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1975-1979г.
ВУЗ: ВФСИ: «Д.А.Ценов» гр. Свищов
Тема на дисертацията: Възпроизводство на работната сила
Доктор по икономика
05.02.01

• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на придобитата
квалификация

1970-1974г.
ВУЗ: ВФСИ: «Д.А.Ценов» гр. Свищов

• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Наименование на придобитата
квалификация

1960-1965г.
Училище: Търговска гимназия, гр. София

Счетоводна отчетност
Висше образование

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
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1- СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ И ДР.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Списък на публикациите: (публикациите от 2003 г. се потъмняват)

1.
2.
3.
4.

УЧЕБНИЦИ:
Микроикономика – гл. 4, 12, 14 и 15. С., ГорексПрес, 2003, ISBN 954-616-120-90
Макроикономика – гл. 4 и 8. С., ГорексПрес, 2004, ISBN 954-616-140-3
Микроикономика – гл. 4, 12, 14 и 15. С., Парадигма, 2001
Макроикономика – гл. 4 и 8. С., Парадигма, 2001
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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
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с Л. Тошков) -В "Проблеми на икономиките в преход", С. 2000, с. 206-214.
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10. Основни насоки и особености на икономическата реформа в Китай ,Годишник на СУ Св. Кл.
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"Икономическа мисъл" кн.7, 1989 с14-18.
13. Трудовият колектив и социално -икономическата структура на социалистическото производство
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конгрес по българистика, Доклади, т. 18 ,с . 149-156.
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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.
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Член на авторски колектив с
доц. Г. Чобанов и гл. ас. Л.
Тошков

