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WORK EXPERIENCE 
  

Април 2022 - до сега Професор (Стратегическо управление на науката, технологиите и иновациите) 

 
Софийски университет, Стопански факултет, Катедра Икономика и управление по отрасли 
София 1113, бул. Цариградско шосе 125, бл. 3 

 

 Титуляр на дисциплини в ОКС Магистър: Предприемачество и иновации в 
агробизнеса, Стратегическо управление и конкурентоспособност на агробизнеса, 
Управление на иновациите в организацията (на английски език), Организационна 
теория (на английски език) 

 Директор на магистърската програма „Иновации и дигитална трансформация на 
агробизнеса“ 

 Координира и изпълнява изследователски проекти 
  

Януари 2008 – април 2022 Професор (Стратегическо управление на науката, технологиите и иновациите) 
 Международно висше бизнес училище; ул. Винсент ван Гог, 7, София 

 Титуляр на дисциплините Маркетинг, Бизнес планиране, Управление на 
иновациите и Стратегическо управление в ОКС Бакалавър, и Технологичен 
трансфер, Социално предприемачество, Оценка на иновационен мениджмънт на 
организациите и Управление на проекти в ОКС Магистър 

 Координира и изпълнява изследователски проекти 

Sector  Висше училище 
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Януари 2007 – до сега Главен експерт 
 АРК Консултинг ЕООД,  ул. Александър Жендов, 5 1113 София 

 Координира и провежда качествени и количествени изследвания, вкл. дизайн на 
изследването, събиране на данни, изпълнение на социологически и статистически 
анализи, подготовка на ориентирани към политиката изследователски доклади, 
комуникиране на резултатите със заинтересованите страни и консултации с 
институциите 

 Подготвя анализи на развитието на политиките, финансовите и нефинансови 
стимули, свързани с научни изследвания, иновации, МСП и предприемачество 

 Разработва анализи на изследователската и иновационната екосистема на 
национално, регионално и секторно равнище 

 Консултира МСП в рамките на Enterprise Europe Network - България 
 Лицензиран консултант при оценки на иновационен мениджмънт съгласно 

методологията IMP³rove 
 Консултант на предприятия, получили финансиране от Инструмента за МСП към 

„Хоризонт 2020“ 

Sector   Частна компания 
  

Януари 2008 – до сега Главен експерт 
 Фондация „Приложни изследвания и комуникации“;  ул. Александър Жендов, 5 1113 София 

 Редактира и участва в изготвянето и публикуването на годишния доклад за анализ 
на иновационния потенциал Иновации.бг и Зелени Иновации.бг 

 Член на журито на Конкурса за иновативно предприятие на годината 
 Председател на Експертния съвет по иновации към Фондация „Приложни 

изследвания и комуникации“ 
 Участва в работата на Бизнес клуба на иновативните предприятия към Фондация 

„Приложни изследвания и комуникации“ 
 Участва и координира национални и международни проекти, финансирани от ЕК 

(FP5, 6 и 7, IPTS, H2020, INTERREG, JRC, COSME, COST), Световната банка и 
друи в областта на научноизследователската и иновационната политика в 
България, ЕС и асоциираните държави (Черна гора, Украйна, Северна Македония) 

Sector  Изследователска неправителствена организация 

Януари 2010 – Септември 2019 Заместник ректор по научноизследователската дейност 

Международно висше бизнес училище; ул. Винсент ван Гог, 7, София 
 Ръководи и координира изследователската работа на академичния състав 
 Оторизиран представител пред НАЦИД 
 Управлява и координира участието на студентите в изследователски проекти 
 Координира докторски програми 
 Управлява процедурите за кариерно развитие на академичния състав 
 Събира данни и анализира изследователската дейност на МВБУ, подготвя 

стратегически и програмни документи за развитие на МВБУ и доклади по 
процедури по акредитация към НАОА 

 Участва в подготовката и изпълнението на изследователски проекти 
 Председател на редакционния съвет на годишното издание Научни трудове на 

МВБУ 
 Планира и организира провеждането на ежегодната международна научна 

конференция на МВБУ 
 Председател на Учебно-научния съвет към МВБУ 
 Упълномощен представител на ръководството съгласно изискванията на 

международния стандарт ISO 9001:2015 за системи за управление на качеството 
Sector   Висше училище 

  
Септември 2012 – Юни 2014 Доцент (Планиране на иновациите) 

Университет за национално и световно стопанство; Студентски град, София 
 Преподавател по дисциплината Оценка на публични програми в ОКС Магистър 
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EDUCATION AND TRAINING   
 

 

Sector  Висше училище 
  

Септември 2009 – Юни 2010 Доцент (Планиране на иновациите) 

Технически университет; бул. Климент Охридски, 8., София 
 Преподавател по дисциплината Иновационен мениджмънт и технологичен 

трансфер в ОКС Бакалавър 

Sector  Висше училище 
  

Май 2008 – Август 2009 Сертифициран одитор на Системи за управление на качеството 
Център за качество на образованието; Стопанска Академия; ул. Емануил Чакъров 2., 5250 
Свищов 
 Провежда вътрешни одити на Системата за управление на качеството съгласно ISO 

9001:2001 
 IRCA / IATCA Сертифициран експерт и Водещ одитор на системи за управление на 

качеството (Quality Management Systems ISO 9001:2000 and ISO 19011), Moody International 
Certification Limited, Bulgaria 

Sector   Висше училище 

Октомври 2007 – Декември 
2009 

Доцент (Планиране на иновациите) 

Стопанска Академия; ул. Емануил Чакъров 2., 5250 Свищов 
 Преподавател по дисциплините Планиране и прогнозиране, Стратегическо 

планиране и Маркетинг 
 Изпълнява изследователски проекти 

Sector   Висше училище 

Април 2004 – Септември 2007 Главен асистент (Стратегическо планиране и маркетинг) 

Стопанска Академия; ул. Емануил Чакъров 2., 5250 Свищов 
 Преподавател по дисциплините Управление на иновациите и Стратегическо 

управление 
 Изпълнява изследователски проекти 

Sector   Висше училище 

Април 1994 – Април 2004 Асистент (Стратегическо планиране и маркетинг) 

Стопанска Академия; ул. Емануил Чакъров 2., 5250 Свищов 
 Преподавател по дисциплините Управление на иновациите и Стратегическо 

управление 
 Изпълнява изследователски проекти 

Sector   Висше училище 

Март 2001  – Февруари 2004 PhD (Планиране на иновациите)  
Стопанска Академия; ул. Емануил Чакъров 2., 5250 Свищов 

▪ Прогнозиране и планиране 
▪ Стратегическо планиране 
▪ Иновационна политика 
▪ Технологичен трансфер 

Септември 1986 – Юни 1991 BA, MBA  
Стопанска Академия; ул. Емануил Чакъров 2., 5250 Свищов 
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PERSONAL SKILLS   

 

 

 

 

 
Training • IMP³rove Approach and Action Plan Development, provided by experts from European 

Innovation Management Academy –  Bucharest, Romania (2015) and Athens, Greece 
(2016) 

• IRCA/IATCA Certified Expert and Lead Auditor of QMS (Quality Management Systems 
ISO 9001:2000 and ISO 19011) 

  
Membership • Консултативен борд към Държавната агенция за научни изследвания и иновации, 

2021 
• Комитет по наблюдение на изпълнението на ОП „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ към МОН, 2014-2020 
• Национален съвет по иновации към МИЕ, 2013 
• Комисия за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво 

към МРРБ, 2010 
  

▪ Икономика, Математика, Статистика 
▪ Финанси, Счетоводство 
▪ Маркетинг, Стратегическо планиране 

Mother tongue(s) Български 
  

Other language(s) UNDERSTANDING  SPEAKING  WRITING  

Listening  Reading  Spoken interaction  Spoken production   
Английски B2 B2 B2 B2 B2 

 Replace with name of language certificate. Enter level if known. 
Руски B2 B1 B2 B1 B1 

 Replace with name of language certificate. Enter level if known. 

Communication skills ▪ Умения за работа в екип, работа в мултикултурна среда и под напрежение, развити в 
резултат от участието в международни проекти 

▪ Умения за работа с различни канали и платформи за комуникация, включително Zoom, 
Microsoft Teams, WebEx, Miro 

▪ Умения за работа в социалните медии 

Job-related skills ▪ Отлични познания в областта на научната и иновационната политика и технологичния 
трансфер на европейско и национално равнище, изпълнението и оценката на политики и 
финансови инструменти, свързани с разпределението на европейско структурно 
финансиране 

▪ Умения в областта на подготовката и изпълнението на проекти, управлението и 
координацията на проектни екипи, финансирани от национални и международни 
източници 

▪ Умения в областта на управление на качеството, мониторинг и оценка на проекти и 
програми 

▪ Умения в областта на бизнес развитието 

Computer skills ▪ Microsoft Office 
▪ Statistical software (SPSS) 
▪ Adobe Photoshop 
▪ Wordpress; 
▪ Internet applications 
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Expert activities • Външен оценител към фонд Научни изследвания, 2019 г. до сега 
• Ръководител и участник в експертни групи към Националната агенция за оценяване 

и акредитация, 2016 г. до сега 
• Външен оценител на Системи за управление на качеството 
• Участия в научни журита за придобиване на научни степени и за заемане на 

академични длъжности 
  

Participation in forums and 
conferences 

• Researchers’ Excellence Network (RENET), Virtual lecture-discussion, How innovations 
are important for regional development?, Šiauliai Academy of Vilnius University, 13 April, 
2021. 

• Chapter 20: principles, instruments and sectorial policiesр, 18-19 April, Skopje, North 
Macedonia 2019 

• 2018 SME Assembly in Austria, Graz, 18 - 20 November 2018, based on personal 
invitation 

• Академия за иновации: Идеите 2018, Ментор 
• 2017 SME Assembly in Estonia, Tallinn, 22 - 24 November 2017, based on personal 

invitation 
• International IMP³rove Roundtable 2015 on "Fostering Cohesion with Innovation", 

Dusseldorf Germany, November 25, 2015. 
• Интервюта в телевизия Bloomberg TV Bulgaria, TV+ ДЕНЯТ с Веселин Дремджиев, 

БНР Радио София, вестник Капитал, списание Икономика 
  

Public Policy Advocacy • Министерство на иновациите и растежа, по разработването на Закона за 
насърчаване на научни изследвания и иновации, 2022 

• Министерство на образованието и науката, Дирекция „Наука“, относно анализ на 
изпълнението на Оперативния план за първи етап 2018-2022 г на Националната 
стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017–2030 и 
предложение за актуализацията му с оглед на новите европейски политики и на 
постигнатото въздействие при решаването на обществени предизвикателства, 2022 

• Министерство на иновациите и растежа, по разработването на Иновационна 
стратегия за интелигентна специализация 2021-2027, 2022 

• Украйна, район Хмелницк, по разработването на Регионална стратегия за 
интелигентна специализация, 2020-2021 

• Държавна агенция за научни изследвания и иновации, по разработването на 
Програма Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна 
трансформация, 2020 

• Америка за България, по разработването на програма „Наука с бъдеще“ за 
финансиране на иновационни проектир 2021 

• Министерство на образованието и науката, по Оценка на публичните разходи за 
наука, технологии и иновации, част от екипа на Световна банка, 2019-2021 

• Държавна агенция за научни изследвания и иновации, по разработването на 
процедура за финансиране на създаването на Регионални иновационни центрове, 
2019 

• Министерство на икономиката, по разработването на Иновационна стратегия за 
интелигентна специализация 2021-2027, 2019-2021 

• Северна Македония, Фондация YES, по организирането на конкурс „Иновативно 
предприятие на годината“, 2018-2019 

• Министерство на икономиката, по разработването на Иновационна стратегия за 
интелигентна специализация 2014-2020, част от екипа на Световна банка, 2013 

• JASPERS Lot 5 – Knowledge Economy-R&D/Innovation, Преглед на първичната 
документация за изграждане на София Тех Парк, 2011-2012 

• Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, по подготовката на 
проект на Закон за иновациите и изготвяне на преглед на практиките по регулиране 
на финансово стимулиране на иновационните дейности в други държави, 
механизмите на формиране и провеждане на иновационна политика, анализ на 
нуждите на българските предприятия и анализ и финансова обосновка за 
въздействието на предлагания нормативен акт върху останалите закони и бюджета, 
2011 

• Министерство на икономиката и енергетиката, по разработването на Годишен 
доклад за състоянието и развитието на националната политика в областта на 
иновациите в изпълнение на Иновационната стратегия на България, 2006 и 2007 
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Research Fellowships • June 24, 2012 – June 30, 2012: Short term scientific mission within the COST scientific 
programme on MEGAPROJECT: The Effective Design and Delivery of Megaprojects in 
the European Union, COST Action TU1003, COST-STSM-ECOST-STSM-TU1003-
240612-019171, The University of Leeds, United Kingdom 

  
Erasmus+ Programme • Teaching and Training Mobility Scheme with a focus on Project Management for higher 

education institutions in Kristianstad University, Sweden, 2018 
 

  
 

 
ADDITIONAL INFORMATION   

Main Publications & Articles 
 

• Иновации.бг, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, 2004-2021  
• PROMOTING CONSTRUCTIVE CAPITAL IN BULGARIA, Unlocking Bulgarian Regions’ 

Potential for Private Sector Innovation and Development, Center for the Study of 
Democracy, September 2021. 

• Bulgaria Functional and Governance Analysis, The World Bank, March 2021. 
• A study of social policies based on the example of the Bulgarian hotels on the 

Black Sea coast, January 2021SHS Web of Conferences 92(4), Conference: 
Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020, SHS Web of Conf., 92 (2021) 
06009, DOI: 10.1051/shsconf/20219206009 

• Staff-Related Disclosures as an Element of Social Policies on the Model of 
Bulgarian Black Sea Hotels, October 2020, DOI: 10.46585/sp28031084 

• Enhancing the Contribution of Bulgaria’s Public Research to Innovation: A Survey-
based Diagnostic BULGARIA COUNTRY NOTE, The World Bank, November 2020. 

• Bulgaria Country Needs and STI Policy Mix Assessment, The World Bank, 2020. 
• Анализ на конкурентоспособността на българската икономика, Център за 

изследване на демокрацията, Editor: Lachezar Tsotsorkov, 2014. 
• Sources for innovative growth – national aspects, Balkan Publishing, 2013. 
• Research Infrastructure Megaproject (RIMPS) management in an ecosystem 

perspective Literature Review, organization, Technology & Management in Construction: 
An International Journal ISSN 1847-5450 print/ISSN 1847-6228 online udc 62:658(05), 
Research Journal of The University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, SPECIAL 
ISSUE, DECEMBER 2012, рр. 625-641. 

• Going for Smart Growth: Making Research and Innovation Work for Bulgaria, The 
World Bank, January 2012. 

• Study on the trends in public and private investments in ICT R&D in Romania and 
Bulgaria and the competitiveness of their innovation systems in ICT, June 2009, 
DOI: 10.13140/RG.2.2.15228.74881 

  

Driving licence ▪ Чиста шофьорска книжка, категория В 

  © European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Page 6 / 7  



   Curriculum Vitae Teodora Georgieva 

Recent Projects • Анализ на изпълнението на Оперативния план за първи етап 2018-2022 г на 
Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република 
България 2017–2030 и предложение за актуализацията му с оглед на новите 
европейски политики и на постигнатото въздействие при решаването на 
обществени предизвикателства, ОП Добро управление, 2022-2023. 

• Иновационен потенциал на секторни иновационни системи, фонд Научни 
изследвания, Софийски университет, Стопански факултет, 2022. 

• Анализ на изпълнението на Оперативния план за първи етап 2018-2022 г на 
Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република 
България 2017–2030 и предложение за актуализацията му с оглед на новите 
европейски политики и на постигнатото въздействие при решаването на 
обществени предизвикателства, 2022-2023. 

• Разработване и апробиране на модел за оценка на иновационния потенциал 
на глобалните вериги за добавяне на стойност като основа за повишаване на 
регионалната конкурентоспособност, фонд Научни изследвания, Конкурс за 
финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021. 

• ADMA TranS4MErs, Advanced Manufacturing Assistance and Training for SME 
Transformation, Horizon 2020, INNOSUP-08-2020, 2021-2024. 

• Super MoRRI, Monitoring the Evolution and Benefits of Responsible Research and 
Innovation, Technopolis Consulting Group Belgium Sprl., 2020-2021. 

• Support for finalisation of S3 strategies in Ukrainian regions, Directorate Growth and 
Innovation of the European Commission's Joint Research Centre (DG JRC), 2020-2021. 

• Скритите иновации: Анализ на изследователската и иновационната активност, 
която остава необхваната от официалната статистика, Финансов механизъм на 
ЕИП, Програма Фонд Активни граждани на България по ФМ на ЕИП 2014-2021. 

• Bulgaria Public Expenditure Review of Science, Technology, and Innovation, The 
World Bank, Finance, Competitiveness, and Innovation Global Practice, Europe and 
Central Asia Department, 2019-2020. 

• Enhancing competitiveness of SMEs through improved innovation support 
(InnoSupport, IPA grant contract N 12-7322/1), 2018-2019, Expert, Trainer, North 
Macedonia. 

• Ефективна и прозрачна политика за интелигентна специализация на България 
2021 – 2027, ОП Добро управление, 2019-2021. 

• Разработване и апробиране на модел за мониторинг и оценка на устойчивото 
развитие на туризма в България (на примера на националните курорти), фонд 
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