонев, Венец Стефанов проф. 746
Цонев, Николай Георгиев доц. д-р 476
Цонева, Мария Йорданова доц. д-р 205
Цонева, Светлана Владимирова ст. преп. 259

Цонков, Николай Иванов доц. д-р 314
Цончев, Радослав Златанов доц. д-р 335
Чавдарова, Мария Георгиева проф. д.ик.н. 598
Чакъров, Камен Василев доц. д-р 336
Чанков, Георги (Георги Чанков Георгиев)
доц. д-р 592
Чаушев, Ангел Петров проф. д-р 483
Черногорова, Сима Василева проф. д.н. 245
Чилова, Нина Стефанова доц. д-р 660
Чинова, Маргарита Иванова проф. д.н. 649
Чипева, Соня Дакова доц. д-р 756
Чобанов, Димитър ас. 779
Чобанов, Димитър Пандушев ас. 433
Чобанов, Петър доц. д-р 779
Чобанов, Петър Пандушев доц. д-р 418
Чолаков, Никола Иванов доц. д-р 112
Чолпанов, Наню Ников гл.ас. 387
Чочов, Васил Петров проф. 143
Чуков, Кръстьо Петров проф. д-р 359
Шаламанов, Велизар Матеев доц. д-р 534
Шапкарев, Петър Климентов проф. д.н. 746
Шейретски, Костадин Георгиев гл.ас. д-р 733
Шереметов, Георги Владимиров гл.ас. 342
Шивачева, Александра Стефанова доц. д-р 705
Шишков, Димитър Стефанов гл.ас. 715
Шкодрев, Евгени Василев доц. д-р 757
Шопов, Димитър Атанасов проф. д.ик.н. 101
Шопов, Тодор Димитров гл.ас. д-р 450
Шошев, Петър Николов ст. преп. 259
Шпатов, Ламбрин Кръстев гл.ас. 734
Шунанов, Георги Тенев доц. д-р 205
Шутилова-Йочколовска, Кремена Володинова
гл.ас. д-р 434
Щерев, Николай Христов проф. д-р 218
Щипски, Иван Владимиров проф. д.н. 143
Янакиев, Румен Димов проф. д-р 747
Янева, Мариана Кирилова доц. д-р 477
Янков, Георги Недев проф. д-р 599
Янков, Иван Евгениев гл.ас. 234
Янков, Янко Стайков проф. д-р 404
Янкулов, Явор Лилков доц. д-р 492
Янулов, Илия Димитров чл.-кор. проф. 101
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