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АВТОБИОГРАФИЯ  
 

 
 
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  СТОИМЕН АСЕНОВ ЛИСЕВ 
Адрес  СОФИЯ  

Телефон  0886022 377 
E-mail  stolisev@abv.bg 

 

Националност  българин 
 

 
ТРУДОВ СТАЖ 

 
Продължителност - от-до: 

 

Къде: Каква длъжност: 

1983 - до сега СУ "Св. Кл.Охридски" Гл. асистент 

07.1995- 04.2001 СУ "Св. Кл.Охридски" Р-л катедра Икономика 

1982-1983 СУ "Св. Кл.Охридски" Ст. асистент 

1981-1982 СУ "Св. Кл.Охридски" Асистент 

1979-1981                        ВФСИ -Свищов                    асистент 

1976-1979                        ВФСИ -Свищов                    
 

аспирант 
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Къде: Каква длъжност: 

1983 - до сега СУ "Св. Кл.Охридски" Гл. асистент 

1982-1983 СУ "Св. Кл.Охридски" Ст. асистент 

1981-1982 СУ "Св. Кл.Охридски" Асистент 

1979-1981                        ВФСИ -Свищов                    асистент 

1976-1979                        ВФСИ -Свищов                    

 

аспирант 

 
 

 
 

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ  Приложение 1 

 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 
• Дати (от-до)  1975-1979г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 ВУЗ: ВФСИ: «Д.А.Ценов»  гр. Свищов 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Тема на дисертацията: Възпроизводство на работната сила 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Доктор по икономика 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 05.02.01 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ОПИТ 
(може и в приложение) 
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• Дати (от-до)  1970-1974г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 ВУЗ: ВФСИ: «Д.А.Ценов»  гр. Свищов 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Счетоводна отчетност 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Висше образование 

 
• Дати (от-до)  1960-1965г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Училище: Търговска гимназия, гр. София 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 средно образование 

 
 
ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

Придобити в жизнения път или в 
професията, но не непременно 

удостоверени с официален документ 
или диплома. 

 
 

МАЙЧИН ЕЗИК  български 

 
ДРУГИ ЕЗИЦИ 

 

  АНГЛИЙСКИ , РУСКИ 
• Четене  Основно, добро, 
• Писане   Основно, добро,  

• Разговор  Основно,  добро 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1- СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ И ДР. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 
Списък на публикациите: (публикациите от 2003 г. се потъмняват) 
 
  
   УЧЕБНИЦИ: 
1. Микроикономика – гл. 4, 12, 14 и 15. С., ГорексПрес, 2003, ISBN 954-616-120-90 
2. Макроикономика – гл. 4 и 8. С., ГорексПрес, 2004, ISBN 954-616-140-3 
3. Микроикономика – гл. 4, 12, 14 и 15. С., Парадигма, 2001 
4. Макроикономика – гл. 4 и 8. С., Парадигма, 2001 

 
 
СТУДИИ: 

1. Обедняването в домакинства с безработни и с деца, “Икономическата политика на държавата в 
преход”, Юбилейна научна конференция 12-13.10.2001, Благоевград, (в съавторство с Л. Тошков, Р. 
Русинова), с. 142-160. 
2.  За  теоретичните основи на трансформационния процес, "Годишник на Стопански факултет", 
СУ"Св. Кл. Охридски ,22с. под печат 
3.  Линии на бедност,  "Годишник на Стопански факултет ",СУ "Св. Кл.Охридски"  ( в съавторство с  
Г. Чобанов и Л. Тошков)-51с. под печат  
4.   Икономическата реформа и формиране пазара на труда , "Годишник на "СУ  Св. Кл. Охридски " -
катедра политическа икономия ,т.84 1993 с. 119-141. 
5. Самоуправлението на трудовите колективи в процеса на преобразуване на държавната 
собствоност, Годишник на СУ “ Св. Кл.Охридски" - катедра  политическа икономия 1989 , 28 с. 
6. Развитие на работната сила в условията на ускорен икономически растеж, Годишник на СУ “Св. 
КЛ. Охридски”, т.80, 1987, с. 140-160.  
7. Социално-икономическо съдържание на социалистическото възпроизводство на работната сила, 
Годишник на ВФСИ "Д. А. Ценов"-Свищов, т.55, 1979, с. 173-195. 
8. Методологически пинципи на изследване социално-икономическите проблеми на работната сила 
при социализма, Архив от непубликувани научни трудове,/ за следдипломна  квалификация/ т.VІ, 
1978, ВФСИ гр. Свищов , с. 151-183. 

 
 
  
 

СТАТИИ, ДОКЛАДИ и ДРУГИ: 
 
1. Przeciwdzialanie bezrobociu w Brlgarii – nove podejscie – Stoimen Lisev, Wladislaw Bogdan 
Sztiber, Politika spoleczna, 2005, N 1. 
 2.  За необходимостта от приемането на официална линия на бедност в България ( в съавсторство  
с Л. Тошков) -В "Проблеми на икономиките в преход", С. 2000, с.   206-214. 
 3.  Образованието като "лимон", или  защо се провалят образователните системи,  В 
"Образованието и пазарът" ,2000 с.267-273. 
4.    Бедност .  Линии на бедност.Българският опит за тяхното дефиниране, измерване и 
приложение , Доклад за МТСП ( в съавторство  с Г. Чобанов и Л.Тошков ),С. 1999 ,53с. 
5.  Държавните предприятия на трудовия пазар(Проблеми в заплащането на труда), В 
"Предприятията в новите условия", Материали от научна конференция , С. 1997  , с. 84-87. 
6.   Пазарът на труда и работната заплата при съвършенната и несъвършенна конкуренция 
;Заетост и безработица  , В "Проблеми на икономическата теория " ч. 2   Сб  .  лекции, 1992 
7.    Пазар на паричния капитал. Лихва. Банки.  В "Проблеми на икономическата  теория"  ч.1 ,1991  
с.90-112. 
8.   Кризата на икономиките в страните от Източна Европа и проблеми на прехода към  пост-
комунистическа икономическа система( на примера на България) ,Межд. Конференция : 
Историческите измерения на трансформациите в Източна Европа , Варшава 1990, 21-25 септември. 
9.   Селското стопанство на Китай по пътя на икономическата реформа, сп. "Икономика и 
управление на селското стопанство" кн.8 ,1989 , с.89-97. 
10.   Основни насоки и особености  на икономическата реформа в Китай ,Годишник на СУ Св. Кл. 
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Охридски - катедра политическа икономия, 1989 49с. 
11.   Относно същността и мястото на закона за икономия на време  в  системата на 
икономическите закони , В Сб. "Икономията на време и стопанската активност, Свищов ,1989, с. 
139-146. 
12.   Дискусия по проблимите на социалистическата собственост и управлението на икономиката, 
"Икономическа мисъл" кн.7, 1989 с14-18. 
13.   Трудовият колектив и социално -икономическата структура на социалистическото производство 
, "Годишник на катедрите при ВУЗ - политическа икономия ,1988, кн. 3. С 34-47. 
14.   Дискусия по проблемите на качествено новия икономически растеж, сп. "Икономическа мисъл" 
кн.3 ,1988 с 21-24.7                                                                                      
15.   Социално-икономически изменения на работната сила в НРБългария, Втори международен 
конгрес по българистика, Доклади, т. 18 ,с . 149-156.  
16.   За характера на общонародната собственост при социализма, В Сб. "Социалистическата 
собственост и нейното стопанисване", С. 1984 с.46-58. 
 
17.   Социалистическото възпроизводство но работната сила(теоритико-методологически анализ(, 
кандидатска дисертация, 10 . VII.(утв. От ВАК - 29 ХI. 1979, 195 с.) 
18.   За икономическата обусловеност на социалистическия начин на живот,  сп. "Научни трудове на 
АОНСУ" - серия икономика , т. 107, 1979, с 51-57. 
19.   Законът за  възстановяване разходите за възпроизводство на работната сила , "Икономическа 
мисъл", 1979, кн. 3 с. 44-53.  
20.   Възпроизводството на работната сила и икономическия начин на живот , сп. 
"Народностопански архив", 1979, с. 348-355.  
21.    Нива на конкретизация пи политико-икномическото изследване на работната сила,СП. 
"Народностопански архив" , 1978, кн. 4, с. 429-436. 
 
 
Работа по проекти: 
 
Продължителност - от-до: Наименование на проекта: Каква длъжност е изпълнявал в 

рамките на проекта: 
1999 Бедност. Линии на бедност Член на авторски колектив с 

доц. Г. Чобанов и гл. ас. Л. 
Тошков 

 
 


