
Проф. д-р Лалко Дулевски  

 

Проф. Дулевски е роден през 1957 г. в Русе. Завършва с отличие през 1975 г. 
Математическа гимназия, Велико Търново и ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Икономика на 
труда“ през 1981 г. От 1982 г. е асистент във ВИИ „Карл Маркс“, като през 1987 г. придобива 
научната степен „доктор“. Става доцент през 1992 г. и професор през 2009 г. В продължение на 
четири последователни мандата (2005-2021 г.) е ръководител на катедра „Човешки ресурси и 
социална защита“, а от юни месец 2021 г. е заместник-ръководител на катедрата. От 2000 г. е 
директор на Център за социални изследвания, иновации и развитие на човешките ресурси, 
член на Факултетния съвет на ОИФ от 1999 г. и председател на Общото събрание на ОИФ в 
периода 2009 – 2011. От 2010 г. е член на Академичния съвет, а през периода 2011 - 2015 г. 
е зам.-председател на Общото събрание на УНСС. През 2015 година е избран за негов 
председател и преизбран отново през 2019 година. 

Проф. Дулевски създава и преподава редица лекционни курсове в УНСС - икономика на 
труда, пазар на труда, човешки капитал, инвестиции в човешки капитал, демографски основи 
на застраховането и социалното дело, организация на осигурителните фондове, пенсионни 
фондове, актюерски разчети и инвестиционни портфейли на пенсионните фондове. Има 
издадени над 110 публикации. Владее английски и руски език. 

Проф. Дулевски е изпълнявал редица ръководни функции в публични органи и 
финансови структури. През периода 1999–2001 г. е бил член и председател на Надзорния съвет 
на Националната агенция по заетостта, а от 2010 г. е член на Европейския икономически и 
социален комитет. През 2003 г. е избран от Народното събрание за първи председател на 
Икономическия и социален съвет на Република България и в продължение на няколко мандата 
до 2021 година е преизбиран от българския парламент на тази позиция. 

Проф. Дулевски е зам.-председател и член на Управителния съвет на Държавна 
спестовна каса (Банка ДСК) от 1996 до 1997 г., а през периода 1999 – 2010 г. е член на 
управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. От 1998 до 2001 г. е 
изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на Пенсионноосигурителна компания 
„Солидарност“ (Пенсионноосигурителна компания ОББ“), а  през периода 2020 – 2021 г. е член 
на Надзорния съвет на „Ен ЕН Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД. 

През периода 2007–2010 г. е бил член на Специализирания научен съвет по национална 
икономика и на Научната комисия по икономически науки към Висшата атестационна комисия. 
От 1999 до 2004 г. последователно е член на Управителния съвет и председател на Контролния 
съвет на Съюза на икономистите в България. 

От 1999 до 2001 г. проф. Дулевски е бил консултант по Проект на Световната банка за 
реформа на социалноосигурителната администрация (SIAP), а през периода 2002–2003 г. е 
старши съветник по проектите „Пенсионна реформа“ и „Пазар на труда“ на Американската 
агенция за международно развитие (USAID). 

Част от неговите монографии и учебници са: 

 Икономика на труда. София: ИК – УНСС, 2016 г. (в съавторство) 
 Пазар на труда, София: Сиела, 2010 г. 
 Пазарът на труда (теоретико-методологически подходи и предизвикателства пред 

Република България), София:Тракия-М, 2009 г. 
 Пенсионни фондове, София: УИ „Стопанство“, 2008 г. (в съавторство) 
 Демография, София: УИ „Стопанство“, 2007 г. (в съавторство) 



 Геодемография и регионален пазар на труда, София: Университетско издателство 
“Стопанство”, 2006 г. (в съавторство) 

 Осигурителни системи и фондове в България, София: “Сиела”, 1999 г. (в съавторство) 
 Основи на трудовата икономика, София: Болид, 1998 г. 
 Изследване на пазара на труда и на индустриалните отношения в България след 1990 

г., София: Университетско издателство “Стопанство”, 1996 г. (в съавторство) 
 Заетост и пазар на труда, София:УИ „Стопанство“, 1992 г. 

 


