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Име  НЕНОВА-АМАР, МАРИЕЛА АНДОНОВА 
Адрес  ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125, БЛ. 3, СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ, СОФИЯ 1113, БЪЛГАРИЯ, 

ТЕЛ. 873 83 10, факс 873 99 41 

 
Телефон  0889 429 051 

E-mail  nenovaster@gmail.com  

 

Националност  българка 
 

 
 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)  2003г. (септ.) - досега 
• Име и адрес на работодателя  Българска народна банка 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Макроикономически анализ и прогнозиране 

• Заемана длъжност  Директор 
• Основни дейности и отговорности  Ръководство и координация на дейностите по изготвянето на макроикономически модели 

за анализ и прогнозиране, на аналитични материали и прогнози за основните 
макроикономически показатели, паричната политика, банковата система, фискалната 
политика, икономическата активност, ценовите процеси в икономиката, международната 
среда, платежния баланс и външния дълг. 

   
• Дати (от-до)  2001г. (окт.)–2003г. (август) 

• Име и адрес на работодателя  Българска народна банка 
• Вид на дейността или сферата на 

работа 
 Макроикономически анализ и прогнозиране 

• Заемана длъжност  Началник на отдел  Макроикономически изследвания”, дирекция “Икономически 
изследвания и прогнози”. 

• Основни дейности и отговорности  Организиране изготвянето на модели, аналитични материали и прогнози в областта на 
икономическата активност, ценовите процеси в икономиката, международната среда, 
платежния баланс и външния дълг. 

   
• Дати (от-до)  1997г. (юни) – 2001г. (септ.) 

• Име и адрес на работодателя  Агенция за икономически изследвания и прогнози (АИАП) към Министерство на 
финансите 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Макроикономически анализ и прогнозиране 

• Заемана длъжност  Изпълнителен директор 
• Основни дейности и отговорности  Общо ръководство на АИАП, насочено към: разработване на макроикономически анализи 

и краткосрочни и средносрочни прогнози за развитието на българската икономика, които 
се използват при изготвяне на проекта за държавен бюджет и за определяне на насоките 
на фискалната политика; участие в преговорите с МВФ, СБ; координиране на дейности, 
свързани с преговорите за членство с ЕС; изготвяне на становища и препоръки по 
възлови проблеми на икономическото развитие на страната. 

Вж. Приложение 2 за трудовия 
стаж в периода 1979 – 1997г. 
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НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ  Приложение 1 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  1998г. (юли – август) 
• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Лондонско училище по икономика (LSE) към Университета на Лондон 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Иконометрия за напреднали 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Повишаване на квалификацията 

   
• Дати (от-до)  1992г., 1993г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Институт за икономическо развитие към Световната банка 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Лятна школа по икономика на пазара в две части. Предмети – микроикономика, 
макроикономика, публични финанси, пазар на труда.  

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Повишаване на квалификацията 

   
• Дати (от-до)  1981г. - 1987г., 1997г. (ноември) 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 УНСС 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Дисертация на тема “Инфлационен процес и поведение на фирмите в България след 
1991г.” Публична защита през ноември 1997г. пред Специализирания научен съвет по 
икономическа теория и макроикономика.  

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Доктор по икономика 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Доктор по икономика 

   
• Дати (от-до)  1975г. - 1979г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 ВИИ „Карл Маркс” 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Управление и планиране на народното стопанство 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Висше образование 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Висше образование - икономист 

   

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ОПИТ 
(може и в приложение) 

• Дати (от-до)  2001 (окт.)  - досега 
• Учебно заведение  СУ „Св. Климент Охридски” 
• Факултет/Департамент  Стопански факултет 
• Курсове  Финансово програмиране (Приложен макроикономически анализ) 
   
• Дати (от-до)  2006г. (летен семестър) 
• Учебно заведение  Нов български университет 
• Факултет/Департамент  Програма Artes Liberales 
• Курсове  Макроикономика 
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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 

• Четене  Отлично 
• Писане  Отлично 

• Разговор  Отлично  
  НЕМСКИ 

• Четене  ОСНОВНО 
• Писане  ОСНОВНО 

• Разговор  ОСНОВНО 
  РУСКИ 

• Четене  ОТЛИЧНО 
• Писане  ДОБРО 

• Разговор  ДОБРО 
 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Съвместно съжителство с други 

хора в интеркултурно обкръжение, в 
ситуации, в които комуникацията и  
екипната работа са от съществено 

значение (например в културата и 
спорта) и др. 

 2001Г. ДОСЕГА: ЧЛЕН НА РАБОТНА ГРУПА 11 “ИКОНОМИЧЕСКИ И ВАЛУТЕН СЪЮЗ” ПО ПРЕГОВОРИТЕ 
ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.  
1998Г. – 2001Г. (АВГУСТ)  ЧЛЕН НА ОСНОВЕН ЕКИП ЗА ПРЕГОВОРИ ПО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА 
БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КАТО ПРЕДСТАВИТЕЛ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Координация,  управление и 
адмистрация на хора, проекти и 

бюджети в професионалната среда 
или  на доброволни начала (например  
в областта на културата и спорта) 

у дома и др. 

 1997Г. (ЯНУАРИ) - 1997Г. (ЮНИ) КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТ “ВАРИАНТИ НА ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА В 
БЪЛГАРИЯ”, ФИНАНСИРАН ОТ ФОНДАЦИЯ “ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО”.  КООРДИНИРАНЕ НА РАБОТАТА НА 
ЕКИП ОТ ИКОНОМИСТИ И УЧАСТИЕ СЪС СОБСТВЕНА РАЗРАБОТКА В ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ 

ЗА ПРОМЯНА НА ФИНАНСОВАТА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ. 
1995Г. (МАЙ – ЮНИ) и 1994Г. (МАЙ – ЮНИ) ДИРЕКТОР ОТ БЪЛГАРСКА СТРАНА И АСИСТЕНТ ПО 
МИКРОИКОНОМИКА НА МЕЖДУНАРОДНА ЛЯТНА ШКОЛА ПО ИКОНОМИКА НА ПАЗАРА, ОРГАНИЗИРАНА 
СЪВМЕСТНО ОТ ИНСТИТУТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ КЪМ СВЕТОВНАТА БАНКА И АГЕНЦИЯТА ЗА 
ИКОНОМИЧЕСКО ПРОГРАМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ. 
2003Г. (НОЕМВРИ) ДОСЕГА  ЧЛЕН НА РЕДАКЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ПУБЛИКАЦИЯТА НА БНБ 
„ДИСКУСИОННИ МАТЕРИАЛИ”.  
1997-2001Г.  ЧЛЕН НА РЕДАКЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СПИСАНИЕ „БЮДЖЕТЪТ”, ИЗДАНИЕ НА 
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ.  
2003Г. (ЮНИ) - ДОСЕГА ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКАТА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА АСОЦИАЦИЯ. 
1999Г.(ЯНУАРИ) – 2002Г.(МАРТ) ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНО-
ОСИГУРИТЕЛНА КАСА. 
1997Г. (НОЕМВРИ) – 2007Г. (ЮНИ) ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН 

ДЕПОЗИТАР АД. 
1997Г. – 2001Г. ЧЛЕН НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТА НА Р. БЪЛГАРИЯ. 
1998Г.(МАЙ) – 2001Г.(МАЙ) ЧЛЕН НА БОРДА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ НА АМЕРИКАНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В 

БЪЛГАРИЯ. 
1998Г.(ЮНИ) – 2000Г.(МАРТ) ЧЛЕН НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА ХЕБРОСБАНК. 
1997Г. (ЮЛИ) – 1998Г. (ДЕКЕМВРИ) ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДСК. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Работа с компютри, със специфично 
оборудване, машини и др. 

 РАБОТА С КОМПЮТРИ: MICROSOFT OFFICE, РАЗЛИЧНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ ЗА ОБРАБОТКА НА 
ДАННИ 
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СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА МПС 
 да 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  Приложение 1 Публикации 
Приложение 2 Трудов стаж 1979-1997г. 
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Приложение 1 Публикации 

 

ПЪЛЕН СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ 

 

I. Дисертация за присъждане на научна степен “доктор по икономика”. 

1. “Инфлационен процес и поведение на фирмите в България след 1991г.”, 1997г. Научен 

ръководител проф. дин Васил Манов. 

 

II. Монографии: 

2. “Финансовата политика в България в условията на преход към пазарна икономика”, 

М. Ненова, Н. Мичева, Ц. Манчев, А. Михайлов, изд. на БНБ, София, 1997 г., 132 стр. 

3. “Фискална политика и макроикономическа стабилизация” (глава 4), стр. 39-57, в 

“Паричният съвет в България (Началото и по-нататък)”, Г. Минасян, М. Ненова, В. 

Йоцов, ГорексПрес, София, 1998г. (приносът на всеки автор е представен във 

въведението), 218 стр. 

 

III.Учебници 

 4. “Макроикономически анализ на финансовите потоци”, “Амброзия НТ” ООД, София, 

2006, рецензенти проф. дин Гарабед Минасян и доц. д-р Георги Чобанов, ISBN-10: 954-

90671-4-9, ISBN-13: 978-954-90671-4-9, учебник, 271 стр.  

 

IV. Статии 

5. “Изпълнение на бюджета през 1991 г. и изводи за бюджетната политика през 1992 г.”, 

март 1992 г., Агенция за икономическо програмиране и развитие, Серия ”Икономически 

изследвания”; (бълг. и англ.), 25 стр. 

6. “Регулиране на работната заплата: опитът на България през 1991 г. - 1992 г.”, април 

1993 г., Агенция за икономическо програмиране и развитие, Серия ”Икономически 

изследвания”; (бълг. и англ.), 17 стр. 

7. “Динамика на работната заплата и заетост”, стр. 113-139, в “Преходът” (под ред. на 
В. Антонов и Р. Аврамов), Агенция за икономическо програмиране и развите, София, 

1994 г.; (бълг. и англ.). 

8. “Фискална политика”, стр. 39-57, в “Преходът” (под ред. на В. Антонов и Р. Аврамов), 

Агенция за икономическо програмиране и развите, София, 1994 г.; (бълг. и англ.). 

9. “Модел за въздействие на поведението на държавните предприятия върху 

инфлацията”, М. Ненова и А. Канавесе, сп. “Банков преглед”, 1995/4.; (бълг. и англ.). 

10. “Bulgaria”, pp. 193-223, in “Unemployment, Restructuring, and the Labour Market in 

Eastern Europe and Russia”, edited by Simon Commander and F. Coricelli, EDI Development 

Studies, 1995, съавтор; (англ. и руски), 391 стр.  

11. “The Market of Government Securities in Bulgaria”, pp. 195-205, in “Emerging Capital 

Markets in Transitional Environment“, ed. Malinka Koparanova, ANKO, Commercial and 



Автобиография 
[ Ненова-Амар, Мариела Андонова ] 

  

  

6 стр. 

 

Advertisement Publishing House, Sofia, 1997. (англ.), 256 стр. 

12. “Структурни неравновесия и декапитализиране на банковата система в България след 

1991 г.”, Мариела Ненова, Цветан Манчев, Информационен бюлетин бр. 1 1997 г., БНБ, 

София. 

13. “Inflación, estabilización y comportamiento de las empresas públicas en las economías en 

transición” (M. Nenova, A. Canavese), pp. 77-91, в M. Teubal (ed.) ,Teoría, estructura y 

procesos económicos: Ensayos en honor del Dr. Julio H.G. Olivera, EUDEBA, Buenos Aires, 

1998, 260 стр. 

14. “Bulgarie: l’adhesion par la discipline du marche”, pp. 76-81, L’Option de confrontations, 

numero 13, Octobre 2000, Elargissement La fin de la secession europeenne”. (Фр.) 

15. “The Relationship between Real Convergence and the Real Exchange Rate - The Case of 

Bulgaria”, BNB Discussion Papers Series, DP/41/2004, 27 стр. 

III. Публикувани научни доклади: 

16. “Сеньораж и инфлация”, стр. 77-90, в “Паричната политика в условията на преход. 

Конференция, Боровец, 25-27 април 1996г.”, изд. на БНБ, София, 1996г. (бълг. и англ.). 

17. “Управление на публичните финанси – неизбежни ли са кризите на държавния 

дълг?” , стр. 98-102, в: ‘Икономическата политика. Нов поглед.’ Международна 

конференция, 26-27 септември 1996г.”, Издателство “Отворено общество”, Нов 

български университет, София, 1997г.  

18. “Макроикономическа стабилизация и растеж”, в “Програма “България 2001”: 

Икономическата стабилизация. Кръгла маса, 22 май 1998г.”, Център за икономическо 

развитие, София, 1998г. 

19. "Inflation, Stabilization and the State-Owned Enterprise Behaviour in Transition 

Economies" (M. Nenova, A. Canavese), в J.W. Owsinski y Z. Nahorski (eds.) Models and 

Analyses of the National Change and International Integration Processes, Macmillan, Londres, 

1998; (англ.).  

20. “Реалната икономика и Маастрихтските критерии”, стр. 102-111, в “Българската 

икономика. Предизвикателства на прехода.”, Научна конференция, София, ноември 

2001г., Университетско издателство “Стопанство”, УНСС, София, 2001г., 254 стр.  

21. “Country Report on Bulgaria”, pp. 33-34, in ‘Catching up and the EU Accession – 

Conditions for Fast Real Convergence in Candidate Countries’, eds Benachek, V. and Gacs. J., 

IIASA, Interim Report, IR- 02-068, October 2002, www.iiasa.ac.at/cgi-bin/pub  

22. “Catching up and the Growth Factors – the State of Play in Bulgaria”, pp. 120-140, in 

‘Structural Challenges for Europe’, Tumpel-Gugerell, G. and Peter Mooslechner, eds., Edward 

Elgar Publishing Limited, 2004, 490 стр.  

23. “Possible Points of Contradiction Between Fiscal Policy and Debt Management 

Objectives”, pp. 921-943, (Mariella Nenova, Plamen Kaloyanchev), in ‘Public Debt’, Research 

Department, Public Finance Workshop, Banca d’Italia, 2004.(приложен е разделителен 

протокол за принос на всеки един от авторите). 

24. “Exchange Rate and Monetary Policies in Bulgaria since 1990”, pp. 176-198, in “European 
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Economic Integration and South-East Europe”, ed. Klaus Liebscher, Josef Christl, Peter 

Mooslechner and Doris Ritzberger-Gruenwald, Edward Elgar Publishing Limited, 2005, 398 

стр. 

25. “Public expenditures management in an indebted country – is fiscal consolidation 

viable?(The experience of Bulgaria in 1991-2004)”, pp. 683-707, in ‘Public Expenditure’, 

Research Department, Public Finance Workshop, Banca d’Italia, 2005.  

V. Непубликувани материали и други участия в научни разработки 

26. “Re-orientation and Restructuring of Bulgaria’s Foreign Trade in the Period 1991 - 1995”, 

1996г., проект, финансиран от Представителството на Световната банка в София, 

непубликуван; (англ.) 

27. “The political economy of reform: Laggards in Transition. The case of Bulgaria”, редактор, 

Mariella Nenova, Radoslav Krastev, Marinella Petrova, Rositza Ljubenova, 2000г. Проект, 

финансиран от Европейската банка за икономическо развитие, (непубликуван) 

28. “Protective Structures in Bulgaria”, 29 pages, in Research Project ‘Measuring the Costs of 

Protection in the Southeast European Countries’, The Vienna Institute for International 

Economic Studies (WIIW), June 2004, www.wiiw.ac.at/balkan/costofprotection.html  

29. Съставител и редактор на “Трансформация след социализъм. Опитът на Унгария”, 

Янош Корнай, Агенция за икономически анализи и прогнози, София, 1998г. 

VI. Участия в изготвяне на икономически анализи 

30. “Икономиката на България през първото полугодие на 1997г. Шестмесечен 

икономически обзор”, редактор, Агенция за икономически анализи и прогнози; (бълг. и 

англ.); 

31. “България – икономически обзор 1997г.”, редактор, Агенция за икономически 

анализи и прогнози; (бълг. и англ.); 

32. Годишен доклад за 1994г., редактор, Агенция за икономическо програмиране и 

развитие, декември 1994 г.; (бълг. и англ.); 

 33. “Икономиката на България през първата половина на 1998г. Шестмесечен 

икономически обзор”, редактор, Агенция за икономически анализи и прогнози. (бълг. и 

англ.) 

34. “Икономиката на България през 1998г. Годишен доклад”, редактор, Агенция за 
икономически анализи и прогнози. (бълг. и англ.) 

35. “Икономиката на България през първата половина на 1999г.”, редактор, Агенция за 

икономически анализи и прогнози. (бълг. и англ.) 

36. “Икономиката на България през 1999г. Годишен доклад”, редактор, Агенция за 
икономически анализи и прогнози. (бълг. и англ.) 

37. “Икономиката на България през 2000г. Шестмесечен доклад”, редактор, Агенция за 
икономически анализи и прогнози. (бълг. и англ.) 

38. “Икономиката на България през 2000г. Годишен доклад”, редактор, Агенция за 
икономически анализи и прогнози. (бълг. и англ.) 
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39. "Бедността в условията на преход", Международна организация на труда, Женева, 

Програма на ООН за развитие, 1998 г., съавтор; (бълг. и англ.) 

40. “Развитие на човека. България 1998г. Времето на промяна и промяната на държавата”, 

Издание на програма на ООН за развитие, София, 1998г., съавтор (бълг. и англ.) 

41. “Икономически преглед”, тримесечно издание на БНБ, чието издаване започва от 

2004г. (един от редакторите) 
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Приложение 2 

ТРУДОВ СТАЖ 1979 – 1997Г. 
  

• Дати (от-до)  1996г. (юни)-1996г. (дек.) 
• Име и адрес на работодателя  Световна банка 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Макроикономически анализ 

• Заемана длъжност  Краткосрочен консултант 
• Основни дейности и отговорности  Изследване на институционалната и нормативна рамка на външнотърговския режим на 

България в периода 1991 – 1995г. На база на анализа са изготвени препоръки. 
   

• Дати (от-до)  1995г. (април) - 1996г. (май) 
• Име и адрес на работодателя  Агенцията за икономическо програмиране и развитие (АИПР) към Министерство на 

икономическото развитие 
• Вид на дейността или сферата на 

работа 
 Макроикономически анализ и прогнозиране 

• Заемана длъжност  Заместник - председател 
• Основни дейности и отговорности  Организиране и координиране дейностите по разработване на макроикономически 

анализи и краткосрочни и средносрочни прогнози за развитието на българската 
икономика, които се използват при изготвяне на проекта за държавен бюджет и за 
определяне на насоките на фискалната политика; участие в преговорите с МВФ, СБ; 
изготвяне на становища и препоръки по възлови проблеми на икономическото развитие 
на страната. 

   
• Дати (от-до)  1994г. (дек.) - 1995г. (април) 

• Име и адрес на работодателя  Агенцията за икономическо програмиране и развитие (АИПР) към Министерски съвет 
• Вид на дейността или сферата на 

работа 
 Макроикономически анализ и прогнозиране 

• Заемана длъжност  Председател 
• Основни дейности и отговорности  Общо ръководство на АИПР, насочено към: разработване на макроикономически анализи 

и краткосрочни и средносрочни прогнози за развитието на българската икономика, които 
се използват при изготвяне на проекта за държавен бюджет и за определяне на насоките 
на фискалната политика; участие в преговорите с МВФ, СБ; изготвяне на становища и 
препоръки по възлови проблеми на икономическото развитие на страната. 

   
• Дати (от-до)  1992г. - 1994г. 

• Име и адрес на работодателя  Агенцията за икономическо програмиране и развитие към Министерски съвет 
• Вид на дейността или сферата на 

работа 
 Анализ на фискалната политика и прогнозиране 

• Заемана длъжност  Началник отдел “Фискална политика”  
• Основни дейности и отговорности  Организиране и координиране на дейностите по разработване на анализи и краткосрочни 

и средносрочни прогнози в областта на фискалната политика; участие в преговорите с 
МВФ, СБ; изготвяне на становища и препоръки по възлови проблеми на икономическото 
развитие на страната. 

   
• Дати (от-до)  1991г. (юни) 1992г.. 

• Име и адрес на работодателя  Агенцията за икономическо програмиране и развитие към Министерски съвет 
• Вид на дейността или сферата на 

работа 
 Анализ на фискалната политика и прогнозиране на фискалните променливи 

• Заемана длъжност  експерт  
• Основни дейности и отговорности  Разработване на анализи и краткосрочни и средносрочни прогнози в областта на 

фискалната политика; участие в преговорите с МВФ, СБ;; изготвяне на становища и 
препоръки по възлови проблеми на икономическото развитие на страната. 

   
• Дати (от-до)  1979г. (септ.) - 1991г. (януари) 

• Име и адрес на работодателя  Държавна планова комисия 
• Заемана длъжност  експерт  

 


