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Квалификация или
специализация:
Специализация
Специализация

По какво:

Кога:

Къде:

Мениджмънт
Ик. Развитие

1966-67
1969-70

Женева, ООН
Италия

Квалификация

Ик. Анализ лекции
Изследовател

1974

Унгария

1989-90

САЩ

Квалификация

Трудов стаж:
(Посочва се в обратен на хронологията ред!)
По основен трудов договор:
Продължителност Къде:
- от-до:
1996-2007
СУ “Кл. Охридски”
1994-1996
Научен център МО
1992-1994
И-тут за социални анализи
1977-1992
БАН/ИССТ
1966-1977
БАН/ Икон. И-тут
1962-1966
ВИИ

Каква длъжност:
професор
Директор
Директор
Ст.н.с./професор
Научен сътрудник
преподавател

Работа по проекти:
Продължителност
- от-до:
1986-1987
1990-1991
1993-1994
1996-1997
1998-1999
1999-2000

Наименование на проекта:

Каква длъжност е
изпълнявал в рамките на
проекта:
Естествените ресури и екологията ООН, координатор
Икономическата сигурност на
Фондация “Форд” –
Балканите
изследовател
Етнически конфликти и
НАТО, ръководител
икономика
Балкани и Средиземноморие
Военен колеж-Рим,
изпълнител
Каспийските ресурси
Ръководител на проекта
Общоевропейските панРъководител на проекта
европейски комуникации и
мястото на България в тях
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2005-2006

Публично-частното партньорство
в икономическата политика на
България

2007

Икономически, финансови и
социални аспекти на влиянието
на застаряването на населението
в Европа

Икономическия и
социален съвет на
Република България –
ръководител проект
Европейски
икономически и социален
съвет, Брюксел - член на
колектива, разработващ
проекта

Учебна работа:
Наименование на курса:
Съвременна икономика
Икономика на околната
среда
Обща икономическа теория
Икономически теории

Хорариум:
60 ч.
60 ч.

Кога:
1966-1969
1979-1985

90 ч.
60 ч.

1990-1993
1994-2007

Къде:
ВИИ
Школа за следдипломно
обучение
ЮЗУ
СУ

Членство в асоциации, съюзи и др. на професионална основа:
1. Световна федерация на учените, член на ИС
2. Международна асоциация по политически науки
3. Европейски консорциум за международни отношения
4. Световна асоциация на икономистите
5. Пъгуошка организация за наука и глобални проблеми
Членство в редакционни колегии:
Наименование на
изданието:
сп. “Икономика на
ресурсите и природната
среда”
“Международно списание
за изследване на мира и
конфликтите”
сп. “Право,
администрация,
политика”
сп. “Корейски журнал за
международни
отношения”
сп. “Мениджър”

ISSN:

Кога:

Къде - държава:

1989

Холандия

1992

САЩ

1997

България

2000

Ю. Кореа

2004

България
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Членство в научни съвети и др.органи и общности, занимаващи се с оценка и
акредитация на научна , учебна и квалификационна дейност:
1. 1981 – 1989
2. 1982 – 1992
3. 1995 – 1997
4. 2003 5. 2005 6. 2006 -

член на СНС по международни икономически отношения
член на Комисията по икономически науки при ВАК
член на Комисията по специални науки /ВА/ при ВАК
член на Президиума на ВАК
член на Икономическия и социален съвет на Р България
член на Европейския икономически и социален съвет,
Брюксел

Списък на публикациите:
(В обратен на хронологията ред, може и по тематични области, посочва се ISSN,
ISBN, когато го има! Публикациите от последните 5 години да се потъмнят - Bold!)
1. Н. Бехар. Долар или евро, Икономически последици от войната в Ирак, сп.
“Мениджър”, кн.5, 2003г.
2. Н. Бехар. Икономическият растеж в България, сп “Мениджър”, кн.9, 2002г.
3. Н. Бехар. Митове и легенди за икономическата политика на кабинета, в-к
Пари плюс, 26 януари 2002 г.
4. Н. Бехар. Гражданско-военните отношения във военното производство и
законодателството за националната сигурност в България, в кн.
Демократичният контрол
върху въоръжените сили и отрасъла
национална сигурност, Женева 2002, Изд. на Женевския център за
демократичен контрол, с. 125-140 (на английски ез.)
5. Н. Бехар. Подготовка за членство в ЕС и НАТО и българската външна
политика, в кн. Българската външна политика в началото на ХХІ век, С.
2002, Издание фондация “Фридрих Еберт”, София
6. Н. Бехар. Икономическата политика на Европейския съюз, в кн. “Европейският
модел в социалната дейност и законодателство” С. 2001, по програма “Темпус”,
с. 93-126
7. Н. Бехар. Социална политика на Европейския съюз, в кн. “Европейският модел
в социалната дейност и законодателство” С. 2001, по програма “Темпус”, с. 127142
8. Н. Бехар. Моделът на Кемал Ататюрк за балканското икономическо
сътрудничество, в кн. Стамболийски и Ататюрк за българо-турските
отношения, С. 2001, с.41-45
9. Н. Бехар. Тероризмът и новия глобален икономически ред, в Българси
дипломатически преглед, м. Декември 2001 (на български, руски и английски
ез.)
10. Ресурсите в Каспийския регион и сигурността на Балканите (на англ. език),
Рим, 1999 г., 80 стр.
11. Икономическата сигурност и европейските икономически отношения (на
англ.език), Лондон, 1998 г., 64 стр.
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12. Югоизточна Европа – мост към Средиземноморието или граница между
цивилизациите (на англ.език), ЧЕМИС, Рим, 1997 г., 90 стр.
13. Етнически конфликти, икономически противоречия и сигурност, в
сп.”Български военен преглед”, София, 1996 г., №1, стр. 20-36.
14. Бъдещата икономическа структура на Европа, в кн.”Европа утре”, Кампу
Верлаг, Франкхурт на Майн, 1995 г., стр.389-391.
15. Екологическа политика икономически растеж в България, в”Международно
списание по сравнителна социология”, Канада, 1995 г., №1.
16. Транснационален подход към екологическата сигурност, в кн. “Замърсяването
на природната среда не познава граници”, Ню-Йорк, 1992 г.
17. Регионална политика и световна икономическа криза, в “Списание за
изследване на мира”, Лондон, 1990 г., №2.
18. Сравнителен анализ на икономическите системи, София, 1982 г., 204 стр.
Преведена в Прага и на чешки език през 1985 г.
19. Фактори и противоречия на икономическия растеж, София, 1975 г., 210 стр.,
преведена и на немски език през 1977 г.
Още над 140 статии и студии в периодичния печат по икономически проблеми
Участие в научни конференции:
А. Национални – от 2003 г. – дата, място, тема на конференцията
Б. Международни - от 2003г. дата, място, тема на конференцията
- Септ. 2006, Златни пясъци/Варна, Деветата международна конференция на
Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”: „Икономически
трансформации на страните преход, развитите и развиващите се страни: създаване
на стимулиращи институции, избор на допълнителни политики” – почетен
председател
- Фев. 2006, Виена, Международен семинар на тема Световната Търговска
Организация и участието й във формиране на нов световен икономически ред
- Ноем. 2005, София, Осма международна конференция на Стопанския факултет на
СУ „Св. Климент Охридски”: „Страни в преход: опит и предизвикателства на
членството в ЕС” – почетен председател
- Ноем. 2004, София, Седма международна конференция на Стопанския факултет
на СУ „Св. Климент Охридски”, София: „Формални и неформални правила в
процеса на разширяване на ЕС” – почетен председател
- Окт 2003, София, Шеста международна конференция на Стопански факултет,
посветена на икономиките в преход – почетен председател

Изпълнена учебна и аудиторна заетост
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1. Икономически теории – 60 ч.
2. Неокласически модели – 45 ч.
3. Макроикономика (магистърска програма)
Подготовка на докторанти:
Научен ръководител на докторска дисертация на Драгомир Неделчев (защитил
2007), Т. Седларски
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