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                    НАЦИОНАЛНОСТ  БЪЛГАРИЯ 
            МЯСТО НА РАЖДАНЕ  СОФИЯ 
  АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ  Доцент (2006) 
                    НАУЧНА СТЕПЕН         Доктор по икономика (2000) 
 

ТРУДОВ СТАЖ  
• Дати (от-до)   04.01.1994 – до момента 

• име и адрес на 

работодателя  
 • Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов (1994-2007),  

• Университет за национално и световно стопанство (УНСС) – Sofia      
(от 2007-до сега) 
• Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ Университет) – Sofia 
(2005-2020), хоноруван преподавател в момента 
• Средно училище „Цветан Радославав”– Свищов, хоноруван преподава-
тел по френски език (1990) 

          • Вид на дейността или      
                       сфера на работа 

  
Преподавател по застраховане, доцент, д-р по икономика 

     • Основни дейности и    
                          отговорности 
 

 
 
 
 

 

  
• Член на Общото събрание на УНСС – София; 
• Член на Факултетния съвет на Общоикономически факултет при УНСС; 
• Член на катедра „Човешки ресурси и социална защита” при УНСС; 
• Член на Българската асоциация по маркетинг; 
• Член на Асоциацията за развитие на образованието; 
• Член на Institute of Research Engineers and Doctors – IRED, USA;  
• Член на Асоциация на риск мениджърите в България (BRIMA);  
• Независим член на Надзорния съвет на UBB-MetLife Insurance Company 
(2012-2018);  

  • Член на Академичния съвет на ВУЗФ Университет (2009-2020);  
• Декан на Академичната програма на ВУЗФ Университет (2009-2013);  
• Член на катедра „Застраховане и осигуряване“ при ВУЗФ Университет 
(2009-2020); 
• Представител на ръкводството по качеството и член на Съвета по 
качеството във ВУЗФ Университет (2014-2020); 

 
 
 
 
    УЧАСТИЯ В РЕДАКЦИОННИ      
          КОЛЕГИИ –  В ЧУЖБИНА 
 

 • Научен секретар на катедра „Застраховане и социално дело при СА „Д. 

А. Ценов” – Свищов (2001-2007); 
• Член на Фондация „Проф.  д-р Велеслав Гаврийски” 
 
• Член на Редакционната колегия на International Journal of Education and 
Social Science. 
 

                     ЕВРОПЕЙСКИ       
                 ФОРМАТ НА  
      АВТОБИОГРАФИЯ 

 

 

 
 
      ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

 
Име 

  
ИРЕНА НИКОЛОВА МАРКОВА 

Aдрес  1700  София, Студентски град “Христо Ботев” 
Tелефон  +359 2 8195310 

E-mail  ir.markova@unwe.bg;  ir.nik.mark@gmail.com 

mailto:ir.markova@unwe.bg
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     УЧАСТИЯ В РЕДАКЦИОННИ 
            КОЛЕГИИ – В СТРАНАТА 

 
• Член на Редакционната колегия на сп. „Панорама на труда”; 

  • Член на Редакционната колегия на сп. „Математика+”; 
• Член на Редакционната колегия на VUZF Review (2016-2020); 
• Член на Редакционната колегия по издаването на учебници и учебни 

помагала във ВУЗФ Университет (2009-2015). 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ   

1982-1986   Средно образование в 8-мо ЕСПУ „В. Левски” – гр. София  
(с разширено изучаване на френски език) 
 

                                 1986-1990 
 

 Висше образование във ВФСИ „Д. А. Ценов” – Свищов, специалност 

„Финанси и кредит” 
 
                     
                    
                     КВАЛИФИКАЦИЯ 
 
                                                           

 • квалификация: икономист-финансист (Диплома за завършено висше 

икономическо образование от СА „Д. А. Ценов” – Свищов, март 1991) 
 
• Удостоверение за завършена специалност „Теория и практика на специа-
лизирния превод” от Свободен факултет при СА „Д. А. Ценов” – Свищов, 
квалификация: преводач на икономическа литература от френски език; 

 
 
 

 
 
                  ЛИЧНИ УМЕНИЯ И    
                       КОМПЕТЕНЦИИ 

 • Свидетелство за завършен петмесечен интензивен курс по английски 

език – СА „Д. А. Ценов” – Свищов; 
• Свидетелство за завършен курс по английски език за напреднали –  
СА „Д. А. Ценов” – Свищов. 
 
• Международен сертификат за вътрешен одитор на системи за управление 

на качеството от International Register of Certificated Auditors (IRCA), 
Intertek Moody Ltd. 
• Удостоверение за професионално обучение на ръководители на учебно-
тренировъчни фирми, издадено от Центъра на учебно-тренировъчните 
фирми в средните професионални училища, 2010. 

                          
                     ЧУЖДИ ЕЗИЦИ 

  
Английски, Френски, Руски 
 

                          ПУБЛИКАЦИИ 
                            
 
         
     ЛЕКЦИОННИ КУРСОВЕ 

 
 
 

   
 
 
               НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
           ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
      •участие в работна група 
 
 
 
     
 

 над 80 публикации в монография, студии, статии, научни доклади, учебни-
ци и учебни пособия, публикувани в неиндексирани и индексирани, 

реферирани и с импакт фактор издания и в университетски издания и др. 
  
Разработени учебни програми в УНСС (учебни дисциплини към момента): 
• ОКС „Бакалавър“: Застрахователен маркетинг, Управление на риска, 

Имуществено застраховане, Презастраховане. 
• ОКС „Магистър“: Контролинг в застраховането, Анализ на дейността на 
застрахователното дружество, Международен бизнес и застраховане, 
Управление на риска в застрахователното дружество. 
 
• застрахователен маркетинг;  
• застрахователно посредничество;  
• здравно застраховане;  
• застраховане на професионална отговорност на медицински персонал;  
• eкологично застраховане;  
• морско застраховане; 
• контролинг в застраховането; 
• риск мениджмънт 
 
• Участие в работна група от експерти на БРИМА (член на FERMA), с цел 
изготвяне на документ за подпомагане/консултиране на Европейската 

комисия, във връзка с намаляването на риска и последиците от екологични 

щети в страните членки на ЕС, в контекста на оценка на пазара на еколо-
гичното застраховане в Европа (2019). Наименование на дейността: 
Подобряване на финансовата сигурност в контекста на Директива за 

екологична отговорност (ELD) №07.0203/2018/789239/SER/ENV.E.4 
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    • участие в работна група 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  РЕЦЕНЗЕНТСКА ДЕЙНОСТ  
 
 
            
 
 
               
                   НАУЧНИ ЖУРИТА 
 
 
 
 
 

 
• Участие в работна група от експерти, като член на Комисията по устой-
чивост (Sustainability committee) към Federation of European Risk Manage-
ment Associations (FERMA), с цел изготвяне на документ/доклад и пред-
ставянето му в Европейската комисия (EK) във връзка с приноса на 

FERMA, в отговор на обществена консултация от ЕK относно прегледа на 

Директивата за нефинансово отчитане (2020). Наименование на дейност-
та: Подобряване на корпоративното отчитане на големите, средните и 

малките предприятия съгласно Directive 2014/95/EU – „The Non-Financial 
Reporting Directive”. 
 
• Анонимна рецензентска дейност в научни издания (2 бр.): 

- Рецензии на статии на англ. език за сп. Economic Alternatives, Sofia, 

UNWE Publishing Complex, ISSN 1312-7462. 
• Рецензии в научни издания (15 бр.): 

- Рецензии на учебници, монография, студии и научен доклад. 
 
• Участия в научни журита за придобиване на научни степени и академич-
ни длъжности (общо 15 участия): 

- Участия в научни журита за продобиване на академични 
длъжности – професор, доцент, главен асистент (6 уч.); 

- Участия в научни журита за продобиване на ОНС „доктор“ (9 уч.) 

                            ЦИТИРАНИЯ    
 
 
 
               
                     ДРУГИ УЧАСТИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 
                КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 
Свидетелство за управление      
                                   на МПС 

 • над 60 цитирания в публикации: в монографии и колективни томове с 

научно рецензиране, в неферирани списания с научно рецензиране, като и 

в рефериани и индексирани  научни издания, в издания с импакт фактор и 
импакт ранг (SCOPUS, Web of Science). 
 
• Участия в изследователски и образователни проекти, като ръководител 

на проект и като участник в проекти;  
• Консултантска дейност в застрахователната практика;  
• Научен ръководител на трима докторанти в момента; 
• Участия с доклади на национални и международни научни конференции 
в Швейцария, Франция, Италия, и други; 
• Научен ръководител и рецензент на дипломни работи  (над 100); 
• Участия в комисии по оценка на студентски доклади в студентски науч-
ни конференции при ВУЗФ (като член и като председател);  
• Участия в комисии по докторантски изпити в УНСС и ВУЗФ; 
• Участия в комисии по прием на докторанти в УНСС; 
• Участие в комисия по оценка на есета на ученици в конкурс: Образова-
нието е най-добрата застраховка „Живот“, с организатори ВУЗФ и ЖЗК 

MetLife (2011). 
• Научно ръководство на студенти с доклади и награди в студентски 

научни конференции (2 участия): 
• Участие със становище и доклад в публично обсъждане на новия Кодекс 

за застраховане в Дискусионен форум „Прелом в застраховането“ (2015); 
• Модератор, организатор и секретар в организационни и програмни 
комитети в научни форуми и конференции:  
• Отзиви за учебници по застраховане в пресата; 
• Участия в интервюта, публикувани: http://insmarket.bg;  в-к „Пари“, в-к 

„Капитал“, в-к „Застраховател прес“, интернет страница на УНСС, БНР, 
Радио „Христо Ботев“, книга на Андасаров, П. Жените в застраховането. 

София, Застра прес, 2016 и др. 
 
Microsoft Windows and Microsoft O365 Applications 
 
Категория „В“ 

                                                                                                                                 м. март 2021 г. 

http://insmarket.bg/%d0%98%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8e%d1%82%d0%b0/%d0%97%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d1%8a%d1%80%d1%81%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%be_l.a_at.3_i.446839.html

