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ИНФОРМАЦИЯ 
Доц. д-р Щерьо Ножаров е посочен като автор с индивидуален принос за 

създаването на два монографични доклада на ООН, (съответно през 2018 и през 

2021г.), [ISBN:9789211232073, DOI: https://doi.org/10.18356/6aa6d28a-en , 

ISBN:9789211232110, DOI: https://doi.org/10.18356/9789210057783 ]. 

През 2021г. е поканен да изнесе научен доклад пред Икономическата комисия  

на ООН за Европа (UNECE) в Женева, [ ECE/TRANS/SC.3/215 ] 

През 2019г. е цитиран от Европейската банка за възстановяване и развитие 

(EBRD) [ https://ebrd-restructuring.com/enforcement-study ]. 

 

НАСТОЯЩИ ДЛЪЖНОСТИ 

Доц. д-р Щерьо Ножаров: 

От 2021г. е Научен секретар на катедра „Икономикс“ при УНСС, 

От 2023г. е Зам.-председател на секция „Икономически науки“ (и член на 

ръководството) при СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ, 

От 2022г. е Зам. председател на SDSN-Bulgaria (УНСС е официално одобрен 

за национален координатор от ООН), 

От 2021г. е Икономически съветник в Българска стопанска камара (БСК) 

От 2013г. е Адвокат и редовен член на Софийска адвокатска колегия (като 

специализира корпоративно и търговско право), 

От 2021г. е Член на Попечителските съвети на УПФ и ППФ към 

Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД. 

 
Автор е на самостоятелни научни публикации, които са реферирани и индексирани 

в най-престижните световни научни информационни ресурси: SCOPUS (Elsevier) и 

Web of Science (core collection), където е и цитиран (вкл. и във високоиндексираните 

издания на престижната Taylor & Francis Group). Има Scopus h-index равен на 1. 

Негова публикация се изучава в магистърски курс на чуждестранен университет 

включен в топ 300 в класацията на световните университети. 

Заемал е различни висши ръководни длъжности в централната публична 

администрация, вкл. и международни позиции: Бил е директор в централното 

управление на министерство на околната среда и водите, главен директор в 

централното управление на министерство на културата, национален координатор по 

устойчиво развитие. Работил е и в съдебната система (Върховна касационна 

прокуратура на Република България). Бил е представител на България в: Комисията 

по устойчиво развитие на ООН, Host Country Committee към Световна банка, 

Секретариата на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, 

EnviCrimeNet към Европол. 

 
НАУЧНА ДЕЙНОСТ 

ООН цитира през 2021г., доц. д-р Щерьо Ножаров от катедра "Икономикс" на УНСС, 

като автор с индивидуален принос за създаването на: United Nations, 2021, National 

institutional arrangements for SDG implementation: A five-year stocktaking, World Public 

Sector Report 2021, Division for Public Institutions and Digital Government, Department of 

Economic and Social Affairs, (DPADM), New York, April., ISBN:9789211232110 

[eISBN:9789210057783] ( Позоваване на стр. iv ) Линк: 

https://publicadministration.un.org/Portals/1/WPSR2021_Full-Report_24Aug-Final.pdf 

ООН покани доц. д-р Щерьо Ножаров да изнесе доклад на 4.11.2021г. пред 

Икономическата комисия на ООН за Европа (UNECE) на тема: въвеждане на кръговата 

икономика във вътрешноводния транспорт. Поканата на ООН се базира на интерес 

към публикациите на доц. д-р Щерьо Ножаров по тематиката, част от които ще влязат 

като отправна точка в хармонизирирането на правилата свързани с управлението на 

отпадъците от речни плавателни съдове и речни пристанищни съоръжения. 

Участието на доц. д-р Щерьо Ножаров е вписано в официален документ на ООН 

(позоваване на стр.10, [ECE/TRANS/SC.3/215]): Линк: 

https://unece.org/sites/default/files/2021- 11/65thsession%20SC3_LoP.pdf 

ООН цитира през 2018г., доц. д-р Щерьо Ножаров от УНСС като автор с индивидуален 

принос за създаването на Доклада на ООН за световния публичен сектор. United 

Nations, 2018, Working Together: Integration, institutions and the Sustainable  

Development Goals, World Public Sector Report 2018, Division for Public Administration 

and Development Management, Department of Economic and Social Affairs, (DPADM), New 

York, April.,ISBN: 978-92-1-123207-3  ( позоваване на стр. iv ) Линк: 

https://digitallibrary.un.org/record/3814708 
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