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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Мирослава Атанасова Раковска 
 

 
 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ    

  

  

01.2020 – сега 
 
 

Зам.-Ректор по учебната дейност 
Университет за национално и световно стопанство, София 1700, Студентски град “Христо 
Ботев”, www.unwe.bg 

 Ръководство на учебната  дейност, извършвана от университета 
Вид на дейността или сферата на работа Образование 
 

 

01.2018 – сега 
 
 
 
 
 
 
 

01.2017 – сега 
 

Професор, Директор на научноизследователски център за логистични 
изследвания и обучение 
Университет за национално и световно стопанство, София 1700, Студентски град “Христо 
Ботев”, www.unwe.bg 

 Ръководство на обучителната и изследователската дейност, извършвана от центъра 
Вид на дейността или сферата на работа Образование 
 
Ръководител катедра „Логистика и вериги на доставките“ 
Университет за национално и световно стопанство, София 1700, Студентски град “Христо 
Ботев”, www.unwe.bg 

▪ Преподавателска и научно-изследователска дейност, ръководство на дейността на 
катедрата 

Вид на дейността или сферата на работа Образование  

 

01.2016 – 01.2020 Зам.-декан по научноизследователската дейност на факултет „Икономика на 
инфраструктурата“ 
Университет за национално и световно стопанство, София 1700, Студентски град “Христо 
Ботев”, www.unwe.bg 

▪ Подпомагане декана на факултета при неговото управление във връзка с 
научноизследователската дейност на преподаватели, студенти и докторанти. 

Вид на дейността или сферата на работа Образование  

10. 2011 – 01.2017 Доцент, научен секретар на катедра „Логистика и вериги на доставките“ 
Университет за национално и световно стопанство, София 1700, Студентски град “Христо 
Ботев”, www.unwe.bg 

▪ Преподавателска и научно-изследователска дейност, подпомагане ръководителя на 
катедрата при нейното управление 

Вид на дейността или сферата на работа Образование  
 

 
05.2003 – 09.2011 Главен асистент, научен секретар на катедра „Стопанска логистика“ 

Университет за национално и световно стопанство, София 1700, Студентски град “Христо 
Ботев”, www.unwe.bg 

▪ Преподавателска и научно-изследователска дейност, подпомагане ръководителя на 
катедрата при нейното управление. 

Вид на дейността или сферата на работа Образование  
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ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ   

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ   

 

 
  

03.2000 – 04.2003 Старши асистент, катедра „Стопанска логистика“ 
Университет за национално и световно стопанство, София 1700, Студентски град “Христо 
Ботев”, www.unwe.bg 

▪ Преподавателска и научно-изследователска дейност 

Вид на дейността или сферата на работа Образование  
 

 
11.1996 – 02.2000 Асистент, катедра „Стопанска логистика“ 

Университет за национално и световно стопанство, София 1700, Студентски град “Христо 
Ботев”, www.unwe.bg 

▪ Преподавателска и научно-изследователска дейност 

Вид на дейността или сферата на работа Образование  
 

 
09.1995 –-10.1996 Специалист, отдел „Международни отношения“ 

Национален статистически институт,   София 1038, ул. "П. Волов" № 2, www.nsi.bg 

▪ Координиране на проектни дейности между Националния статистически институт и 
Евростат 

Вид на дейността или сферата на работа  Публичен сектор  

11. 2002 – 12.2006 Доктор по научна специалност 05.02.18 „Икономика и 
управление“ (Стопанска логистика“) 

Ниво 8 по ЕКР 

Университет за национално и световно стопанство, София 1700, Студентски град “Христо 
Ботев”, www.unwe.bg 

▪ Тема на дисертацията: „Управление на веригата на доставките за козметичните и захарни 
продукти в България“                                                                          

  
09. 1990 – 06.1995 Икономист – международник (специалност „Международни 

икономически отношения“) 
Ниво 7 по ЕКР 

Университет за национално и световно стопанство, София 1700, Студентски град “Христо 
Ботев”, www.unwe.bg 

  
09.1986 – 06.1990 Завършено средно образование Ниво 4 по ЕКР 

Английска езикова гимназия “Г. Кирков”, Пловдив 

Майчин език Български 
  

Други езици РАЗБИРАНЕ  ГОВОРЕНЕ  ПИСАНЕ  

Слушане  Четене  Участие в разговор  Самостоятелно 
устно изложение   

Английски С2  С2  С2  С2  С2  
Френски В2 В2  В1 В1 В1 

Руски С1 С1  В1 В1 В1 
 Ниво: A1/A2: Основно ниво на владеене  -  B1/B2: Самостоятелно ниво на владеене  -  C1/C2 Свободно ниво на владеене 

Обща европейска езикова рамка 

http://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/european-language-levels-cefr
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ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ   

 

Комуникационни умения Отлични комуникационни и презентационни умения, в т. ч. и в мултикултурна среда, 
придобити в работата ми като университетски преподавател, участието в международни 
проекти (TEMPUS, ERASMUS+),  специализацията в чуждестранни университети (Германия, 
Франция, Испания, Полша, Италия) и Италианската асоциация по логистика и управление на 
веригата на доставките, обучител на служители от различни държави на компанията Кока-
Кола Хеленик  Ботлинг на глобално ниво, член на Европейския сертификационен борд по 
логистика към Европейската асоциация по логистика, както и участието ми в международни 
конференции.  

Организационни / управленски 
умения 

▪ Лидерство (Ръководство на дейността на Българската асоциация по логистика - 
консултантска, изследователска, обучителна и др., като неин председател; Ръководство на 
проекти); 
▪ Работа в мултикултурна среда (участие в международни проекти, специализации, 

конференции, член на Европейския сертификационен борд по логистика към Европейската 
асоциация по логистика,   обучител на служители от различни държави на компанията Кока-
Кола Хеленик  Ботлинг на глобално ниво); 
▪ Работа в екип;  
▪ Мотивация на екип;  
▪ Разкриване и кариерно развитие на таланти;  
▪ Разрешаване на конфликти;  
▪ Организиране участието на студенти и докторанти в конференции, изследвания и др. 

мероприятия, в .т.ч. и международни; участие в организационните дейности на международни 
конференции; организиране на фирмени обучения; организиране и ръководство  на 
дейностите по изпълнение на национални и международни проекти. 
▪ Координиране и ръководство на образователните и научноизследователските дейности, 

извършвани от членовете на катедра „Логистика и вериги на доставките“, УНСС;  
▪ Координиране на сътрудничеството на катедра „Логистика и вериги на доставките“ с 

Факултета по логистика в Университета в Марибор, Словения и WSB University в Гданск, 
Полша, както и с водещи международни и български компании, с които катедрата си 
партнира. 

Професионални умения ▪ Участие в процеси по контролиране на качеството в УНСС. 
▪ Провеждане на обучителни курсове и семинари в областта на логистиката и управлението на 

веригата на доставките 

Дигитални умения САМООЦЕНЯВАНЕ 

Обработка на 
информацията Комуникация Създаване на 

съдържание Сигурност Решаване на 
проблеми 

 Свободно ниво на 
владеене 

Свободно ниво на 
владеене 

Свободно ниво на 
владеене 

Свободно ниво на 
владеене 

Самостоятелно 
ниво на владеене   

  
▪ Отлични познания по MS Windows, MS Office (Excel, PowerPoint и Word), SPSS за 

статистически анализи 

Свидетелство за управление на 
МПС 

Категория B 

Публикации 
 

Проекти 
 
 
 

Над 50 публикации  
 
 Ръководство на международен проект по програма ERASMUS + “European Framework for 

“Knowledge triangle” in the logistics sector” в качеството си на Председател на УС на Българска 
асоциация по логистика, която е партньор по проекта (2016-2019 г.); 
 Ръководство на проект за научно изследване, финансирано от фонд “НИД на УНСС” на тема: 

„Съвременни аспекти на развитието на логистичния сектор в България“ (2014-2016 г.);   
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Членства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цитиране 
 

Курсове 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ръководство на проект за научно изследване, финансирано от фонд “НИД на УНСС” на тема: 
„Развитие на логистиката в българските производствени и търговски предприятия“ (2012-2014 
г.); 
 Участие в проект BG051РО001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните планове и програми в 

ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с 
потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието“, 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, (2007-2013);  
 Участие в проект BG051PO001-3.1.07-0002 „Проектно-базиран Адаптивен Учебен План за 

нуждите на бизнеса и заетостта - ПАУП”, Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”, (2007-2013); 
 Участие в проект за научно изследване, финансирано от фонд “НИД на УНСС” на тема: 

“Предизвикателствата пред логистичния сектор на България в контекста на 
присъединяването към ЕС” (2005-2008  г.); 
 Участие в съвместен европейски проект ТЕМПУС СЕП 11347-96 „Партньорство между 

българските икономически университети в разработването на междууниверситетска 
бакалавърска степен по Стопанска логистика”, (1996-1999). 
 
 Председател на УС на Българска асоциация по логистика от 2012 г., Зам.-председател – от 

2008 г.; 
 член на Европейския сертификационен борд по логистика към Европейската асоциация по 

логистика 
 Член на редакционния съвет на специализирано в областта на логистиката списание - 

Research in Logistics&Production; 
 Член на редакционния съвет на специализирано в областта на логистиката списание - 

Journal of Logistics & Sustainable Transport; 
 Член на редакционния съвет на международна научна конференция, организирана от 

Университета в Битоля;  
 Член на Програмния съвет по  научноизследователската дейност в УНСС от 01. 2016 г.;  
 Член на Факултетния съвет на факултет „Икономика на инфраструктурата“ от 2005; 
 Председател на Комисията за атестиране от 2016 г. към факултет „Икономика на 

инфраструктурата“; Член на Комисията за атестиране от 2012 г.; 
 Член на Комисията по качество от 2008 г. към факултет „Икономика на инфраструктурата“; 
 Председател на Синдикалната организация на Асоциация на демократични синдикати в 

УНСС от 2014 г.; 
 Член на Комисията за отпускане на еднократни помощи в УНСС от 2016 г.; 
 Член на 4 научни журита за присъждане на ОНС „Доктор“, от които в едно като рецензент, 

член на 3 научни журита за академичните длъжности „доцент“ и „гл. асистент“, от които на 1 
като рецензент.  
 
Пет  цитата по данни на SCOPUS, над 40 цитата,  установени в електронни информационни 
системи  и над 50 цитата, установени на хартиен носител.    
 
 Организарне и провеждане като обучител  за периода  2018-2020  на 6 курса по Планиране 

на веригата на доставките  и Логистика  за служители  на групата Coca-Cola HBC от 28 
държави като част от Академията за планиране на веригата на доставките  и Логистичната 
академия на групата.  
 Провеждане като обучител на курс на обучение „Логистиката в макроикономиката“ в 

Университета в Салерно, Италия, , 2018г.; 
 Провеждане като обучител на курс на обучение „Управление на веригата на доставките“ в 

Университета WSB в Гданск, Полша, 2017 г.; 
 Провеждане като обучител на курс на обучение „Логистика и управление на веригата на 

доставките“ в Университета в Малага, Испания,  2015 и 2016 г.; 
 Провеждане като обучител през 2013 г. на курс  на обучение „Логистика на 

температурночувствителни фармацевтични продукти. Характеристики на студената верига 
на доставките“ на членове на Регионалната Фармацевтична Колегия София-столична. 
 Провеждане като обучител през 2012 г. на курса на обучение "Логистиката като конкурентно 

оръжие" на служители, работещи в областта на логистиката от компаниите Нафтекс Петрол 
ЕООД, ITW ISPRACONTROLS BULGARIA и MOSKOV&SON. 
 Специализация, Италианска асоциация по логистика и управление на веригата на 

доставките, Милано, Италия, 2008. 
 Курс по „Логистика и управление на веригата на доставките”, Италианска асоциация по 

логистика и управление на веригата на доставките, София, 2007-2008; 
 Специализация в Международното бизнес училище, Липщат, Германия, 1997; 
 Специализация в университета в Савоа, Анеси, Франция, 1998; 


