АВТОБИОГРАФИЧНИ ДАННИ
ЗА
ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВ БОРИСОВ

Дата и място на раждане
проф. д-р Борислав Борисов е роден през 1949 г. в гр. София.
Образование
1976 г. - висше образование, магистър по икономика, ВИИ ”К.Маркс”- София, специалност “Политическа икономия”, редовно обучение
Квалификации
1978 – 1979 г. - диплома за дългосрочна следдипломна квалификация - редовно обучение в Централен
институт за повишаване квалификацията на кадрите в патентната дейност – гр. Москва
1984 г. Дългосрочна специализация в Ленинград, Инженерно-икономически интститут “Толиати”
1980 – 1995 г. - краткосрочни специализации в Берлин, Прага, Будапеща, Варшава, Москва, Талин, Женева и др.
1993 г. - лицензиран оценител на интелектуална собственост към Агенцията за приватизция. Участвал
е в приватизационните оценки на хотел ”Витоша-Ню-Отани”, “Ел Би Булгарикум”,“СОДИ” - Девня, “Плама”- гр. Плевен, “Химко”- Враца, БТК и др.
Ръководител на курсове за лицензиране на оценители на интелектуална собственост към Агенцията за
приватизация
Езикова квалификация: руски - много добре, английски - добре
Научни степени и звания
1988 г. - Доктор по икономика
1990 г. - Доцент (Университет за национално и световно стопанство)
2004 г. - Професор (Университет за национално и световно стопанство)
Трудова дейност
1975 – 1976 г. - специалист в отдел „Младежки дейности” на Комитета за младежта и спорта при МС
1976 г. - Редовен асистент във ВИИ”К.Маркс” (понастоящем Университет за национално и световно
стопанство – УНСС)
1990 г. - Редовен доцент
2004 г. - Pедовен професор в УНСС. Чете лекционен курс по “Интелектуална собственост” и по “Управление на нематериалните активи”
Публикации - над 100 (монографии, учебници, статии, доклади) в страната и в чужбина
Заемани длъжности в УНСС
1988 -1993 г. - Директор на Висша следдипломна школа по икономика и управление –ВИИ ”К.Маркс”ИСК
1990 – 1995 г. - Директор на департамент “Интелектуална собственост”
1995 и понастоящем - Ръководител на катедра “Интелектуална собственост”
1998 – 2001 г. - Директор на университетското издателство
1990 г. и понастоящем - член на факултетни и на научни съвети в УНСС
1995 г. и понастоящем - член на Академичния съвет на УНСС
1999 – 2001 г. - Заместник-ректор на УНСС
2003 – 2011 г. - Ректор на УНСС
от 2012 г. - Почетен ректор на УНСС
от 2012 г. - Председател на Съвета на старейшините на УНСС

Други заемани длъжности
1991 – 1995 г. - Председател на Научния съвет на Българо-френския център по мениджмънт “Марком”
1994 – 1997 г. - Заместник-председател на Съюза на изобретателите в България
1996 – 1997 г. - Председател на редакционния съвет на списание “Интелектуална собственост”
1996 – 1997 г. - Председател на Съвета на директорите на “Летище Бургас” ЕАД
1998 – 2000 г. - Заместник-председател, а впоследствие и председател на Управителния съвет на “Армейски холдинг” АД
1998 – 1999 г. - Изпълнителен директор на Българо-английския пенсионен фонд “БАЛКАН” АД
2000 – 2001 г. - Член на Надзорния съвет на НОИ (Национален осигурителен институт)
2000 – 2012 г. - Председател на ССИ (Съюз за стопанска инициатива – национално призната работодателска организация)
2000 г. и понастоящем - Председател на Националната асоциация по интелектуална собственост
2001 – 2004 г. - Народен представител в ХХХIХ Народно събрание. Член на Комисията по икономическа политика и на Комисията по наука и образование
2004 – 2005 г. - Заместник-председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество
2005 – 2006 г. - Председател на Управителния съвет на Спортния тотализатор
2006 г. – Член на Управителния съвет на БНБ
април 2007 г. – януари 2012 г. - Съветник на президента на Република България по проблемите на
образованието, науката и икономическото развитие
януари 2008 г. – февруари 2012 г. - Председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България
юни 2011 г. - февруари 2012 г. - член на Съвета на настоятелите на Българската академия на науките
(БАН)

