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Образование
1981 - 1984
1976 - 1980
1971 - 1974
1969 - 1971

СУ “Св. Кл. Охридски”, ФММ, специалност "Математика" – София
Университет за национално и световно стопанство (УНСС) – София
Национална природо-математическа гимназия – София
Английска езикова гимназия - Бургас

Научни степени
2009
доктор на икономическите науки
тема: "Финансово развитие и икономически растеж
(пътят на България: 1991-2006)"
1987
доктор по икономика (кандидат на икономическите науки)
тема: "Социална ефективност на общественото производство"
Научни звания
04/2010
професор по макроикономика, катедра "Икономикс", УНСС, София
09/1991 - 04/2010 доцент по икономика, катедра "Икономикс", УНСС – София
01/1990 - 08/1991 гост-професор в департамет "Икономикс" на
Бостънския университет, Бостън, Масачузетс, САЩ
06/1987 - 09/1991 главен асистент, катедра "Икономикс", УНСС – София
04/1983 - 06/1987 старши асистент, катедра "Икономикс", УНСС – София
11/1980 - 04/1983 асистент, катедра "Икономикс", УНСС – София
Месторабота
На основен трудов договор в УНСС – София
Академични и други длъжности
04/2014 ръководител на катедра „Икономикс“
02/2012 заместник-председател на Съвета на ректорите в България
12/2011 ректор на УНСС – София
11/1995 член на Академичния съвет на УНСС – София
11/1995 член на Факултетния съвет на ОИФ към УНСС – София
05/2015 - 06/2017 председател на съвета на директорите на „Монетен двор“ ЕАД
02/2010 - 12/2011 член на Научната комисия по икономически науки към ВАК
06/2004 - 06/2016 член на Управителния съвет на Българската народна банка
12/2003 - 12/2011 първи заместник-ректор на УНСС – София
11/1995 - 12/2011 член на Факултетния научен съвет на ОИФ към УНСС – София
12/2003 - 02/2010 член на Специализирания научен съвет по икономически теории и
11/1992 - 11/2003 научен секретар и член на Специализирания научен съвет по
икономически теории и международни икономически отношения

към ВАК
10/1999 - 11/2003 декан на Общоикономическия факултет на УНСС – София
10/1999 - 05/2005 директор на Врачанския стопански филиал на УНСС
09/1991 - 09/1999 декан на Врачанския стопански факултет на УНСС и
ръководител на катедра “Обща икономическа теория”
01/1991 - 12/1993 зам.-ръководител на катедра "Икономикс", УНСС - София
09/1990 - 08/1991 зам.-декан на Стопанско-правния факултет на УНСС – Монтана
05/1990 - 09/1990 консултант на Световната банка, отдел "Развиващи се страни",
Вашингтон, САЩ
Работи в следните направления на икономическата наука:
• теория и методология на макроикономическия анализ
• финансово развитие и икономически растеж
• икономически растеж, ефективност и икономически структури
Езикова подготовка: английски и руски - говоримо и писмено
Дългосрочни специализации:
08/1989 - 04/1990 Фулбрайтов стипендиант-изследовател в департамент
"Иконономикс" на Бостънския университет,
Бостън, Масачузетс, САЩ
08/1984 - 02/1985 специализант в катедра "Политическа иконономия
на Московския университет, Москва, Русия
Участие в международни и национални научни проекти:
03/2009 – 03/2012 ръководител и участник в проект по програмата „Югоизточна
Европа” на ЕС "Управление на общинската собственост
в Югоизточна Европа"
03/2006 - 03/2008 ръководител и участник в проект по Шестата рамкова програма
на ЕС "Управление и насърчаване на научните изследвания
и иновациите"
01/2001 - 12/2003 ръководител и участник в проект по НИД на УНСС
"Макроикономическа стабилизация и икономически растеж"
01/1998 – 12/2000 лектор в съвместна магистърска програма на ЕС и Гърция
"Развитие на финансовите пазари и услуги в Източна Европа”
03/1995 - 03/1997 ръководител на PHARE-ACE проект "Възраждане на
предприемачеството в България и Румъния"
09/1992 - 09/1994 ръководител на PHARE-TEMPUS проект "Как да започнем
свой собствен бизнес"
01/1992 - 12/1993 ръководител и участник в PHARE-ACE проект
"Икономическа теория на преструктурирането и реинтегрирането"
01/1987 - 06/1989 участник в съвместен проект с Висшето училище по статистика,
Варшава, Полша - "Измерване на скритата икономика в
България и Полша”
01/1985 - 12/1986 организатор и участник в проект на НИС "Икономически растеж и
структурна политика: теория, методология, сравнителен анализ"
Публикации

Над 180 научни публикации на седем езика - български, руски,
английски, полски, гръцки, сръбски и албански език.

Преподавани учебни курсове:
А. Университет за национално и световно стопанство - София
“Основи на икономическата теория” – направление “Икономика”, бакалавър
“Микроикономика” - направление “Икономика”, бакалавър
"Макроикономика”- направление “Икономика”, бакалавър
"Макроикономическа теория” - ІІІ курс, специалност “Макроикономика”
"Макроикономически анализи” - ІV курс, специалност “Макроикономика”
"Приложна макроикономика" - специалност “Макроикономика”,
магистърска степен
Б. Бостънски университет, департамент “Икономикс”, Бостън, Масечузетс, САЩ
"Източноевропейски икономически реформи" – магистърска програма
В. Пирейски университет, департамент “Финанси”, Атина, Гърция
"Как да правим бизнес в България" – магистърска програма
Членство в научни организации:
Българска академия на науките – член на Консултативния научен съвет към
изследователското направление "Човек и общество"
Българска макроикономическа асоциация
Съюз на учените в България
Съюз на икономистите в България
Нюйоркска академия на науките
Членство в редакционни съвети на научни периодични издания:
European Research Studies Journal - Editorial Board (ERSJ)
Scientific Journal Economic Review (Ekonomicke Rozhľady) – Scientific Board
International Journal of Financial Services Management - Editorial Board (IJFSM)
Albanian Socio - Economic Review Board (ASER)
Списание „Икономическа мисъл“ – Заместник главен редактор
Списания “Банки, инвестиции, пари” и “Бизнес посоки”
Дискусионни материали на БНБ – председател на редакционния съвет
Автор и редактор на икономически доклади за президента на България за 2006 и 2007г.
Научен ръководител на успешно защитили 7 докторанти (от които 1 чуждестранен

