
 

 

 

АВТОБИОГРАФИЧНИ  ДАННИ 
ЗА 

ПРОФ. ВЕСЕЛКА ХРИСТОВА ПАВЛОВА, Д-Р ПО ИКОНОМИКА 
 
 

Дата и място на раждане 
 
проф. д-р Веселка Павлова е родена на 21.08.1955 г. в гр. София 
 
Образование 
 
1972  средно образование – 22-ра гимназия гр. София 
1977 висше образование, магистър по икономика, ВИИ „К. Маркс”, специалност 

„Статистика”, редовно обучение 
1979 -1986 докторант към катедра «Статистика», тема на дисертационен труд, защитен през 

1987 година: "Проблеми при използването на статистически методи за 
разработване на краткосрочни икономически прогнози” 

1995 - 1996 десетмесечен курс за Обучение на преподаватели по дистанционно обучение – по 
проект PHARE със семинари в Румъния, Великобритания и Испания 

1996 - 1997 Open University (UK) - Курс за професионален сертификат по "Мениджмънт", 
тюториали в България  

 
Квалификации 
 
Краткосрочни специализации във: Варшава, Полша (1989); Лондон, Бристол, Плимут, Ливърпул, 
Великобритания (1994-1996); Мадрид, Испания (1995); Гретобъл, Франция (2001); Валенсия, Барселона, 
Испания (2004, 2006); Берлин, Германия (2005); Торино, Италия (2006); Евора, Португалия (2007). 
 

Езикова квалификация: английски и руски - говоримо и писмено 
 
Научни степени и звания 
2010 професор 
1998 доцент (Университет за национално и световно стопанство) 
1987 доктор по икономика 
 
Трудова дейност  
 
1977 - 1979 специалист в Научен инститyт по статистика към Централно статистическо 

управление, София  
1979 - 1990 научен сътрудник III - I степен в Научен център към Комитет по единна система за 

социална информация, София  
1978 - 1990 хоноруван асистент в катедра «Статистика», ВИИ «К. Маркс», София 
1990 - 1998 главен асистент в катедра «Статистика», УНСС, София 
1998 и понастоящем доцент в катедра «Статистика», УНСС, София 
 
Лекционни курсове по «Статистика»; «Статистика на околната среда», «Регонална статистика»; 
«Социално-икономическа статистика», «Медицинска статистика», «Статистически методи в 
международния бизнес», «Количекгвени методи и модели» 
 
Публикации 
 
Над 80 (монографии, учебници, студии, статии, доклади) в страната и в чужбина 
 
Области на научни  интереси 
 
Статистика, Бизнес статистика, Краткосрочни бизнес прогнози, Демографска статистика, Население и 
трудови ресурси, Икономика на природоползването, Статистика на околната среда, Регионална 
статистика и регионални статистически сравнения, Статистически методи във външната търговия, 
Медицинска статистика, Социално-икономическа статистика, Статистическа теория за вземане на 
управленски решения, Статистически контрол на качеството, Количествени методи и модели в публичния 
сектор на икономиката, Количествени методи и модели в бизнеса 



 
Заемани длъжности в УНСС 
  
2007 и понастоящем заместник-ректор по учебната работа в магистърска степен, дистанционно 

обучение и следдипломна квалификация 
2007 и понастоящем  член на факултетен научен съвет на Факултет «Управление и информатика»  
2006 и понастоящем ръководител на катедра «Статистика и иконометрия» 
2005 - 01.2008 консултант в отделение «Институт за следдипломна квалификация» при УНСС 
2004 и понастоящем член на факултетен съвет на Факултет «Управление и информатика»  
1997 - 2007 директор на Център за дистанционно обучение   
 
Участие в български и международни проекти 
 
1994 - 1996 Темпус Sjep  07653-94  Създаване на междууниверситетски център за съвременни 

образователни технологии 
1995 - 1997 EO/ Phare 44-6/FBR Train the trainer in Open and Distance Education – Пилотен 

проект за международно сътрудничество в областта на дистанционното обучение 
1997 – 1998 ETF/97/VET 0060 Phare - Международен проект на дистанционно обучение – НЦДО 

- България 
2001 - 2002 BG/00/A/F/EХ/132083- Програма на Леонардо да Винчи “Обучение за работа по 

програми за регионално развитие”  
2003 - 2004 BG/04/А/ЕХ – 166129- Програма за  мобилност на Леонардо да Винчи “Нови форми 

за преподаване и учене във вътрешно-фирменото професионално обучение в 
сферата на услугите”  

2003 - 2004 VS/2003/0369 – IR: 2003/vp015/10001 - Анализ на изследванията на социалното 
положение, населението и семейството, BALNE –България 

2004 - 2005 JAI/2004/AGIS/161 – Повишаване на чувствителността  за превенция - Европейски 
проект с участието на BALNE – България 

2004 - 2005 BG/05/A/EX – 166107 – Програма за мобилност на Леонардо да Винчи 
“Продължаващо обучение на младежи с висше икономическо образование без 
трудов стаж” 

2004 - 2005 EuropeAid/1163662/D/SV/BG “Regional Statistics Improvement and Assessment of the 
Quality of the Statistical Data” - BG 0203.12 – Национална програма ФАР 2002 
компонент 2 “Оценка на качеството на статистическите данни” локален експерт при 
“Изследване на удовлетвореността на потребителите от качеството на 
статистическата информация”  

2005 BG/05/A/EX – 166225 – Програма за мобилност на Леонардо да Винчи 
“Партньорството университет-бизнес и професионалното обучение по икономика и 
мениджмънт” 

2006 BG/06/A/EX – 166075 – Програма за мобилност на Леонардо да Винчи “Иновативно 
професионално обучение, ориентирано към приоритетни сектори в икономиката”  

2004-2006 Sustainable Development of the National Statistical System LOT 1, National Programme 
Phare, Ръководител на проект “Изследване на използването на информационно-
комуникационните технологии и електронна търговия от предприятията във 
финансовия сектор. Публично-частно партньорство в условията на интегриране на 
Република България в Европейския съюз – Университетски проект за научни 
изследвания – УНСС – НИД - 21.03-1/2006. 

2007 - Национален план за развитие на селските райони, Проект на ИСК при УНСС 
“Подобряване на планирането на местното икономическо развитие на община 
Николаево чрез разработването и утвърждаването на ключови общински секторни 
стратегии и инвестиционни проекти” 

 
 
Членство в научни организации 

Съюз на статистиците в България; Съюз на Балканските статистици; Асоциация по публична 
администрация; Национален център за дистанционно обучение, European Distance Education Network, 
European Survey Research Association 

 


