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Velushev, M. (2019) Creating a host specific model of the relationship between gross
domestic product and inward foreign direct investments- the case of the Bulgarian
economy. Economic thought, vol. 6, 22-39 

2019 
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Велушев, М. (2018) Играе ли честно държавата? Анализ на предизвестената смърт на
„Корпоративна търговска банка“ АД и последствията от нея, Съвременно право,
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европейски изисквания, метрики, проблеми. Научни трудове на УНСС, т.2, 113-150 

2019 
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Велушев, М. (2018) Финансирането на държавните висшите училища в България
като предпоставка за качеството на обучение на студентите, Управление и
устойчиво развитие, т. 71(4), 24-26 
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Велушев, М. (2018) Предизвикателството на Общностното законодателство в
контекста на икономиката на България, Икономически предизвикателства:
развитие, благосъстояние, интеграция, 596-608 
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Пълният списък на публикациите може да бъде намерен на страницата ми в ResearchGate.

Организационни умения 

Над 12 годишен опит на ръководна позиция; опит в създаването и преструктурирането на трудови
колективи и групи по интереси; голям и разнообразен опит в управлението на различни екипи и
проекти.
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                 Английски
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         C2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         C2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         C2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         C2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         C2
                    
                
            
             
                 румънски
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
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                     CEF-Writing-Production
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                 Комуникационни и междуличностни умения
                 <p>Лесна адаптация към нова среда; добри комуникационни умения.</p>
            
        
         
             
                 Организационни умения
                 <p>Над 12 годишен опит на ръководна позиция; опит в създаването и преструктурирането на трудови колективи и групи по интереси; голям и разнообразен опит в управлението на различни екипи и проекти.</p>
            
        
         
             
        
         
         
         
         
             Умения, свързани с работата
             
                 Умения, свързани с работата
                 <p>Задълбочени знания в множество теоретични области на икономиката и финансите; систематични и утвърдени знания и умения за управлението на предприятия във финансова или организационна криза.</p>
            
        
    


