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60 ГОДИНИ 
КАТЕДРА „ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
НА СТРОИТЕЛСТВОТО” (1953 -  2013 г.) 1

През 2013 г. се навършват 60 години от създаването на катедра „Икономика и 
управление на строителството” (ИУС) при Икономически университет -  Варна2. 
Отбелязването на тази годишнина е преди всичко израз на дълбока признателност 
към създателите на катедрата -  проф. д-р Станислав Хаджиев и проф. д-р. ик. н. 
Георги Димитров.

Създаването на катедрата през 1953 г. съвпада с началото на един от основните 
етапи в развитието на Висшето училище -  обособяването на Висш институт за народно 
стопанство (ВИНС) с два факултета, който възстановява Висшето търговско училище 
(ВТУ) и Висшето училище за стопански и социални науки (ВУССН) от преди 1945 г.

Във връзка с това е необходимо първо да почетем делото на радетеля за 
създаване на първото ВТУ в България -  проф. Цани Калянджиев -  първият ректор на 
университета и на неговите съмишленици: проф. Фьодор Белмер, проф. Оскар 
Андерсон, проф. Наум Долински и техните последователи; на председателите на 
търговско-индустриалната камара: Петър Петрович, Коста Ранков, Костадин Генов; 
на варненските търговци, индустриалци и банкери; на варненското духовенство, 
което оказва пълна морална, финансова и организационна подкрепа на инициа
тивата за създаване на първото висше търговско училище в България.

През първите години на XX век гр. Варна е важен стопански център на 
България. Независимо от негативните последици за страната от Балканската война 
(1912 - 1913 г.), Междусъюзническата война (1913 г.) и Първата световна война 
(1914 - 1918 г.) Варна продължава да се развива като основен двигател на българ
ската икономика. Създадени са обективни социално-икономически условия, които 
налагат необходимостта от използване на нови методи и средства за управление на 
икономиката. Възниква потребността да се организира обучение на кадри с висше 
икономическо образование. Водеща роля в това отношение има Цани Калянджиев 
-  директор на съществуващото в града средно търговско училище. Той първи предлага 
идеята за откриване на висше търговско училище във Варна през 1911 г.

1 Доклад за създаването, развитието и дейността на катедра „Икономика и управление на строителството” 
при Икономически университет -  Варна по повод 60 години от създаването на катедрата, 1953 -  2013 г., 
тържествено отбелязан на 29.11.2013 г.

2 При написването на този доклад са използвани следните източници: История на ВИНС. Варна, 1989; 
Близнаков, П., Здр. Ковачев, Ст. Цонев. Кратка история на Икономически университет -  Варна. Варна: Наука 
и икономика, 2001; Доклад за създаването, развитието и дейността на катедра „Икономика на 
строителството" при ВИНС „Д. Благоев" -  Варна (по случай 30-годишнината на I випуск, 1951 -  1981 г.); 
Доклад за създаването, развитието и дейността на катедра „Икономика и управление на строителството" при 
Икономически университет -  Варна (по случай 55-годишнината на катедра ИУС, 1953 -  2008 г.); 
Справочници за кандидат-студенти за съответните години.

Ш
К а т е  д р е

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
години НА СТРОИТЕЛСТВОТО



6 60 години катедра „Икономика и управление на строителството”

На XXI сесия на Варненската търговско-индустриална камара през 1914 г. 
Цани Калянджиев прави предложение да се организират висши търговски курсове 
към ръководеното от него търговско училище, но започналата Първа световна война 
забавя за определен период реализирането на идеята за висше търговско училище 
във Варна.

На XXV сесия на Варненската търговско-индустриална камара, проведена на 
14 май 1920 г., се взема официално решение да се открие Висше търговско 
училище във Варна. Този ден се счита за рождена дата на Висшето търговско 
училище, чийто правоприемник е Икономически университет -  Варна. На сесията се 
гласува бюджет от 300 000 лв. за предварителни разходи, приема се правилник и 
програма за дейността на висшето училище, а за ректор е избран Цани Калянджиев, 
който ръководи училището 13 години (1920 - 1933 г.).

Създаденото преди 93 години Висше търговско училище е организирано по 
модела на западноевропейските търговски училища -  германски, австрийски, 
френски и италиански. Пренасянето на опита от тези училища е логичен резултат от 
сериозната и задълбочена проучвателна и изследователска работа на Цани 
Калянджиев и други български интелектуалци. Висшето търговско училище в 
гр. Варна е първото висше икономическо училище и второто висше училище в 
България след Софийския университет „Св. Климент Охридски” (1888 г.). За кратък 
период от време то се утвърждава като основен център за подготовка на кадри с 
висше икономическо образование и допринася в значителна степен за развитие на 
икономическата наука в България.

В своето развитие Висшето училище преминава през няколко етапа: от 
двегодишен към три- и четиригодишен курс на обучение, като през 1938 г. променя 
името си на Висше училище за стопански и социални науки. През 1945 г., с наредба- 
закон, се преобразува във Варненски държавен университет „Св. Кирил 
Славянобългарски” и функционира под това име до 1953 г. От 1953 до 1990 г. е 
Висш институт за народно стопанство. През 1990 г. с решение на Общото събрание 
е обявено за Икономически университет -  Варна, утвърден през 1995 г. от 
Народното събрание.

През изминалите 60 години катедра „Икономика и управление на строи
телството” осъществява и успешно ръководи обучението по специалностите 
„Икономика на строителството” (ИС), „Икономика на недвижимата собственост” 
(ИНС) и „Бизнес икономика” (БИ).

Специалност ИС е създадена през 1949 г.3, преименувана по-късно на 
„Организация на производството и управлението в строителството” (1974 г.),

3 Създаването през 1949 г. на специалност „Икономика на строителството” заедно със специалност 
„Икономика на външната търговия” е резултат от преустройството на факултета за социални и стопански 
науки към Варненския държавен университет „Св. Кирил Славянобългарски”, произтичащо от приетия през 
1948 г. нов закон за преустройство на висшето образование (вж. Близнаков, П., Здр. Ковачев, Ст. Цонев. 
Кратка история на Икономически университет -  Варна. Варна: Наука и икономика, 2001, с. 103-104).
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„Икономика и управление на строителството” (1983 г.), а от учебната 1997 - 1998 г. 
възстановява първоначалното си наименование. До момента на създаването на 
катедра „Икономика на строителството” (1953 г.) специалността се ръководи от 
катедра „Икономика и планиране на народното стопанство”, като първият випуск се 
дипломира през 1951 г. През 1953 г. се записват първите 28 студенти задочници по 
специалност ИС, с което се поставя началото на задочната форма на обучение в 
университета.

Обучението по специалност „Икономика на недвижимата собственост” започва 
през учебната 2005 - 2006 г. с една учебна група от 31 студенти на основание 
решение на АС от 18.06.2004 г. (протокол № 99, 2004 г.). Обособяването на 
специалност ИНС се налага от обективните потребности на строителството и пазара 
на недвижимите имоти, от тяхното превръщане в значими сектори на националната 
икономика.

Най-кратък период на функциониране има специалност „Бизнес икономика”, 
обучението по която стартира през учебната 2007 - 2008 г. с една учебна група. 
Поради проявения засилен интерес към специалността през следващите години 
броят на учебните групи нараства на две, а от настоящата 2013 - 2014 учебна 
година -  на три групи.

От момента на създаване през 1953 г. до 1956 г. катедрата е с наименование 
„Икономика на строителството”, през 1956 г. е преименувана на „Икономика на 
строителството, финанси и кредит”, а от 1981 г. до момента е „Икономика и 
управление на строителството”.

Пръв ръководител на катедрата е доц. Ганчо Радев, който, като декан на 
факултета, е назначен служебно и заема тази длъжност от 1953 до 1956 г. В периода 
1956 - 1966 г. доц. Недю Карабашаков е натоварен от Академичния съвет като 
зам.-декан да ръководи и катедрата. През 1966 г. проф. д-р Станислав Хаджиев е 
избран чрез конкурс за ръководител на катедрата и остава на тази длъжност в про
дължение на 10 години. От 1975 до 1992 г. ръководител на катедра „Икономика и 
управление на строителството” е проф. д-р ик. н. Георги Димитров. Петият ръково
дител на катедрата е доц. д-р Гено Генов -  за период от 9 години (1992 - 2000 г.; 
2003 - 2005 г.). Доц. д-р Иван Желев4 ръководи катедрата за период от 3 години 
(2000 - 2003 г.), а настоящият ръководител на катедрата е проф. д-р Пламен Илиев, 
който заема длъжността от 2005 г.

През изминалия период от 60 години съставът на катедрата се променя. Освен 
редовните й членове, за по-дълго или по-кратко време, пред студентите от специал
ностите „Икономика на строителството”, „Икономика на недвижимата собственост” 
и „Бизнес икономика” четат лекции над 60 хонорувани и привлечени от други 
катедри редовни преподаватели. През учебната 2013 - 2014 г. академичният състав

4 За кратко, до избора на доц. д-р Иван Желев за ръководител на катедрата, същата служебно се ръководи от 
декана на Стопански факултет доц. д-р Георги Няголов.

Ш
К а т е  д р а

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
години НА СТРОИТЕЛСТВОТО



8 60 години катедра „Икономика и управление на строителството”

на катедра ИУС включва 17 редовни преподаватели:

1. Проф. д-р Пламен Благов Илиев -  ръководител на катедрата

2. Проф. д-р Стоян Андреев Стоянов

3. Проф. д-р Константин Савов Калинков

4. Доц. д-р Румен Николаев Калчев

5. Доц. д-р Иван Желев Иванов

6. Доц. д-р Петко Генчев Монев

7. Доц. д-р Иван Йовчев Йовчев

8. Доц. д-р Божидар Костадинов Чапаров

9. Гл. ас. д-р Тодор Стоянов Райчев

10. Гл. ас. д-р Иво Ангелов Костов

11. Гл. ас. д-р Анна Живкова Господинова

12. Гл. ас. д-р Катя Неделчева Антонова

13. Гл. ас. д-р Севдалина Иванова Христова

14. Ас. Милена Димитрова Иванова

15. Ас. Ваня Антонова Пандъкова

16. Ас. Стелина Светославова Спасова

17. Ас. Румен Станимиров Велев

В катедра ИУС работят и следните хонорувани преподаватели:

1. Арх. Милен Игнатов Стефанов

2. Ас. Красимира Христова Христова 

Докторанти към катедрата са:

1. Даниел Любомиров Дечев (от 2010 г.)

2. Станислав Николаев Тодоров (от 2011 г.)

3. Велина Георгиева Йорданова (от 2011 г.)

4. Явор Николаев Николов (от 2013 г.).

Отбелязвайки 60 години от създаването на катедра ИУС, се чувстваме задъл
жени да отдадем заслужена признателност и почит към паметта на тези, които бяха 
наши преподаватели и колеги и вече не са сред нас: проф. д-р Станислав Хаджиев, 
проф. д-р ик. н. Георги Димитров, проф. д-р Радослав Ангелов, проф. Костадин Бонев, 
доц. Стефан Маркович, доц. д-р инж. Адриан Андреев, доц. д-р Лейзер Майер, доц. 
д-р Велян Джамбазов, доц. д-р Гено Генов, гл. ас. арх. Георги Павлов, гл. ас. арх. 
Владимир Цветков.
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Основна задача на катедрата е непрекъснатото усъвършенстване на препода
вателската и изследователската работа. Подготовката на квалифицирани специа
листи в областта на строителството, териториалното устройство и недвижимата 
собственост винаги е стояла като основна цел в работата на всички преподаватели.

Студентите бакалаври и магистри, завършили специалностите „Икономика на 
строителството”, „Икономика на недвижимата собственост” и „Бизнес икономика”, 
са над 7000 души в редовна и задочна форма на обучение. Възпитаниците на 
катедрата работят в строителни компании, агенции за недвижими имоти, консул
тантски фирми, оценителски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, 
банки, дружества със специална инвестиционна цел, застрахователни дружества, 
пенсионни фондове, държавни, общински и съдебни администрации, неправител
ствени организации и други, като прилагат на практика получените в университета 
теоретични знания и практически умения. Това е най-голямата заслуга на катедра 
ИУС към кариерното развитие на кадрите и развитието на българската икономика.

Освен преподавателската работа, основна задача на академичния състав към 
катедрата винаги е била и научноизследователската дейност. През изминалите 
60 години в катедрата е осъществена значителна по обем и разнообразна по 
направления научна продукция в областта на икономиката и управлението на 
строителството и недвижимата собственост, инвестиционния процес и териториал
ното устройство. Академичният състав на катедра ИУС и преподавателите от други 
катедри, които четат лекции пред трите специалности (за тях са взети само 
изследвания в областта на икономика на строителството, недвижимата собственост 
и териториалното и селищното устройство), имат научна продукция, която обхваща 
над 1200 заглавия, между които 161 монографии, 65 студии, над 300 статии, над 
500 доклада пред научни конференции, над 140 учебници и учебни помагала. 
Трябва да се споменат и десетките рецензии на научни трудове и учебници, 
докторски дисертации, хабилитации и др. Това са факти, които свидетелстват за 
сериозната, системна, неуморна и напрегната творческа работа, която извършват 
преподавателите от катедра ИУС.

Оценката за научната продукция на академичния състав на катедра ИУС е 
много висока. Научните трудове съдържат научни приноси, теоретически постановки 
и обобщения, полезни практически изводи и препоръки за икономиката и 
управлението на строителството и недвижимата собственост и териториалното 
устройство. Това се потвърждава от множеството положителни рецензии и отзиви за 
редица трудове: от участието на авторите в провежданите научни сесии и 
конференции, от организираните публични обсъждания на трудове и учебници. Със 
своите научни изследвания академичният състав на катедрата допринася за 
развитието на икономическата наука в секторите „Строителство” и „Недвижими 
имоти” и подпомага подобряването на икономическата дейност в практиката.

Катедра ИУС и нейни членове поддържат непосредствени контакти със 
строителни компании, агенции за недвижими имоти, публични администрации и
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неправителствени организации. С  висока степен на развитие са взаимоотноше
нията на катедрата с Министерството на регионалното развитие и благоустройство, 
Министерството на финансите, Националния център по териториално развитие.

Катедра ИУС успешно си сътрудничи с бизнеса, органите на държавната и 
местната администрация и браншовите организации, като поддържа партньорски 
взаимоотношения с „Планекс холдинг” ООД, „Комфорт” ООД, „Главболгарстрой ” АД, 
„Експрес Гаранцион” ООД, „Логос” ЕООД, „Имобила” ЕООД, „Адрес недвижими 
имоти” АД, „Явлена” ЕООД, „Трансстрой Варна” АД, „Водоснабдяване и 
канализация” ООД, „Форос -  Национална компания недвижими имоти” ЕООД, 
Областна администрация -  Варна, Областна администрация -  Стара Загора, 
Община Варна, Община Бургас, Община Провадия, Община Бяла, Община Девня, 
Община Аврен, „Първа инвестиционна банка” АД, „Сосиете Женерал Ексресбанк” 
АД, „Алианц Банк България” АД, „Креди Агрикол България” ЕАД, „Ескана” АД, 
„Инжстройинженеринг” ЕООД, „Хидрострой” АД, „Пътища и мостове” ЕООД, 
„Ромел” ЕООД, „Бул Имот” ЕООД, „Булбет” ООД, КСБ, КНОБ, НСНИ, НАП и др.

Целите на партньорството са свързани с повишаване на качеството на учебния 
процес, с успешна реализация и развитие на кариера за възпитаниците на 
катедрата, развитие на човешките ресурси на партньорите от бизнеса и публичната 
администрация. Интересите на страните в това партньорство (образователната 
институция, студентите, бизнеса и публичната администрация) намират израз в 
придобиването на умения и качества за добра професионална кариера, учредяване 
на стипендии, провеждане на студентски стажове, възможност за работа след 
дипломиране, участие в инвестиционни форуми и бизнес срещи, практически 
семинари и презентиране на бизнеса, решаване на научноизследователски и 
практикоприложни проблеми на бизнеса, участие в научно-практически конферен
ции, участие на партньорите при формирането на учебните планове и програми, 
научно консултиране на докторанти и др.

Катедра ИУС поддържа тесни връзки с академични звена от други универси
тети като: катедрите „Индустриален бизнес” и „Недвижима собственост” към 
Университета за национално и световно стопанство -  София, катедра „Организация 
и икономика на строителството” към Университета за архитектура, строителство и 
геодезия -  София, Висшето строително училище „Тодор Каблешков” -  София и др. 
Съвместно се разработват научни проекти в съответните научни области, участие в 
научни конференции, консултации, обмяна на преподавателски и изследователски 
опит и др. По инициатива на отделни преподаватели катедра ИУС поддържа връзки 
със сродни катедри и университети от други страни. Обменят се учебни планове и 
програми, планове за научноизследователска работа, нормативни и други доку
менти, регламентиращи строителната дейност в отделните страни, статистическа 
информация, публикации, участва се в научни конференции. Продължават да се 
разширяват връзките със Санкт Петербург, Новосибирск, Тбилиси, Варшава, Краков, 
Прага, Братислава и др.
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През изминалия 60-годишен период значителна част от преподавателите към 
катедрата многократно са привличани като консултанти в редица централни ведом
ства, в строителни и други компании като лектори в специализирани семинари, 
заемат отговорни административни и обществени позиции. Така например проф. 
д-р ик. н. Георги Димитров е декан на Счетоводен факултет (1968 - 1970 г.), ректор 
на ИУ -  Варна (1976 - 1979 г.; 1980 -  1983 г. и 1989 - 1990 г.), председател на 
съюза на научните работници във Варна. Проф. д-р Станислав Хаджиев е зам.-декан 
на Счетоводен факултет (1961 - 1962 г.), декан на Счетоводен факултет (1962 - 
1965 г.) и зам.-ректор по следдипломна квалификация (1970 - 1972 г.). Доц. д-р 
Стефан Хрелев е зам.-декан по НИР (1983 - 1987 г.), декан на Счетоводен факултет 
(1987 - 1989 г.) и зам.-ректор по НИР (1989 - 1991 г.). Доц. д-р Велян Джамбазов е 
декан на Стопански факултет (1991 - 1994 г.). Доц. д-р Гено Генов е зам.-декан на 
Счетоводен факултет (1987 - 1989 г.). Проф. д-р Пламен Илиев е зам.-декан на 
Стопански факултет (2003 - 2007 г.), зам.-ректор „Учебна работа” (2007 - 2011 г.) и 
ректор на ИУ -  Варна (от 2011 г. до момента). Проф. д-р Стоян Стоянов е декан на 
Стопански факултет (2007 -  2011 г.) и зам.-ректор „Финанси и материална база” (от 
2011 г. до момента). Проф. д-р ик. н. Георги Димитров многократно е в състава на 
Комисията по икономически науки към ВАК и в групата лицензирани експерти по 
акредитация на висшите училища в страната при НАОА -  София, а заедно с проф. 
д-р Станислав Хаджиев, доц. д-р Лайзер Майер и доц. д-р Велян Джамбазов и член на 
Специализирани научни съвети към ВАК -  София.

Значителен е приносът на преподавателите от катедрата за развитие на 
висшето образование в България. Най-ярък пример за това е монографията на 
проф. д-р ик. н. Георги Димитров „Настоящи тенденции и предизвикателства пред 
икономиката и управлението на висшите училища”, издадена от Университетско 
издателство на Икономически университет през 2003 г.

Хабилитираният състав е осъществил научно ръководство на 42-ма докторанти, 
41 от които са защитили успешно своите докторски дисертации по акредитираната 
докторска програма „Икономика и управление (строителство и недвижима 
собственост)”, а един е с открита процедура за защита на дисертационен труд.

В настоящия момент катедра „Икономика и управление на строителството” е в 
състава на Стопански факултет към Икономически университет -  Варна, който е 
лидер у нас в обучението на бакалаври и магистри в професионално направление 
„Икономика” -  редовно и задочно обучение по специалностите „Икономика на 
строителството”, „Икономика на недвижимата собственост” и „Бизнес икономика”. 
Обучението се осъществява в съответствие със Закона за висшето образование, 
Правилника на ИУ -  Варна, Наредбата за единни държавни изисквания, получената 
институционална акредитация от Националната агенция по оценяване и акредитация 
(НАОА) с висока оценка и капацитет 13 000 студенти и получената програмна 
акредитация от НАОА също с много висока оценка и капацитет 12 000 студенти.
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През учебната 2013 - 2014 г. са приети над 300 бакалаври и над 100 
магистри. Обучението по трите специалности се води в съответствие със Закона за 
висшето образование (ЗВО)5, Наредбата за единни държавни изисквания и други 
нормативни актове6 за придобиване на висше образование по професионално на
правление „Икономика” за образователно-квалификационната степен „бакалавър” и 
„магистър” -  редовно и задочно обучение.

Задачата на катедра ИУС при обучението на студенти от специалностите ИС, 
ИНС и БИ, е да подготвя икономисти по строителство, недвижима собственост и 
други сектори на икономиката, познаващи основно бизнес практиките в тези 
сектори, икономическите закономерности на тяхното развитие, организацията, 
управлението, финансирането, отчетността и анализа на стопанската дейност.

Историческото развитие на специалност ИС е свързано със сериозни промени 
в учебните планове и програми, касаещи нарастващите изисквания към висшето 
образование и формиране на специалисти с ново икономическо мислене. Във 
връзка с това през учебната 1984 - 1985 г. във висшето образование са въведени 
три групи от дисциплини. В учебните планове на специалност ИС се включват общо- 
теоретични, фундаментални и специални учебни дисциплини. Срокът на обучение за 
редовните студенти се удължава с 1 семестър -  от 4 на 4,5 години, а за задочните -  
от 5 на 5,5 години. Този удължен срок се запазва до учебната 1996 - 1997 г.

Във връзка с реформите във висшето образование и адаптирането към 
европейските и световните образователни стандарти от учебната 1996 - 1997 г. със 
Закона за висше образование са въведени образователно-квалификационните 
степени „специалист”, „бакалавър” и „магистър”, както и образователната и научна 
степен „доктор”. При определени условия част от завършилите бакалаври могат да 
продължат образованието си в образователно-квалификационна степен „магистър”.

Решението на Академичния съвет на ИУ -  Варна за откриване на магистърска 
специалност ИС е взето през 1996 г., като за учебната 1996 - 1997 г. са приети 26-ма 
студенти. През 2004 г. специалността е преименувана на „Икономика на строител
ството (Строително предприемачество)” (ИССП). През учебната 1996 - 1997 г. 
завършват първите випуски бакалаври и магистри по специалност ИС. Решението на 
Академичния съвет на ИУ -  Варна за откриване на магистърската специалност 
„Икономика и управление на недвижимата собственост” е взето през 2003 г. и още 
през учебната 2003 - 2004 са приети 33-ма студенти. През 2004 тя е преименувана 
на „Икономика на недвижимата собственост”. Обучението по магистърска програма 
„Бизнес икономика” стартира през учебната 2011 -  2012 г.

5 Вж. Закон за висше образование. / /  ДВ, № 112, 1995, посл. изм. ДВ, № 68, 2013.

6 Вж. ПМС 162 за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование 
на образователно-квалификационните степени „бакалавър”, „магистър” и „специалист”. //  ДВ, № 76, 2002, 
посл. изм. ДВ, № 79, 2003.



60 години катедра „Икономика и управление на строителството” 13

Магистърската степен на обучение, на основата на придобитата образо
вателно-квалификационна степен „бакалавър”, осигурява профилиране и задъл
бочаване на подготовката на студентите. В магистърското обучение по 
специалностите ИС, ИНС и БИ се приемат не само бакалаври, завършили същата 
специалност, но и студенти от същата и други области на висшето образование. В 
учебните планове за магистърската степен са включени учебни дисциплини, 
съобразени с повишените изисквания на работодателите както в сферата на 
бизнеса, така и в публичната администрация.

Специалностите ИС, ИНС и БИ винаги са били между предпочитаните и 
продължават да бъдат търсени от кандидат-студентите в двете образователно- 
квалификационни степени. За учебната 2013 - 2014 г. в специалност ИС се обучават 
общо 352-ма студенти, в т.ч. в ОКС „бакалавър” -  311 студенти (от I до IV курс), в 
ОКС „магистър” -  41 студенти (V курс). За учебната 2013 - 2014 г. в специалност 
ИНС се обучават общо 383-ма студенти, в т.ч. в ОКС „бакалавър” -  348 студенти (от I 
до IV курс), в ОКС „магистър” -  35 студенти (V курс). За учебната 2013 - 2014 г. в 
специалност БИ се обучават общо 294 студенти, в т.ч. в ОКС „бакалавър” -  269 
студенти (от I до IV курс), в ОКС „магистър” -  25 студенти (V курс).

В специалността ИС се обучават и чуждестранни студенти от различни страни 
на Европа, Азия и Африка. До сега броят на постъпилите чуждестранни студенти, 
които са завършили обучението и са получили дипломи, е 57.

Студентите от специалностите ИС, ИНС и БИ редовно участват в студентски 
научни семинари, а разработваните от тях доклади винаги са печелили награди в 
университетските конкурси. Най-добрите студенти от различни курсове на трите 
специалности участват в изследователски проекти на преподаватели от катедрата.

През изтеклите 60 години от създаването на катедра ИУС са подготвени 42-ма 
докторанти, 41 от които успешно са защитили дисертациите си и са получили 
образователна и научна степен „доктор”, а един е с открита процедура по защита на 
дисертационен труд. Понастоящем към катедрата са зачислени 3-ма редовни, 3-ма 
задочни и 2-ма докторанти на самостоятелна подготовка.

През периода на функциониране на катедрата голямо значение за строител
ната практика и териториалното устройство имат двете отраслови научноизсле
дователски лаборатории (ОНИЛ) към катедра ИУС: „Икономика, организация и 
управление на строителството” с дългогодишен ръководител проф. д-р Станислав 
Хаджиев и „Икономически проблеми на териториалното и селищното устройство в 
Причерноморска България” -  териториален комплекс Черно море с ръководител 
доц. д-р Стефан Хрелев (по-късно, от началото на 1991 г., директор на Център за 
комплексни регионални анализи, прогнози и стратегии (ЦКРАПС).

ОНИЛ „Икономика, организация и управление на строителството” е създадена 
през 1977 г. и осъществява своята дейност като структурно звено чрез научно-
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изследователския сектор (НИС) към университета. Лабораторията има за задача да 
извършва проучвателни и научноизследователски разработки от икономически, 
организационен, управленски и друг характер за нуждите на строителството общо за 
страната, за отделни окръзи и строителни организации. Целта е да се подпомогне 
успешно ръководството на строителните организации и ръководните органи на 
окръзите в областта на строителството, да се съдейства за подобряване на работата 
и икономическите показатели в строителната дейност.

От своето създаване лабораторията е разработила над 25 теми по проблемите 
на: икономическата интеграция и развитието на строителството; концентрацията на 
строителното производство; усъвършенстването на организацията на строителството 
(по примера на редица строителни организации в страната); усъвършенстването на 
технологията на строителството при ППП и ЕК и икономическия ефект от увелича
ване на производителността на труда и качеството на строителството; разработване 
на проектна система за развитието на кадрите от промишлеността за строителна 
керамика и ефективни материали и тяхната реализация до 1990 г.; резерви за 
снижаване на себестойността за изпълняваното строителство в България; специа
лизация на строителното производство в България; проектиране, организация и 
управление на непрекъснати дългосрочни потоци (поточни линии) в жилищното 
строителство на България; технология за скоростно изграждане на морски хидро
технически брегоукрепителни съоръжения и комплекс от плаващи средства, необхо
дими за нейната реализация; усъвършенстване на ценообразуването в строител
ството; усъвършенстване на организацията на жилищното строителство в България; 
усъвършенстване на плановия механизъм в строителството; усъвършенстване на 
финансирането при кредитиране в строителството; изследване на развитието на 
строителството и неговата структура; усъвършенстване на счетоводната отчетност в 
строителството; усъвършенстване на работната заплата в строителството и др.

Разработените от лабораторията теми са насочени към повишаване на 
производителността на труда, снижаване на себестойността на СМР, подобряване на 
организационната и управленската структура на строителното производство, както и 
усъвършенстване на строителните технологии. Разглежданите проблеми са актуални, 
те са тясно свързани със строителната практика и имат конкретен принос за 
подобряване на ефективността на строителството. Обхватът им на приложение е 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, отделните 
строителни организации и местните органи за управление. Разработените теми имат 
за задача да решат конкретни въпроси и тесни места в икономиката, организацията, 
управлението и технологията на строителството. Колективът на лабораторията е 
регистрирал три изобретения в областта на технологията за изграждане на морски 
брегоукрепителни съоръжения. Освен преподавателите от катедрата в разработ
ващите екипи участват и преподаватели от други катедри, от БАН и от научни 
институти в страната, експерти от МТРБ и практиката.
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ОНИЛ „Икономически проблеми на териториалното и селищното устройство в 
Причерноморска България” (Териториален комплекс „Черно море”) е създадена 
през 1979 г. Тя също е звено на университета и осъществява своята дейност чрез 
НИС. Задачата на лабораторията е да извършва проучвателна и научно
изследователска дейност, като разработва проблеми, отнасящи се до развитието на 
икономиката и повишаване на нейната ефективност, усъвършенстване на социал- 
ната организация, изграждането на инфраструктурните дейности и елементи, 
функционалното устройство в управлението на областите и общините, опознаването 
и възпроизводството на околната среда. Целта е да се подпомогнат органите, 
работещи по териториалното и селищното устройство, особено местните органи за 
управление в дейността им по конкретизиране и детайлизиране на постановките, 
концепциите и насоките на Генералната схема за териториално разположение на 
производителните сили в Р. България и Единния териториалноустройствен план 
(ЕТУП) на Р. България, като се осигури научна основа за осъществяване на 
регионалната и локалната териториалноустройствена политика.

От своето създаване лабораторията е разработила над 30 теми. Тематиката е 
обвързана със социално-икономическото развитие и териториалноустройствената 
организация на социалните общности, мултипликационния ефект в производ
ствената и непроизводствената сфера, формиране и развитие на човешките 
ресурси, демографските проблеми в териториалните общности, териториално- 
производствените структури и редица други. Разработените в лабораторията теми са 
насочени към повишаване на качеството в управлението на териториалното 
устройство и определяне на икономически, социален, екологичен, функционално- 
организационен и териториалноустройствен ефект от това. Разработваните теми са 
актуални, те са тясно свързани с проблемите на териториалното устройство и 
допринасят за повишаване на неговата ефективност. Разработките се прилагат в 
областите и общините, КНИПИТУГА, местните органи за управление, министерства, 
стопански организации и др. Приключването на работата по темите и тяхното 
предаване на възложителя е само етап от дейността на авторските колективи. 
Основна задача на лабораторията е тя да се утвърди като необходимо звено за 
научно обслужване на практиката при решаване проблемите на териториалното 
устройство. Израз на това е инициативата на лабораторията за сътрудничество на 
обществени начала с ръководството на общини от региона и страната при решаване 
на проблемите за тяхното развитие.

Важна инициатива на лабораторията са срещите-дискусии, които се 
организират с ръководителите и специалистите от общините в сегашните Варненска, 
Добричка, Бургаска, Смолянска, Разградска, Русенска и други области по пробле
мите на развитието и изграждането на общините; с ръководителите и специалистите 
икономисти от проектантските организации в Бургас, Варна, Пловдив, Русе, 
В. Търново, Плевен и Стара Загора, които работят по териториалното и селищното 
устройство; с представители на общините от IV и V функционален тип в
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Странджанско-Сакарския район и др. Отзивите за работата на лабораторията са 
винаги били много добри и тя се утвърждава като научно звено, допринасящо за 
развитие и усъвършенстване на териториалното устройство на регионално и локално 
ниво.

Натрупаният опит, утвърденият академичен авторитет и високата приложна 
стойност на разработените теми постепенно разширяват географското и изследова
телското пространство на лабораторията -  както в страната, така и извън нейните 
граници. Това е основанието, след 10-годишно присъствие и активно участие в 
научния живот и изследователската дейност на катедрата, университета и страната, 
Академичният съвет да вземе решение и със заповед на ректора (в началото на 
1991 г.) тя да прерасне в Център за комплексни регионални анализи, прогнози и 
стратегии (ЦКРАПС). Той разполага с постоянен щатен състав и привлечени 
сътрудници -  главно преподаватели от катедрата и от други катедри на университета 
(съобразно тематиката на проектите). В актива на Центъра са значими за страната и 
отделните региони проблемни теми: идеята и обосновката на проект за възстано
вяване на пътната връзка между България и Гърция (по трасето Рудозем -  Ксанти); 
идеята за създаване и участие в учредяването на първите в България регионални 
асоциации на общините (Родопска, Дунавска, Черноморска); разработеният модел 
на българската самоуправляваща се община; стратегии и планове на области и 
общини от различни района на страната; общият устройствен план на Варна (1996 - 
1998 г.) по линия на Световната банка; проучване на пазара на недвижими имоти в 
големите градове на България (по линия на Европейския университетски център -  
Будапеща) и др. В своята дейност и двете изследователски направления привличат 
преподаватели от университета, научни сътрудници от други лаборатории, изтъкнати 
специалисти от практиката, както и изявените студенти, възпитаници на катедра ИУС. 
Това дава възможност на студентите да навлязат в проучвателната и научната 
работа по строителство и териториално и селищно устройство, което подпомага 
бъдещата им практическа изява като специалисти икономисти.

Към организираната научноизследователската работа следва да се отбележи и 
дейността на студентските научни семинари. Първият студентски научен кръжок по 
икономика на строителството е организиран още със създаването на специалността 
през 1949 г. Той е последван от още три кръжока, които през 1965 г. се обединяват 
в първото в страната Студентско икономическо бюро по строителството (СИВС). Сега 
научната студентска дейност е организирана в 7 студентски научни семинара, които 
се преподават пред студентите от IV курс: „Управление на строителното предприя
тие”, „Управление на инвестициите”, „Икономика и управление на територията”, 
„Управление на недвижимата собственост”, „Строително предприемачество и 
развитие на недвижимата собственост”, „Управление на градската територия” и 
„Бизнес икономика”. Студентските научни семинари са достоен продължител на 
многогодишните добри традиции на специалността в областта на студентската 
научна дейност. Чрез тях студентите получават навици и умения да извършват
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научни икономически изследвания в областта на строителството, териториалното 
устройство и други сектори на икономиката, съдействат за издигане на учебния 
процес до равнището на учебно-изследователската работа. В студентските научни 
звена са разработени стотици научни доклади, участвали в университетските 
прегледи на студентската научна дейност, получили високи награди, отличия, 
класирани за участие в чужбина.

Основен акцент в научноизследователската дейност на катедра ИУС е и 
ежегодно провежданата в продължение на 28 години научно-практическа конфе
ренция по проблемите на икономиката и управлението на строителството, терито
риалното устройство и недвижимата собственост. Инициаторите за ежегодното й 
провеждане са създателите на катедра ИУС -  проф. д-р Станислав Хаджиев и проф. 
д-р ик. н. Георги Димитров. Днес тази традиция отговорно продължават техните 
последователи.

За утвърждаването и развитието на катедрата са допринесли всички, които са 
работили в нея: и нейните основатели, и всички преподаватели, отдали част от своя 
живот за просперитета на катедрата; хилядите студенти, утвърдили се като 
квалифицирани специалисти.

Отбелязвайки 60 години от създаването на катедра ИУС, академичният състав 
на катедрата счита, че днес е не само време за равносметка на постигнатото, но и 
възможност да се отправи поглед към бъдещите предизвикателства пред науката, 
практиката и образованието в областта на икономиката и управлението на строител
ството и недвижимата собственост.

Академичният състав на катедра ИУС е готов да реагира на новите 
предизвикателства в контекста на обединеното европейско образователно 
пространство. Днес катедрата си поставя нови задачи и поема нови отговорности, 
свързани с реформите в образователната система и икономиката на страната. 
Академичният й състав ще полага нужните усилия за подобряване на качеството на 
обучение на студентите и докторантите; за решаване на актуалните задачи пред 
науката в областта на икономиката на строителството и недвижимата собственост; 
за подготовката на икономисти по строителство и недвижима собственост, които да 
получават конкурентен потенциал от знания и умения, гарантиращ успешна 
реализация и развитие на кариера в бизнеса и публичната администрация.

Проф. д-р  Пламен Илиев,
ръководител на катедра 

„Икономика и управление на строителството”
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Проф. д-р Станислав Хаджиев

Проф. д-р Станислав Хаджиев е основател на специалност „Икономика на 
строителството” и на катедра „Икономика и управление на строителството”.

Роден е на 2 ноември 1921 г. в гр. Варна. През 1947 г. завършва с отличие 
факултета за стопански и социални науки при Варненския държавен университет. 
През същата година постъпва като асистент, доктор по икономика става през 1958 г., 
доцент през 1961 г., а професор през 1965 г.

Научното му творчество в областта на икономиката на строителството включва 
публикации за стойността, цената и ценообразуването на строителната продукция и 
др. Особено ценни в теоретично и практикоприложно отношение са неговите 
монографични изследвания по проблемите на производителността на труда, 
производствените мощности и др. Научната му продукция се състои от над 120 
монографии, студии, статии, учебници и др.

Със своите широки културни и икономически познания, с голямото си 
педагогическо майсторство на обаятелен преподавател и научен ръководител на 
студенти, специализанти и докторанти той се нарежда сред най-уважаваните 
университетски преподаватели. Умението му да приобщава хората, неговият такт 
на интелигентен и възпитан човек оставят дълбока следа в дейността на катедра 
„Икономика и управление на строителството”.
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Проф. д-р ик. н. Георги Димитров

Проф. д-р ик. н. Георги Димитров е роден на 17 март 1930 г. в гр. Варна. 
Неговото научно израстване започва през 1960 г., когато спечелва конкурс за 
асистент. През 1965 г. защитава докторска дисертация, става доцент през 1966 г., 
от 1970 г. е професор, а през 2004 г. получава научното звание „доктор на иконо
мическите науки”.

Научноизследователската дейност на проф. Г. Димитров се характеризира с 
висока творческа продуктивност в областта на приложението на икономико-мате- 
матическите методи и модели в икономиката и строителството; организацията и 
управлението на строителното предприятие; управлението на инвестиционния 
процес и проблемите на висшето образование у нас. Автор е на над 200 публи
кации, вкл. на монографии, учебници, студии, статии, доклади и др.

Проф. Г. Димитров винаги е впечатлявал аудиторията със завидното си 
преподавателско умение и богата ерудиция, с интересното поднасяне на сложни 
икономически теоретични постановки и постоянното прилагане на съвременни 
методи на преподаване.

Със своята богата култура, с динамизма в работата и загрижеността към хората 
той се ползва с любовта и уважението на всички. Заслужил деятел на науката, 
почетен гражданин на гр. Варна, носител на орден „Кирил и Методий - I степен”, 
изключителен организатор и стратег, той търси нови пътища за развитието на 
университета и науката, за разширяване и усъвършенстване на материално- 
техническата база, за нейното опазване и обогатяване, за да бъде университетът 
това, което е днес.
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Проф. д-р Радослав Ангелов

Проф. д-р Радослав Ангелов е роден на 3 май 1916 г. в с. Гроздьово, област 
Варна. На 23 години (през 1939 г.) завършва висше образование, през 1957 г. 
получава научната степен „доктор”. Започва работа във ВИНС -  Варна през 1959 г, 
четири години по-късно (1963 г.) е избран за доцент, а научното звание „професор” 
му е присъдено през 1970 г.

Като преподавател в катедра „Икономика на строителството, финанси и 
кредит” (сега „Икономика и управление на строителството”) насочва творческото си 
внимание към проблемите на строителния отрасъл и капиталните вложения. На тях 
са посветени различни по значимост, тематично разнообразие и степен на 
задълбоченост публикации като: „Възможности за усъвършенстване нормирането и 
за ускоряване обращаемостта на оборотните средства на строителните организации 
на НР България” (1962 г.), „Прогноза за развитие на строителството в НР България 
през периода до 2000-та г." (1970 г.) и др.

Името му се свързва с висока професионална ерудиция, добросъвестна 
преподавателска дейност и активна работа за издигане на научноизследователската 
дейност на по-високо равнище.
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Проф. Костадин Бонев

Проф. Костадин Бонев е роден на 24 септември 1931 г. в с. Берковски, област 
Търговище. Завършва гимназия в гр. Попово през 1949 г. и Висша математика в 
Софийския университет през 1955 г. През 1962 г. е избран за асистент по 
математика, от 1970 г. е доцент, а през 1989 г. Висшата атестационна комисия му 
присъжда научното звание „професор” по математически методи и приложение на 
изчислителната техника в икономиката.

Името на проф. К. Бонев се свързва с началото на активно изучаване на 
математиката и различни математически модели от студентите икономисти. Чете 
лекции по икономико-математическо програмиране, математически методи в 
икономиката, математическо програмиране, моделиране и оптимизиране на 
икономически процеси в строителството.

Характерно за написаните от него учебници и учебни помагала са високото им 
научно равнище, а така и тяхната достъпност за по-широка читателска аудитория.
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Проф. д-р Константин Калинков

Проф. д-р Константин Калинков е роден в гр. Варна на 16 септември 1951 г. 
Завършва Икономически университет -  Варна, специалност „Икономика на 
строителството” -  профил „Икономика на градоустройството и териториалното 
устройство” през 1975 г. Постъпва на работа в Комплексния институт за проучване 
и проектиране -  КИПП „Гражданстройпроект”, филиал Варна през 1976 г.

След спечелен конкурс за научен сътрудник постъпва на работа в Научно
изследователската лаборатория „Икономически проблеми на териториалното и 
селищното устройство” към Икономически университет -  Варна през 1984 г.

Специализира в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) -  
София, в катедра „Градоустройство” с научен ръководител проф. арх. Маргарита 
Тодорова през 1984 г.

Преминава на преподавателска работа като старши асистент към катедра ИУС 
през 1988 г. От 1991 г. заема и длъжността заместник директор на Центъра за 
комплексни регионални анализи, прогнози и стратегии (ЦКРАПС) при Научно
изследователския сектор (НИС) към университета.

През 1996 г., след успешна защита на докторска дисертация, му е присъдена 
научната степен -  доктор по икономика, през 1998 г. получава научното звание 
доцент, а през 2011 г., след успешно проведен конкурс, заема академичната 
длъжност професор при Икономически университет -  Варна.

Автор е на над 100 научни публикации в областта на териториалното 
устройство, регионалното развитие, местното самоуправление, комуналното 
стопанство и благоустройство и недвижимата собственост. Чете лекции пред 
бакалаври и магистри (редовно и задочно обучение) от специалностите -  
„Икономика на строителството” и „Икономика на недвижимата собственост” в 
Икономически университет -  Варна.

Участва в научни форуми в Албъкърки -  Ню Мексико (САЩ), Лиеж (Белгия), 
Грац (Австрия), Катовице (Полша), Пирея (Гърция), Одеса (Украйна) и др.
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Проф. д-р Пламен Илиев

Проф. д-р Пламен Илиев е роден на 12 август 1956 г. в с. Хаджиево, област 
Пазарджик. Завършва специалност „Организация на производството и управление 
на строителството” през 1984 г. Постъпва в Икономически университет -  Варна 
през 1987 г. като асистент към катедра ИУС.

През 2001 г., след успешна защита на докторска дисертация, му е присъдена 
научната степен -  доктор по икономика, през 2003 г. получава научното звание 
доцент, а през 2011 г., след успешно проведен конкурс, заема академичната 
длъжност професор при Икономически университет -  Варна.

През 2002 г. специализира в Асоциация на оценителите, Атина (Гърция).

Проф. Пл. Илиев е автор на повече от 100 публикации в областта на инвес
тиционно бизнес планиране, бизнес оценяване, икономика и управление на строи
телното предприятие и недвижимата собственост. Изнася лекции по управление на 
строителното предприятие, управление на недвижимата собственост, бизнес 
оценяване и оценяване на недвижима собственост.
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Проф. д-р Стоян Стоянов

Проф. д-р Стоян Стоянов е роден на 26 май 1959 г. в гр. Тополовград, област 
Хасково. Завършва специалност „Икономика и управление на строителството” през 
1985 г. Постъпва в Икономически университет -  Варна през 1992 г. като асистент 
към катедра ИУС.

През 1997 г., след успешна защита на докторска дисертация, му е присъдена 
научната степен -  доктор по икономика, а през 2000 г. получава научното звание 
доцент. През 2012 г., след успешно проведен конкурс, заема академичната 
длъжност професор при Икономически университет -  Варна.

Специализира в Университета по архитектура, строителство и геодезия -  София 
през 1999 г.

Проф. Ст. Стоянов е автор на над 50 публикации в областта на строителното 
предприемачество, икономиката и организацията на пътното строителство, 
икономиката на строителството и недвижимата собственост. Лектор по икономика 
на строителството, строително предприемачество, икономика на недвижимата 
собственост.

/~У К а т е д р а

П И  ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
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РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА КАТЕДРА ИУС

1. ДОЦ. ГАНЧО РАДЕВ - ОТ 1953 ДО 1956 Г.

Постъпил в ИУ -  Варна през 1945 г.

Кариера: доцент -  1950 г.

Научноизследователска дейност в областта на: счетоводната отчетност, 

националното богатство, основните фондове и др.

Лектор по: теория на счетоводството, търговско счетоводство, стопански и 

финансови изчисления и др.

2. ДОЦ. НЕДЮ КАРАБАШАКОВ - ОТ 1956 ДО 1966 Г.

Постъпил в ИУ -  Варна през 1945 г.

Кариера: доцент -  1952 г.

Научноизследователска дейност в областта на: финансовия контрол, 

финансите в системата на държавното управление, ф инансово-бю дж етна 

дисциплина и др.

Лектор по: финанси и кредит, финансов контрол и др.

3. ПРОФ. Д-Р СТАНИСЛАВ ХАДЖИЕВ - ОТ 1966 ДО 1975 Г.

Постъпил в ИУ -  Варна през 1947 г.

Кариера: доктор -  1958 г.; доцент -  1961 г., професор -  1965 г.

Научноизследователска дейност в областта на: производствените 

мощ ности на строителните предприятия, финансиране на капиталните 

вложения, производителността на труда в строителството, основните 

фондове в строителството с научна продукция над 120 публикации у  нас и 

в чужбина.

Лектор по икономика на строителството.

4. ПРОФ. Д-Р ИК.Н. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ - ОТ 1975 ДО 1992 Г.

Постъпил в ИУ -  Варна през 1960 г.

Кариера: доктор -  1965 г., доцент -  1966 г., професор -  1970 г., д-р ик. н.

-  2004 г.

Научноизследователска дейност в областта на: иконом ико-м атем ати- 

ческите методи и модели в икономика, организацията и управлението на 

строителните предприятия, управлението на инвестиционния процес, 

проблем ите на висш ето образование у  нас с научна продукция над 200 

публикации у  нас и в чужбина.

Лектор по: планиране на строителното производство, управление на 

строителното предприятие.

К а т е д р а

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
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5. ДОЦ. Д-Р ГЕНО ГЕНОВ - ОТ 1992 ДО 2000 Г.; ОТ 2003 ДО 2005 Г.

Постъпил в ИУ -  Варна през 1980 г.

Кариера: доктор -  1979 г.; доцент -  1986 г.

Научноизследователска дейност в областта на: логистика, фирмени 

финанси, управление на строителното предприятие с научна продукция 

над 100 публикации у  нас и в чужбина.

Лектор по: логистика в строителството, финанси на строителното пред

приятие, стратегия на строителното предприятие.

6. ДОЦ. Д-Р ИВАН ЖЕЛЕВ - ОТ 2000 ДО 2003 Г.

Постъпил в ИУ -  Варна през 1988 г.

Кариера: доктор -  1995 г.; доцент -  2000 г.

Научноизследователска дейност в областта на: управление на реалните 

инвестиции, управление на проекти, инвестиционен анализ, фасилити 

м ениджм ънт с научна продукция над 60 публикации у  нас и в чужбина.

Лектор по: управление на инвестиционния процес, инвестиционни пазари 

и институции, управление на качеството, управление на проекти, инвести

ционен анализ, риск мениджм ънт и застраховане, фасилити мениджмънт.

7. ПРОФ. Д-Р ПЛАМЕН ИЛИЕВ - ОТ 2005 Г. ДО НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ

Постъпил в ИУ -  Варна през 1987 г.

Кариера: доктор -  2001 г.; доцент -  2003 г.; професор -  2011 г. 

Научноизследователска дейност в областта на: инвестиционно бизнес 

планиране, бизнес оценяване, икономика и управление на строителното 

предприятие и недвижимата собственост с научна продукция над 100 

публикации у  нас и в чужбина.

Лектор по: управление на строителното предприятие, управление на 

недвижимата собственост, бизнес оценяване и оценяване на недвижима 

собственост.
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ, РАБОТИЛИ В КАТЕДРА ИУС

1. ПРОФ. Д-Р СТАНИСЛАВ ПЕНЧЕВ ХАДЖИЕВ -  ОТ 1953 ДО 1988 Г.
Завършва спец. „Стопански и социални науки” във Варненски държавен университет (ВДУ -  Варна)- 
1947 г.
От 1947 г. -  асистент във ВДУ -  Варна.
Доктор -  1958 г., доцент -  1961 г., професор -  1965 г.
Зам.-декан на Счетоводен факултет (1961 -  1962 г.), декан на Счетоводен факултет (1962 -  1965 г.), 
ръководител на катедра „Строителство, финанси и кредит" (1966 -  1975 г.), зам.-ректор по след
дипломна квалификация (1970 -  1972 г.).
Лекционни курсове -  икономика на строителството.

2. ДОЦ. ИНЖ. СТЕФАН КОЛЕВ МАРКОВ -  ОТ 1953 ДО 1974 Г.
Завършва Строително инженерство в Мюнхен, Германия -  1937 г.
От 1947 г. асистент във ВДУ -  Варна.
Доцент -  1967 г.
Лекционни курсове -  строителни конструкции.

3. ДОЦ. СТЕФАН ВЕСЕЛИНОВ МАРКОВИЧ -  ОТ 1953 ДО 1976 Г.
Завършва Висшето търговско училище -  Варна -  1937 г.
От 1952 г. асистент във ВДУ -  Варна.
Доцент -  1962 г.
Лекционни курсове -  финанси и кредит.

4. ПРОФ. АРХ. ПЕТЪР СТЕФАНОВ КАРАСИМЕОНОВ -  ОТ 1953 ДО 1958 Г.
Завършва Висшето техническо училище -  Мюнхен, спец. „Архитектура” -  1928 г.
Професор -  1946 г.
Лекционни курсове -  организация на строителното производство.

5. ДОЦ. НЕДЬО НИКОЛОВ КАРАБАШАКОВ -  ОТ 1956 ДО 1967 Г.
Завършва Висшето търговско училище -  Варна -  1934 г.
Доцент -  1952 г.
Лекционни курсове -  финанси и кредит, финансов контрол и др.

6. ПРОФ. Д-Р РАДОСЛАВ МАНОЛОВ АНГЕЛОВ -  ОТ 1959 ДО 1981 Г.
Завършва Висшето търговско училище -  Варна -  1939 г.
Доктор -  1957 г., доцент -  1963 г., професор -  1970 г.
Зам.-декан (1964 - 1966 г.); зам.-ректор по учебната работа (1970 -  1972 г.).
Лекционни курсове -  финансиране и кредитиране на капиталните вложения.

7. ПРОФ. Д-Р ИК.Н. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ -  ОТ 1960 ДО 2006 Г.
Завършва спец. „Икономика на строителството”, ВИНС -  Варна -  1956 г. и „Философия”, 
СУ „Климент Охридски” -  София -  1961 г.
Доктор -  1965 г., доцент -  1966 г., професор -  1970 г., доктор на икономическите науки -  2004 г. 
Декан на Счетоводен факултет (1968 - 1970 г.), ректор на ИУ -  Варна (1976 - 1979 г. ; 1980 - 1983 г. 
и 1989 - 1990 г.).
Лекционни курсове -  планиране на строителното производство, управление на строителното 
предприятие.
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8. ДОЦ. ДИМИТЪР ИВАНОВ ВЪЛЧАНОВ -  ОТ 1960 ДО 1975 Г.
Завършва Висшето училище за стопански и социални науки -  Варна -  1947 г.
Доцент -  1966 г.
Лекционни курсове -  икономика на отраслите.

9. ГЛ. АС. ИНЖ. НИКОЛА ПЕТКОВ ЛАЗАРОВ -  ОТ 1965 ДО 1979 Г.
Завършва строително инженерство, Варненски държавен университет -  1952 г.
Лекционни курсове -  строителна механика.

10. ДОЦ. Д-Р ИНЖ. НИКОЛАЙ ХРИСТОВ МАРКОВ -  ОТ 1966 ДО 1986 Г.
Завършва Висшия инженерно-строителен институт (ВИСИ) -  София -  1955 г.
Доктор -  1975 г., доцент -  1977 г.
Лекционни курсове -  технология и организация на строителното производство (1965 - 1986).

11. СТ. Н. С. II СТ. НИКОЛАЙ ГРИГОРОВ -  ОТ 1967 ДО 1968 Г.
Завършва ВИНС -  Варна, спец. „Икономика на строителството ” -  1956 г.
Доктор -  1965 г., старши научен сътрудник II степен -  1974 г.
Лекционни курсове -  икономика на градоустройството и районното планиране.

12. ГЛ. АС. АРХ. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ -  ОТ 1967 ДО 1985 Г.
Завършва спец. „Архитектура”, Варненски държавен университет -  1952 г. и спец. „Археология”, 
СУ „Климент Охридски” -  София -  1967 г.
Гл. асистент -  1971 г.
Лекционни курсове -  техническо чертане и разчитане на чертежи, основи на архитектурата, градо
устройството и проектирането (1967 - 1985).

13. ДОЦ. Д-Р ИНЖ. АДРИАН ВАСИЛЕВ АНДРЕЕВ -  ОТ 1967 ДО 1987 Г.
Завършва спец. „Геодезия, картография, фотограметрия”, ВИСИ -  София -  1953 г.
Доктор -  1981 г., доцент -  1983 г.
Лекционни курсове -  технически основни на териториалното и селищно устройство.

14. ДОЦ. Д-Р ЛЕЙЗЕР МАРКО МАЙЕР -  ОТ 1969 ДО 1999 Г.
Завършва спец. „Икономика на строителството”, ВИНС -  Варна -  1958 г.
Доктор -  1970 г., доцент -  1976 г.
Зам.-декан на Счетоводен факултет (1983 - 1987 г.).
Лекционни курсове -  организация на труда в строителството.

15. ДОЦ. Д-Р СТЕФАН СТАЙКОВ ХРЕЛЕВ -  ОТ 1969 ДО 2000 Г.
Завършва спец. „Икономика на строителството”, ВИНС -  Варна -  1963 г.
Доктор -  1981 г., доцент -  1982 г.
Зам.-декан по НИР (1983 - 1987 г.); декан на Счетоводен факултет (1987 - 1989 г.), зам.-ректор по 
НИР (1989 - 1991 г.); директор на Центъра за комплекси регионални анализи, прогнози и стратегии 
(1980 - 1994 г.).
Лекционни курсове -  териториално устройство, урбанистика.

16. ДОЦ. Д-Р СИМЕОН ТОДОРОВ ХРИСТОВ -  ОТ 1970 ДО 1971 Г.
Завършва спец. „Икономика и организация на строителството”, МИ^И - Москва, СССР -  1969 г. 
Доктор -  1974 г., доцент -  1976 г.
Лекционни курсове -  приложение на математическите методи в планирането на строителството.
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17. АС. Д-Р АНГЕЛ ВЕСЕЛИНОВ МАНОЛОВ -  ОТ 1971 ДО 1972 Г.
Завършва Висшия финансово-стопански институт -  Свищов -  1960 г.
Асистент -  авг. 1971 -  май 1972 г.

18. ДОЦ. Д-Р ВЕЛЯН ИВАНОВ ДЖАМБАЗОВ -  ОТ 1972 ДО 1998 Г.
Завършва спец. „Икономика строителството”, ВИНС -  Варна -  1972 г.
Доктор -  1980 г., доцент -  1986 г.
Декан на Стопански факултет (1991 - 1994 г.).
Лекционни курсове -  икономика на строителството.

19. СТ. АС. ВЕСКА ТОДОРОВА КУШЛЕВА -  ОТ 1973 ДО 1987 Г.
Завършва ВИНС -  Варна -  1973 г.
Лекционни курсове -  проектосметни документации.

20. АРХ. ЙОВЧО ЙОВЧЕВ -  ОТ 1974 ДО 1975 Г.
Лекционни курсове -  архитектурно-строително проектиране.

21. АС. РУМЯНА ВЕЛИКОВА ГАНЕВА -  ОТ 1975 ДО 1981 Г.
Завършва ВИНС -  Варна -  1974 г.
Лекционни курсове -  финанси и кредит.

22. ГЛ. АС. АРХ. ВЛАДИМИР ТОДОРОВ ЦВЕТКОВ -  ОТ 1976 ДО 2003 Г.
Завършва спец. „Архитектура”, ВИСИ -  София -  1973 г.
Гл. асистент -  1985 г.
Лекционни курсове -  архитектурно-строително проектиране, история на архитектурата.

23. ДОЦ. Д-Р ГЕНО ВЪЛЧЕВ ГЕНОВ -  ОТ 1980 ДО 2005 Г.
Завършва спец. „Икономика на строителството” и спец. „Икономика и организация на МТС”, ВИНС -  
Варна -  1966 г.
Доктор -  1979 г., доцент -1 9 8 6  г.
Зам.-декан на Счетоводен факултет (1987 -  1989 г.), ръководител катедра „Икономика и управление 
на строителството" (1992 -  2000 г.; 2003 -  2005 г.).
Лекционни курсове -  логистика в строителството, финанси на строителното предприятие, стратегия на 
строителното предприятие.

24. ДОЦ. Д-Р ЕВЛОГИ АСЕНОВ ДОБРИЧЕВ -  ОТ 1980 ДО 1981 Г.
Завършва Висшия финансово-стопански институт -  Свищов -  1966 г.
Доктор -  1971 г., доцент -1 9 8 0  г.
Лекционни курсове -  финанси и кредит.

25. ГЛ. АС. Д-Р ИНЖ. АТАНАС МАРКОВ СЯРОВ -  ОТ 1984 ДО 2007 Г.
Завършва Строително инженерство, Московски инженерно-строителен институт, Москва -  1968 г. 
Доктор -  1977 г.
Научен сътрудник II ст. -  1978 г., гл. асистент -  1987 г.
Лекционни курсове -  строителна техника и технологии, организация на строежите.

26. ПРОФ. КОСТАДИН СТОЯНОВ БОНЕВ -  ОТ 1988 ДО 1994 Г.
Завършва спец. „Висша математика”, СУ „Климент Охридски” -  София -  1955 г.
От 1962 г. -  асистент във ВИНС -  Варна.
Доцент -  1970 г., професор -  1989 г.
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32 I Преподаватели, работили в катедра ИУС

Декан на търговско-стоковедния факултет (1972 - 1976 г.); зам.-ректор по следдипломно обучение 
(1976 - 1983 г.)
Лекционни курсове -  математическо програмиране.

27. ГЛ. АС. АТАНАС ТОДОРОВ ВЪЛКАНОВ -  ОТ 2000 ДО 2007 Г.
Завършва спец. „Икономика на вътрешната търговия”, ВИНС -  Варна -  1972 г.
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СЪСТАВ НА КАТЕДРА ИУС ПРЕЗ 2013 Г.

Проф. д-р Пламен Благов Илиев -  ръководител на катедра ИУС

Завърш ил спец. „Организация на производството и управление на 

строителството", ВИНС -  Варна през 1984 г.

Постъпил в ИУ -  Варна през 1987 г. като асистент към катедра ИУС. 

Кариера: доктор -  2001 г.; доцент -  2003 г.; професор - 2011 г.; 

зам .-декан на Стопански факултет (2003 - 2007 г.), зам .-ректор „Учебна 

работа” (2007 - 2011 г.), ръководител катедра ИУС (от 2005 г. до 

момента), ректор на Икономически университет -  Варна (от 2011 г. до 

момента).

Научни интереси: инвестиционно бизнес планиране, бизнес оценяване, 

икономика и управление на строителното предприятие и недвижимата 

собственост с научна продукция над 100 публикации у  нас и в чужбина. 

Лектор по: управление на строителното предприятие, управление на 

недвижимата собственост, бизнес оценяване и оценяване на недви

жима собственост.

Проф. д-р Стоян Андреев Стоянов

Завърш ил спец. „Организация на производството и управление на 

строителството”, ВИНС -  Варна през 1986 г.

П остъпил в ИУ -  Варна през 1992 г. като асистент към катедра ИУС. 

Кариера: доктор -  1997 г.; доцент -  2000 г.; професор -  2012 г.; 

декан на Стопански ф акултет (2007 - 2011 г.), зам .-ректор „Ф инанси и 

материална б аза” (от 2011 г. до момента).

Научни интереси: икономика на строителството, строително предприе- 

мачество с научна продукция над 50 публикации у  нас и в чуж бина. 

Лектор по: икономика на строителството, строително предприем ачество, 

икономика на недвижимата собственост.

Проф. д-р Константин Савов Калинков

Завърш ил спец. „Иконом ика на строителството (икономика на градо

устройството и териториалното п ланиране)”, ВИНС -  Варна през 1977 г. 

Постъпил в ИУ -  Варна през 1984 г. като научен сътрудник в Научно

изследователската лаборатория „Иконом ически проблем и на терито 

риалното и селищ ното устройство”.

Кариера: научен сътрудник III степен -  1984 г., научен сътрудник II степен -

1988 г., доктор по икономика -  1996 г., доцент -  1998 г., професор -  2011 г. 

Научни интереси: устройствена и инвестиционна политика на териториал

ните общности в България, теории и модели за икономическо развитие на 

урбанизираните територии, теоретико-практически аспекти на недвижимата 

собственост с научна продукция над 100 публикации у  нас и в чужбина. 

Лектор по: териториално устройство, урбанистика, комунално стопанство 

и благоустройство, управление на земята за строителство, сделки с 

недвижими имоти, урбанизационен икономикс.

К а т е д р с
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Доц. д-р Румен Николаев Калчев

Завърш ил спец. „Организация на производството и управление на 

строителството", ВИНС -  Варна през 1986 г.

Постъпил в ИУ -  Варна през 1988 г. като асистент към катедра ИУС. 

Кариера: доктор -  2000 г.; доцент -  2004 г.; 

зам .-ръководител катедра ИУС (от 2007 г. до момента).

Научни интереси: човеш ки ресурси, строителство и строително предприе

мачество, икономика и управление на недвижимата собственост, 

градско стопанство с научна продукция над 50 публикации у  нас и в 

чужбина.

Лектор по: икономика на труда, управление на персонала, управление 

на човеш ките ресурси, комунално стопанство и благоустройство, 

управление на строителното предприятие, делови контакти, управление 

на работната заплата.

Доц. д-р Иван Желев Иванов

Завърш ил спец. „Организация на производството и управление на 

строителството” , ВИНС -  Варна през 1983 г.

Постъпил в ИУ -  Варна през 1988 г. като асистент към катедра ИУС. 

Кариера: доктор -  1995 г.; доцент -  2000 г.; 

ръководител катедра (2000 - 2003 г.).

Научни интереси: управление на реалните инвестиции, управление на 

проекти, инвестиционен анализ, фасилити мениджмънт, с научна про

дукция над 60 публикации у  нас и в чужбина.

Лектор по: управление на инвестиционния процес, управление на проек

ти, фасилити мениджмънт, инвестиционен анализ, риск м ениджм ънт и 

застраховане.

Доц. д-р Петко Генчев Монев

Завърш ил спец. „Организация на производството и управление на 

строителството” , ВИНС -  Варна през 1984 г.

Постъпил в ИУ -  Варна през 1985 г. като асистент към катедра ИУС.

Кариера: доктор -  1999 г.; доцент -  2002 г.;

зам .-декан на Стопански ф акултет (от 2011 г. до момента).

Научни интереси: ценообразуване в строителството и на недвижимите 

имоти; местно управление и сам оуправление, жилищна среда и 

жилищ на политика; местна икономика; маркетинг в строителството и на 

недвижими имоти и др. с научна продукция над 80 публикации у  нас и в 

чужбина.

Лектор по: ценообразуване в строителството, местно управление и 

сам оуправление, управление на продажбите на недвижими имоти, 

м аркетинг в строителството и м аркетинг на недвижими имоти.
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Доц. д-р Иван Йовчев Йовчев

Завърш ил спец. „Социално-иконом ическо планиране”, УН С С  -  София 

през 1990 г. и спец. „П раво”, ТУ  -  Варна през 1997 г.

Постъпил в ИУ -  Варна през 1992 г. като асистент към катедра 

„Финанси и кредит” . От 2007 г. е преподавател към катедра ИУС. 

Кариера: доктор -  2007 г., доцент -  2010 г.

Научни интереси: ф инансиране на предприятията, анализ на 

финансовото състояние, антикризисно управление на бизнеса, 

м ениджм ънт на публичните дружества с научна продукция над 25 

публикации у  нас и в чужбина.

Лектор по: финанси на строителното предприятие, финансиране на 

недвижимата собственост, бизнес планиране, м ениджм ънт на публич

ните дружества, антикризисно управление.

Доц. д-р Божидар Костадинов Чапаров

Завърш ил спец. „Икономика и управление на строителството”, ИУ -  

Варна през 1994 г.

Постъпил в ИУ -  Варна през 2007 г. като асистент към катедра ИУС. 

Кариера: доктор -  2008, доцент -  2012 г.

Научни интереси: икономика на недвижимата собственост; икономика на 

строителството; урбанистика с научна продукция над 15 публикации у 

нас и в чужбина.

Лектор по: инвестиции и инвестиционен процес, основи на строителния 

бизнес.

Гл. ас. д-р Тодор Стоянов Райчев

Завърш ил спец. „Икономика и управление на строителството”, ИУ -  

Варна през 1995 г.

Постъпил в ИУ -  Варна през 2002 г. като асистент към катедра ИУС. 

Кариера: доктор -  2001 г.

Научни интереси: иновационен м ениджм ънт в строителната индустрия, 

енергийна ефективност на сградния фонд, публично-частни партньор- 

ства в областта на общ ествените услуги и обекти, свързани с 

техническата инфраструктура с над 25 публикации у  нас и в чужбина. 

Лектор по: иновации в строителството, логистика в строителството, 

иновации и иновационна политика
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Гл. ас. д-р Иво Ангелов Костов

Завърш ил спец. „Иконом ика на строителството” , бакалавърска степен -  

2002 г., магистърска степен -  2004 г., ИУ -  Варна.

Постъпил в ИУ -  Варна през 2008 г. като асистент към катедра ИУС. 

Кариера: доктор -  2009 г.

Научни интереси: оценяване на активи и пасиви, управление на 

недвижима собственост, инвестиции в недвижима собственост с научна 

продукция над 15 публикации у  нас и в чужбина.

Лектор по: управление на недвижимата собственост, бизнес оценяване, 

управление на недвижимата собственост в туризма.

Гл. ас. д-р Анна Живкова Господинова

Завърш ила спец. „Икономика на строителството”, бакалавърска степен

-  2004 г., спец. „Икономика на недвижимата собственост” , магистър

ска степен -  2005 г., ИУ -  Варна.

Постъпила в ИУ -  Варна през 2010 г. като асистент към катедра ИУС. 

Кариера: доктор - 2010 г.

зам .-директор на Център „М агистърско обучение” (от 2012 г. до м омен

та), зам .-директор на Център „Дистанционно обучение” (от 2012 г. до 

момента).

Научни интереси: териториално устройство, урбанистика, урбаниза- 

ционен икономикс, регионално развитие с научна продукция над 10 

публикации у  нас и в чужбина.

Лектор по: териториално устройство, урбанистика, комунално стопанство 

и благоустройство, местно управление и сам оуправление.

Гл. ас. д-р Катя Неделчева Антонова

Завърш ила спец. „Икономика на строителството”, ИУ -  Варна през 

1991 г.

Постъпила в ИУ -  Варна през 2011 г. като асистент към катедра ИУС. 

Кариера: доктор -  2010 г.;

ръководител на отдел „Учебна дейност със студенти'' (о т 2013 г. до

момента).

Научни интереси: управление на човеш ките ресурси, икономика на 

строителното предприятие, икономика на труда с научна продукция над 

10 публикации у  нас и в чужбина.

Лектор по: управление на човеш ките ресурси, икономика на труда, 

управление на персонала.
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Гл. ас. д-р Севдалина Иванова Христова

Завърш ила спец. „Икономика на строителството”, бакалавърска степен

-  1999 г., магистърска степен -  2000 г., ИУ -  Варна.

Постъпила в ИУ -  Варна през 2009 г. като асистент към катедра 

„Аграрна иконом ика”. От 2013 г. е преподавател към катедра ИУС. 

Кариера: доктор -  2005 г.;

ръководител на сектор „Управление на проекти” (от 2011 г. до момента). 

Научни интереси: структурни инструм енти на ЕС, европроекти, 

управление на общ ествени поръчки, с научна продукция над 10 

публикации у  нас и в чужбина.

Лектор по: икономика на предприятието, европейски програми и 

проекти, управление на бизнес проекти.

Ас. Милена Димитрова Иванова

Завърш ила спец. „Икономика на строителството”, бакалавърска степен

-  2004 г., спец. „Строително предприем ачество” , магистърска степен -  

2005 г., ИУ -  Варна. Задочен докторант от 2007 г.

Постъпила в ИУ -  Варна през 2008 г. като асистент към катедра ИУС. 

Научни интереси: иновации в строителството, информационни технологии 

в строителството, фасилити мениджмънт.

Води упражнения по: управление на инвестиционния процес, инвести

ционни пазари и институции, иновации в строителството, фасилити 

мениджмънт.

Ас. Ваня Антонова Пандъкова

Завърш ила спец. „Икономика на строителството”, бакалавърска степен

-  2008 г., спец. „Строително предприем ачество” , магистърска степен -

2009 г., ИУ -  Варна.

Постъпила в ИУ -  Варна през 2010 г. като асистент към катедра ИУС. 

Д окторант на самостоятелна подготовка от 2011 г.

Научни интереси: икономика на строителството, икономика на недви

жимата собственост, управление на инвестиционни проекти.

Води упражнения по: управление на строителното предприятие, основи на 

строителния бизнес, икономика на предприятието, икономически 

основи на недвижимата собственост.
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Ас. Стелина Светославова Спасова

Завърш ила спец. „Икономика на недвижимата собственост", бакала- 

върска степен -  2009 г., магистърска степен -  2010 г., ИУ -  Варна. 

Постъпила в ИУ -  Варна през 2010 г. като асистент към катедра ИУС. 

Задочен докторант от 2011 г.

Научни интереси: икономика на недвижимата собственост, инвестиции в 

недвижима собственост, бизнес планиране.

Води упражнения по: икономика на предприятието, ф инансиране на 

строителните предприятия, ф инансиране на недвижимата собственост, 

управление на недвижимата собственост, бизнес планиране, цени и 

ценообразуване.

Ас. Румен Станимиров Велев

Завърш ил спец. „Икономика на строителството” , бакалавърска степен -

2010 г., спец. „Строително предприем ачество” , магистърска степен -

2011 г., ИУ -  Варна.

Постъпил в ИУ -  Варна през 2011 г. като асистент към катедра ИУС. 

Научни интереси: териториално и селищ но устройство, устойчиво 

развитие на урбанизираните територии.

Води упражнения по: териториално устройство, урбанизационен иконо- 
микс, урбанистика.

Хон. ас. арх. Милен Игнатов Стефанов

Завърш ил спец. „Архитектура”, ВИАС -  София през 1992 г.
Постъпил в ИУ -  Варна през 2011 г. като хоноруван асистент към 

катедра ИУС.

Научни интереси: строителство и архитектура.

Лектор по: строително проектиране и технологии.

Хон. ас. Красимира Христова Христова

Завърш ила спец. „Икономика на строителството”, бакалавърска степен

-  2011 г., спец. „Строително предприем ачество”, магистърска степен -

2012 г., ИУ -  Варна.

Постъпила в ИУ -  Варна през 2013 г. като хоноруван асистент към 

катедра ИУС. Задочен докторант от 2013 г.

Научни интереси: цени и ценообразуване в строителството.

Води упражнения по: ценообразуване в строителството.
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Даниел Любомиров Дечев

Завърш ил спец. „Ф инанси", бакалавърска степен -  2006 г. и спец. 

„Банков мениджм ънт", магистърска степен през 2008 г.

Постъпил в ИУ -  Варна през 2010 г. като редовен докторант към 
катедра ИУС.

Станислав Николаев Тодоров

Завърш ил спец. „Финанси", бакалавърска степен -  2008 г. и спец. 

„Строително предприем ачество", магистърска степен през 2010 г., ИУ -  

Варна.

Постъпил в ИУ -  Варна през 2011 г. като редовен докторант към 

катедра ИУС.

Велина Георгиева Йорданова

Завърш ила спец. „М атематика и информатика", бакалавърска степен -

2007 и спец. „Информ атика", магистърска степен през 2008 г. 

Постъпила в ИУ -  Варна през 2007 г. като асистент към катедра 

„М атем атика". От 2011 г. е докторант на сам остоятелна подготовка 

към катедра ИУС.

Явор Николаев Николов

З авърш ил спец. „М еждународни икономически отнош ения" във
Варненски свободен университет, бакалавърска степен през 2005 г., 

спец. „М еждународни финанси" през 2009 и спец. „Икономика на 

недвижимата собственост" през 2012 г., магистърска степен, ИУ -  

Варна.

Постъпил в ИУ -  Варна през 2013 г. като редовен докторант към 

катедра ИУС.

/~У К а т е д р а
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Любомира Петранова

Постъпила в ИУ -  Варна през 2012 г. като инспектор учебна дейност 

към катедра ИУС.
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ДОКТОРАНТИ, ЗАЩИТЕНИ ДИСЕРТАЦИИ 
И НАУЧНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

ЗАЩИТЕНИ ДИСЕРТАЦИИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ 
НА НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР”

1. Станислав Хаджиев. Производствените мощности в строителството и използването на 
строителните машини. Научен ръководител: доц. Никола Кърклисийски, 1957 г.

2. Георги Димитров. Индустриализация на жилищното строителство у нас и пътища за 
снижаване на себестойността на СМР в едропанелните жилищни сгради. Научен 
ръководител: проф. д-р Ст. Хаджиев, 1964 г.

3. Надежда Карабашакова. По някои въпроси на производителността на труда в 
строителството и определяне на по-главните фактори, от които тя зависи. Научен 
ръководител: проф. В. Ранков, 1964 г.

4. Минчо Дойчинов. Икономическа ефективност от прилагането на сглобяеми 
стоманобетонни конструкции при жилищното строителство в НР България. Научен 
ръководител: проф. д-р Ст. Хаджиев, 1965 г.

5. Радан Кънчев. Ефективност на капиталните вложения. Научен ръководител: проф. 
Ст. Чолаков, 1966 г.

6. Лейзер Майер. Основни проблеми на усъвършенстване на оперативното производ
ствено планиране в строителството. Научен ръководител: проф. д-р Ст. Хаджиев, 1967 г

7. Николай Григоров. Икономически проблеми на жилищното задоволяване. Научен 
ръководител: проф. д-р Ст. Хаджиев, 1968 г.

8. Кирил Парашкевов. Проблеми на материалната заинтересованост в строителството. 
Научен ръководител: проф. д-р М. Базлянков, 1971 г.

9. Николай Янакиев. Икономическа ефективност на циментовото производство. Научен 
ръководител: проф. д-р Ст. Хаджиев, 1971 г.

10. Никола Събев. Проблеми на стопанското управление на помощните производства в 
строителството. Научен ръководител: проф. д-р Ст. Хаджиев, 1972 г.

11. Велико Великов. Методи за прогнозиране на икономическото развитие в строител
ството. Научен ръководител: проф. д-р Ст. Хаджиев, 1974 г.

12. Димо Цветков. Управление на материално-техническото снабдяване в строителството. 
Научен ръководител: проф. д-р Ст. Хаджиев, 1974 г.

13. Иван Камберов. Техническият прогрес и производителността на труда в жилищното 
строителство. Научен ръководител: проф. д-р Ст. Хаджиев, 1975 г.

14. Нгуен Тхан. Някои основни проблеми на цените и ценообразуването в строителството 
в НР България. Научен ръководител: проф. д-р Ст. Хаджиев, 1976 г.
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15. Гено Генов. Проблеми на повишаване ефективността от използване на материалните 
ресурси в строителното производство. Научен ръководител: проф. д-р Г. Димитров, 
1979 г.

16. Велян Джамбазов. Концентрация на строителното производство в България. Научен 
ръководител: проф. д-р Ст. Хаджиев, 1980 г.

17. Стефан Хрелев. Функционално-пространствена организация на активно развиващите 
се територии в България. Научен ръководител: проф. д-р Г. Димитров, 1981 г.

18. Жак Таджер. Материално-техническото снабдяване в строителството. Научен ръко
водител: доц. д-р Л. Майер, 1986 г.

19. Стефко Иванов. Териториалноустройствен и мултипликационен подход в управле
нието на инвестиционната дейност в НР България. Научен ръководител: доц. д-р 
Ст. Хрелев, 1987 г.

20. Дорина Илиева. Ускоряване процеса на обновяването на основните фондове в 
образованието. Научен ръководител: доц. д-р Г. Генов, 1989 г.

21. Димитринка Бояджиева. Съгласуване на икономическите интереси (на примера на 
Специализирано монтажно предприятие „Метални конструкции" София). Научен 
ръководител: доц. д-р Л. Майер, 1993 г.

22. Гена Велковска. Формиране на производствената програма в строителните пред
приятия при пазарни условия. Научен ръководител: проф. д-р Ст. Хаджиев, 1993 г.

23. Али Юсеф. Усъвършенстване на материално-техническата база на строителството в 
условията на пазарната икономика. Научен ръководител: доц. д-р В. Джамбазов, 1994 г.

24. Иван Желев. Управление на качеството в строителството. Научен ръководител: проф. 
д-р Г. Димитров, 1995 г.

25. Константин Калинков. Устройствена и инвестиционна политика на териториалните 
общности в България. Научен ръководител: доц. д-р Ст. Хрелев, 1996 г.

26. Стоян Стоянов. Икономическа ефективност на производствено-техническите средства 
в пътното строителство. Научен ръководител: доц. д-р В. Джамбазов, 1997 г.

27. Петко Монев. Жилищният проблем и жилищната политика в България. Научен 
ръководител: доц. д-р Ст. Хрелев, 1999 г.

28. Румен Калчев. Кадрова стратегия в строителството. Научен ръководител: доц. д-р 
Л. Майер, 2000 г.

29. Тодор Райчев. Продуктовите иновации в инвестиционния комплекс (на примера на 
топлоизолационните строителни материали и изделия). Научен ръководител: проф. д-р 
Г. Димитров, 2001 г.

30. Пламен Илиев. Оценяване на недвижими имоти в България. Научен ръководител: 
доц. д-р Г. Генов, 2001 г.

31. Севдалина Христова. Пазарът на жилищна недвижима собственост в България. 
Научен ръководител: доц. д-р Ив. Желев, 2005 г.
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32. Пламена Милушева. Проблеми при управление на логистиката в строителството. 
Научен ръководител: доц. д-р Г. Генов, 2005 г.

33. Донка Стоянова. Управление на общинската недвижима собственост в България. 
Научен ръководител: проф. д-р К. Калинков, 2006 г.

34. Ива Донева. Жилищна среда и устойчиво развитие. Научен ръководител: доц. д-р 
П. Монев, 2006 г.

35. Филиз Арифова. Регионална инвестиционна политика в Република България 
(на примера на Североизточен район за планиране), Научен ръководител: проф. д-р 
К. Калинков, 2006 г.

36. Иван Йовчев. Секюритизация на недвижимата собственост чрез дружествата със 
специална инвестиционна цел. Научен ръководител: проф. д-р Пл. Илиев, 2007 г.

37. Божидар Чапаров. Развитие на лизинга в строителството. Научен ръководител: проф. 
д-р Ст. Стоянов, 2008 г.

38. Иво Костов. Инвестиции в недвижима собственост в Република България. Научен 
ръководител: проф. д-р Пл. Илиев, 2009 г.

39. Анна Господинова. Използване на земята в урбанизираните територии на България. 
Научен ръководител: доц. д-р П. Монев, 2010 г.

40. Росен Николаев. Инвестиционни портфейли от жилищни недвижими имоти. Научен 
ръководител: проф. д-р Б. Атанасов, 2010 г.

41. Катя Антонова. Усъвършенстване на системата на професионално обучение в 
строителните предприятия в Република България. Научен ръководител: доц. д-р Румен 
Калчев, 2010 г.

42. Велина Йорданова. Възможности за оптимизиране на производствено-стопанската 
дейност на строително-монтажните предприятия. Научен ръководител: проф. д-р ик. н. 
Бойко Атанасов, открита процедура през 2013 г.

ЗАЩИТЕНИ ДИСЕРТАЦИИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ
НА НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ НАУКИ"

1. Цвети Даковски. Жилищната недвижима собственост в България, 2001 г.

2. Георги Димитров. Единна система за управление на висшето училище, насочена 
към повишаване качеството на обучение и научните изследвания, 2004 г.
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МНЕНИЯ НА ЗАВЪРШИЛИ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ 
„ИКОНОМИКА НА СТРОИТЕЛСТВОТО”, 
„ИКОНОМИКА НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ” 

ИКОНОМИКА”

„Б ях от първия випуск, завърш или специалн ост „И коном ика на 

стро ителств ото ' през 1951 г. В учебната група се събраха м ного  

трудолю биви и талантливи м ладеж и и дев ойки  от цялата страна. 

П осрещ наха ни високо ерудирани и хум анни преподаватели  - 

проф есорите Станчо Чолаков, С танислав Хаджиев, М арко Базлянков, 

инж. Борис Великов, Георги  Георгиев, Никола Кърклисийски, К арол  

Телбизов и др уги  преподаватели  от Стопанския и Архитектурния  

факултет. Те бяха ярки, об аятелни  със своята индивидуалност личности, 

които предадоха на нас и формираха интелектуалността  и индиви

дуалността като черта на випуска. Н аш ите преподаватели  ни научиха да  

гледам е на науката като на сплав  от труд, зн ание  и морал, насочена към  

търсене на истината. П ожелавам  на катедра „ И коном ика и упр авлен ие  

на с тр о и телств ото ' с всяко десетилетие  да  расте  в научно отнош ение и 

да завърш и успеш н о първия цикъл о т развитието  -  сто  години катедра  

„И коном ика и упр авлен и е  на стр о и те лств о то '.

Проф. д -р  П етко Б лизнаков

„П о  силата на врем ето и на м оите години в него, аз съм м еж ду тези, 

които стоят срав н ително най -близо д о  началото на специалността  и 

катедрата „ И коном ика на стр о и те лств о то '. Дължа изклю чително м ного  на 

тази  част о т  ж ивота  ми, която е непосредствено свързана с „И коном ика  

на стро и те лств ото ' -  31 години като преподавател към същ ата катедра и 

4 години и половина преди това като студент. Това е врем ето  на м оето  

проф есионално развитие  и израстване, на творческо утвърж даване  и 

общ ествено признание -  в страната и извън нейните граници. Катедрата  

и не й ни я т прекрасен  колектив, със запазен и  и обогатени традиции  в 

научната и изследователската дейност, с присъствието на творчески  дух  

и академ ична атм осф ера са в основата на постиж ения в сферата на 

иконом иката на строителството, на териториалното  устройство  и 

м естното сам оуправление, на иконом иката и упр авлението  на 

недвижим ата собственост. П ож елавам  на колегите  да  съхранят  

авторитета на к а те др а та ".

Проф. д -р  Стеф ан Х р елев

И„БИЗНЕС
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,, С удоволствие  си спом ням  годините, когато задочно се обучавах в 

И коном ически ун и в ерси тет -  Варна (тогава В И Н С) -  19 8 4 -8 9  г. - 

последните години на така нар. социализъм , когато властваш е Указ 56. 

Всички заедно, преподаватели  и студенти, навлизахм е в нови категории  

иконом ически отнош ения, съчетавайки теорията с практиката. М ога да  

кажа, че преподавателския т състав особено на катедра , И коном ика и 

упр авлен и е  на строителството" се оказа на ниво.

Винаги  са необходим и образовани и ком петентни  м лади хора, които да  

пом а га т на родния бизнес. В екипа на „П ътищ а и м о с то в е " ЕО О Д  има 

м ного възпитаници на И коном ически ун и в е р си те т -  Варна и м ога да  

кажа, че се гордеем  с тях.

Убеден съм, че обучението в катедра „И коном ика и упр авлен и е  на 

стро ителств ото ' към И коном ически ун и в е р си те т -  Варна прогресира, 

търси  възм ожности за усъв ърш енств ане  и откликва на нуждите на 

бизнеса. Посоката е вярна, продълж авайте ! Ч Е С ТИ Т  ПРАЗНИК!".

инж. Росен Колелиев,

Управител на „П ътищ а и м остове" ЕО О Д

„О бучението м и по специ алн ост „И коном ика на строителството" беш е  

първата и най-важна крачка в проф есионалното ми развитие, за което  

искам  да  благодаря на всички  преподаватели  за споделените знания и 

опит, увлекателния стил на преподаван е  и приятелското отнош ение като  

им  пож елая все така в сеотдайно да  ра б о тят за до бро то  им е на катедра  

„ И коном ика и упр авлен ие  на с тр о и те лс тв о то ".

И ва Д онева,

Р ъководител п ро екти  в  .П ла н е к с  хо лди н г' ООД

„Завърш ила съм спец иалн ост „И коном ика на строителството", бакалавър  

през 2 0 0 7  г. и специалност „И коном ика на недвижим ата с о б с тв е н о с т" , 

м агистър през 2 01 0 г. Знанията, които натрупах по врем е на обучението  

си в И коном ически ун и в е р си те т -  Варна, м и д а в а т  сам очувствието на 

знаещ  и м ожещ  м лад спец иалист и м и пом агат да  се утвърдя  и 

реализирам  в практиката. Б лагодаря на всички  м ои преподаватели  и 

колеги  за годините, в които бяхм е заедно. Високо ценя предоставената  

м и възм ож ност да  се уча от до казан и  проф есионалисти  в областта на 

строителството, недвижим ата соб ственост и инвести ци и те ’

Ц ветелина Кузм анова,
С пециалист по инвестиции и инвестиционно развитие, 

Piedm ont Com panies, Ваш ингтон, САЩ
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„Завърш ила съм висш ето си об разование в И У  -  Варна, бакалавър по 

„И коном ика на недвижим ата собственост" и м агистър по „Строително  

предприем ачество". Работя в „Явлена" -  Варна от 2009 г. -  о т  откри

в ането на офиса в гр. Варна. И зклю чително м ного обичам  професията  

си. Защ о недвиж им и им оти -  защ ото са нова сфера в иконом иката с 

голем и възм ожности и значим ост. Защ о И У  -  Варна -  защ ото см ятам, че 

е необходим а образователна квалиф икация на раб отещ ите  в сферата на 

недвиж им ите им оти  и се н адявам  м ного скоро това да  се прокара като  

задълж ително изискване. Катедра „И коном ика и упр авление  на 

стро ителств ото ' дав а  възм ож ност за до бра  теоретична подготовка на 

своите студенти, а чрез до б р о то  си партньорство с голем и и до казали  се  

ком пании за недвиж им и им оти предоставя възможността да  се съчетаят  

теорията с практиката, като по този начин учащ ите  утвърж дават  

познанията си в тази сфера, а за голям а част о т студентите тези  

ком пании се п р ев ръ щ ат и в н ов ият им работодател

Е лена Парова,

М енидж ър „ Б анки и клю чови клиенти"  

в агенция за недвиж им и им оти „Явлена" ЕО О Д

„П о стъпих в И коном ически университет, спец и алн ост „И коном ика на 

недвижим ата соб ствен ост' през 2008 г., когато се честваш е 55 - 

годиш нината на катедра „И коном ика и упр авление  на стр о и те лс тв о то '. 

Тогава все ощ е не я  познавахм е. Сега с гордост можем да  заявим , че 

това е Н аш ата катедра ! Благодарим  на проф. д -р  П лам ен И лиев и целия  

колектив, отговорен за това, което е в м ом ента катедра „И коном ика и 

упр авлен и е  на стро ителств ото ' -  проспериращ а и винаги  готова да  

пом огне и съдейства на своите студенти! П родълж авайте напред и 

нагоре, защ ото  В ие М О Ж Е ТЕ !’ .

М ихаил Павлов,

Управител и съсобственик  

на агенция за недвиж им и им оти „ М иан  инвестм ънт’ ООД

Ш
К а т е  д р s

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
години НА СТРОИТЕЛСТВОТО



48 Мнения на завършили специалностите ИС, ИНС и БИ

„ Когато зав ърш их гим назия н аправ их избор на ун и в ер си тет -  

И коном ически ун и в ер си тет -  Варна. И зб орът на спец иалност н аправих  

по-късно, когато  бях прекарала една година в университета  и когато  

им ах поглед над катедрите, над специалностите, над преподавателите  в 

университета . В  специалност „Б изнес и кон ом и ка ’ се прем естих след 

завърш ен  1 -ви  курс. Специалността е м ного успеш ен  про ект на катедра  

„ И коном ика и  упр авлен и е  на строителството '. Свързвам  я с девиза  на 

университета : „ С академ ични  традиции в б ъ дещ е то ’ . Тя е една от най - 

новите, но по нищ о неотстъпващ а на утвърдилите  се с врем ето  специал

ности. Д исциплините, които са залож ени в програм ата, са о т  различни  

сф ери на иконом иката, да в а щ и  добра теоретична подготовка, с голяма  
степен практическа насоченост. Специалност „Б изнес и кон ом и ка ' от 

една страна е за хора с предприем ачески  дух, които и м а т ж елан и е  за 

разнообр азни  познания, спом агащ и за създаване  на собствен бизнес. 

О т друга страна специалността е подходящ а и за хора, които им ат 

ж елан и е  да  се  ра зви в а т в областта на иконом иката, но  н е  са си избрали  

конкретна сфера, тъй като тя дав а  ш ирока база о т  познания. А ко  сега, 4 

години по-късно, натрупала познания в областта на иконом иката, трябва  

да  се  върна назад във врем ето  -  отново бих направила същ ия избор -  

специалн ост „Б изнес и кон ом и ка ’ в И коном ически ун и в е рси тет -  Варна".

Гзргана  Стоева,

Кариерен  консултант към К ариерен  център на И У  -  Варна

„ Когато преди  години изб ирах каква да  бъде сферата, в която да  се  

развивам , се  насочих към спец иалност „ И коном ика на недвижим ата  

собствен ост'. Бях очарована от н ивото  и  качеството на преподаване  и 
работа в И коном ически ун и в ерси тет -  Варна. Смятам, че неизчер

п а е м и я т пазар на недвиж им и им оти определено има нужда от 

специалност, която да  подготвя нови, до б р е  обучени, кадри в сферата. 

П реподавателите  о т катедра „И коном ика и  упр авлен и е  на 

стро ителств ото ' са щ едри откъм  знания, изклю чително отворени, 

отговорни  и готови  да  пом огн ат на студентите  си. Знанията, които  

п ридобих по врем е на м оето обучение, м е к а р а т да  се чувствам  по- 

уверена в способностите  си и в м ом ента ги  прилагам  на практика. В 

този изклю чително конкурентен бизнес, квалиф икацията и основата, 

които получавам е, са м ного важно предим ство".

М ариана Дончева,

К онсултант към агенция за недвиж им и им оти „А д р е с '
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„Уваж аем и проф. И лиев и колеги от И коном ически ун и в е рси те т -  Варна, 

поздравявам е ви по случай 60 -годиш нината  о т  създаването на катедра  

„И коном ика и упр авлен и е  на строителството '. Д н ес  И коном ически  

ун и в ер си тет -  Варна е един  от значим ите образователни центрове  в 

България и катедра „И коном ика и упр авлен и е  на стро ителств ото ' има  

сериозен  принос за изграж дането и развитието  на университета . 

Студентите и до кто ран тите  от катедрата се обучават в съответствие с 

приоритетните  направ ления за м одернизиране  на българската иконо

мика и уча ств а т в съвм естни  проекти  с водещ и ун ив ерситети  от други  

страни, в това число и Санкт-П етербургския дъ рж авен  иконом ически  

университет. Н аш ите катедри са свързани с дългогодиш н о и ползотворно  

сътрудничество не сам о м еж ду членовете на катедрите ни, но и м ежду  

наш ите студенти.

Уваж аем и проф. Илиев, о т  все сърце В и  пож елавам е Ваш ите дела  да  са 

неподвластни  на врем ето  и см яната на поколенията. Нека Ваш ите  

проф есионални ум ен ия и ж и зн ен  о п и т В и  служат и в бъдещ е като  

ръководител на катедра „И коном ика и упр авлен и е  на стр о и те лс тв о то '.

Проф. д -р  ик. н. В. В. Бузшрев,
ръководител катедра „Икономика и мениджмънт на строителството’ 

към Санкт-Петербургски държавен икономически университет,
гр. Санкт Петербург, Русия

„П рием ете  н ай -добри пож елания по случай 60-годиш нината от  

създаването на катедра „ И коном ика и упр авление  на стро ителств ото ' от  

колектива на катедра „И коном ика и м енидж м ънт на недвижим ата  

соб ственост' към Санкт-П етербургски  дъ рж авен  иконом ически  

университет. И звестни са ни високите постиж ения на катедрата при  

подготовката на специалисти  за пазара на недвижим а собственост. 

Ваш ата катедра е една о т  м алкото в България, където се подготвят  

бакалаври и м агистри  по новото направление  „И коном ика на 

недвижим ата со б ств е н о ст '. Ваш ите възпитаници създават в България  

съврем енния п азар  на недвиж им и им оти и основата за техния усп ех е 

високото проф есионално образование, което те получават благодарение  

на ваш ите  усилия. П рием ете наш ите най -искрен и  поздравлен ия по  

случай ваш ия ю би лей ! Н адявам е се на дъ лго срочно ползотворно  

сътрудничество м еж ду наш ите катедри и университети  за благото на 

България и Русия'.

Проф. д -р  ик. н. С ергей  М аксим ов,
ръководител катедра 

„Икономика и мениджмънт на недвижимата собственост' 
към Санкт-Петербургски държавен икономически университет,

гр. Санкт Петербург, Русия

Ш
К а т е  д р с

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
години НА СТРОИТЕЛСТВОТО
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„П р еди  ш ест години в УНСС, София се създаде катедра „Н едвиж им а  

собственост". Първите, които ни вдъхнаха увереността  и ни  подкрепиха в 

това начинание, бяха колегите  о т катедра „И коном ика и упр авлен ие  на 

строителството" в И коном ически ун и в ерси тет -  Варна. В тяхно лице  

срещ нахм е:

■ изявени университетски  преподаватели  с богат проф есионален  

о п и т и висока ерудиция;

■ изградени научни работници, изследователи  и анализатори;

■ колеги, готови да  споделят своя оп и т и да  ра б о тят в сеотдайно за 

усъвърш енстване  и подобряване  на обучението на научните  

и зследвания и на цялостния академ ичен дух и истински приятели.

Ч естит юбилей, приятели!

Ж елаем  здраве, сили и вдъхновение, за да съхранявате  и развивате  

ш естдесетгодиш ните си традиции. Честити ш естдесет успеш ни години на 

всички  членове на строителството, И коном ически ун и в ер си тет -  Варна  

о т  членовете на ш естгодиш ната катедра „Н едвиж им а собственост, УНСС, 

С офия'.

Проф. д -р  Й орданка  Йовкова,
ръководител катедра „Н едвиж им а соб ствен ост'

УНСС, гр. София

„Сътрудничеството между катедра „Икономика и управление на строител
ството" към Икономически университет -  Варна и Камарата на независи
мите оценители в България -  Регионална колегия Варна стартира още през 
първата година на нашата четиригодишна история. В задачата ни да осигу
ряваме и регулираме упражняването на една от новите професии -  тази на 
оценителите, с голяма благодарност споделяме ползотворното партньорство с 
преподавателите от катедрата. Академичният състав с богат професионален 
опит е част от лекторския екип при провеждането на семинари за повиша
ване на квалификацията на членовете на колегията, а също и в курсовете за 
обучение на нови оценители. Съхранените академични традиции и разви
тието им в новите направления на икономиката създава добре подготвени и 
намиращи широка реализация кадри. Доказателство за това са сертифи
катите на най-младите оценители в колегията, възпитаници на катедрата, 
успеш но справили се на изпита за придобиване на оценителска правоспо
собност. С  радост споделяме отличните ни впечатления от работата на 
сътрудниците към колегията, дипломанти на катедрата -  мотивирани, 
отговорни и професионално подготвени. Честита 60-та годишнина! 
Пожелаваме ви добро здраве, младежки ен^сиазъм , висок професионализъм  
и обич към това, което създавате, нови бъдещи успехи и до  100-тния 

ю билей!1.
Дарина Бобева,

Председател на Съвета на Регионална колегия Варна 
към Камарата на независимите оценители в България
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„П р ез последните 1 0 -15  години в м ениджм ънта на строителството все  

повече нараства ролята на иконом истите  в планиран ето  и реали 

зацията на строителните обекти  -  особено за по -м ащ абните  о т  тях -  

инфраструктура, търговски центрове, индустриални и офис сгради  и 

ком плекси. П одготовката  на качествени специалисти  о т  катедра  

„И коном ика и упр авлен и е  на строителството" и партньорството  на 

бизнеса с ун иверситета  са значим и ф актори за по-бързото адаптиране  

на м ладите  хора и успеш ната  им реализац ия в ж ивота. В този см исъл  

непрекъснатото актуализиране на учебните  про гр ам и и добрата  

подготовка са заслуга изцяло на преподавателите  и ръководството  на 

катедрата. В тотално различната среда за „прав ене  на бизнес" след

2008 г. очакванията на работодателите  са за ощ е по -м отивиран и  и 

креативни кадри, с ощ е по-добра не сам о иконом ическа, но и в 

необходим ата степен  проф есионална ком петентност в областта на 

строителството и съврем енните  технологии. В същ ата степен  на 

важ ност е и придобиването  на практически знания чрез провеж дане  

на обучения и практики  в реални  услов и я  предоставени от партньорите  

в бизнеса'.

Инж. П лам ен  Андреев,

Управител на „П ланекс хо лди н г' ООД

„П р ез годините м ного наш и служители, заем ащ и отговорни длъжности, са 

завърш или  своето висш е об разование в катедра „И коном ика и 

упр авлен и е  на строителството" към И коном ически ун и в е р си те т -  Варна. 

В работата  си на значим и строителни  обекти  те винаги  са проявявали  

висок професионализъм , дисциплина, отгов орност и отлични ум ения за 

работа в екип. Бих искал да  поздравя преподавателите  от катедра  

„И коном ика и упр авлен и е  на строителството" за усърдната  работа и 

затова, че подготвят м ожещ и и отговорни м лади специалисти. М оите  

препоръки са за развитие  на програм ите  с практическа насоченост, 

чрез увеличав ане  на часовете  за проф есионална подготовка в 

действ ащ и предприятия, което да  осигурява бързо интегриране  на 

завърш ващ ите  бакалаври и м агистри  в динам ичната  бизнес среда. 

Пож елавам  на целия преподавателски  екип ползотворна научна дейност, 

а на студентите -  успеш на реализация в б и з н е са ".

А та н а с  Костурков,

Собственик и упр авител на „К ом ф о рт' ООД

Ш
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„Б их искала да  изразя голям ата си благодарност и удов летво рение  от  

работата  с ръководството, преподавателите  и студентите от катедра  

„И коном ика и упр авление  на стро ителств ото ' на И коном ически ун и в ер 

си те т -  Варна. П рез последното де сетилетие  наш ето  ползотворно  

сътрудничество се затвърди и прерасна във взаим но доверие, уваж ение  

и приятелство. И зклю чително уваж авам  реализираната  идея и ам биция  

на преподавателите  от катедрата да подготвят и захран в ат с кадри  

ком паниите, раб отещ и в сравнително м ладия бизнес, свързан  с услуги  в 

сферата на търговията с недвиж им и имоти. Повече  о т  десетилетие  в 

наш ата агенция е традиция да  прием ам е на стаж  и да  н азначавам е  

кадри, подготвени за реализацията им като проф есионални посредници  

и консултанти  о т  преподавателите  в катедрата. Бих искала да  поздравя  

академ ичното ръководство, в сички  бивш и и настоящ и преподаватели  и 

студенти и всички, чиято съдба е свързана с катедра „И коном ика и 

упр авлен и е  на стро ителств ото ' с 6 0 -годиш ния ю билей и да  пож елая  

крепко здраве  и ощ е по -голем и успехи. Бих искала да  ви уверя, че 

н аш ият бизнес разчита на вас и на подготвените  о т  вас кадри за 

издигане на проф есионалното ниво на специалистите, раб отещ и в 

сектора, свързан  със сделки с недвижим а собственост.

Ч естит 60 -годиш ен ю билей !'.

Инж. Таня Антонова,

Управител на агенция за недвиж им и им оти  „Л о го с ’ ЕО О Д

-i Т JA

„С  уд ов летво рено ст и благо дарност споделям е устойчивото  сътрудни

чество м еж ду Н ационално сдруж ение Н едвиж им и им оти -  клон Варна и 

катедра „И коном ика и упр авление  на стро ителств ото ' -  И коном ически  

ун и в е р си те т -  Варна. Връзката м еж ду науката в лиц ето  на акаде

м ичната об щ ност о т катедрата и бизнеса създава услов ия както за 

успеш ната  реализация в професията на завърш илите студенти, така и за 

постоянно надграж дане знанията на практикуващ ите бизнеса ни. 

Ув ерени сме, че партньорството  м еж ду бранш овата организация на 

специалистите  на пазара на недвиж им и им оти в гр. Варна и 

И коном ически ун и в ер си тет -  Варна, катедра „И коном ика и упр авление  

на строителството ', е фактор за усвоя ван е  на до б р и  практики  и 

проф есионално израстване.

П оздравявам е ви по случай ваш ия празник -  60 години  катедра  

„И коном ика и упр авлен и е  на строителството '. П ож елавам е ви нови  

успехи  в преподавателската  и научна д е й н о ст с поглед в бъдещ ето за все  

така успеш н о сътрудничество. Ч естит п разник!'.

М ари ан а  Тором анова,

П редседател на Н ационално сдруж ение Недвиж им и имоти,

Клон -  Варна
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„ И збрах спец иалност „ И коном ика на строителството" заради  възмож

ностите  за реализация, които предоставя -  както в областта на 

строителството, така и за развитие  на собствен  бизнес. Н аш ата  

катедра разполага  с изклю чителни преподаватели. О т тях придобивам е  

задълбочени теоретични и актуални познания, които ни д а в а т  

ув е р е н о ст за успеш на реализация в п р а к ти к а та '.

М илана Събева,

студент в IV  курс, спец. „И коном ика на строителството '

„В  м ом ента съм четвърти курс в катедра „И коном ика и упр авление  на 
стр о и те лств о то ', спец. „ И коном ика на недвижим ата соб ственост' и съм  
изклю чително горд за непоколебим ия си избор да  съм в тази сфера на 
обучението си. По врем е на обучението си получавам  ценни знания и 
ум ения, които щ е са основа за бъдещ ата м и проф есионална реали 
зация и огром но предим ство пред конкуренцията. Имам  възможността  
да  се до косн а  д о  знанията и безценния проф есионален  оп и т на 
професори, до цен ти  и асистенти. Освен тези  знания придобивам  и 
м ного ценни ур оц и  за живота. М оите преподаватели  м е уч а т да  не се 
отказвам  и да  се боря до  край за целите си, да  вярвам  в себе  си и във  
в ъзм ожностите си, да  съм сигурен, че съм най -добър о т  всички  в 
дадена  област, как да  се справям  с препятствията, как да  събера сили  
и да  се изправя с до стойнство  след провал и да  започна о т  начало. 
И м ам  възм ожността да раб отя  в реална работна  среда чрез стажа, 
който ми предлага ун и в е рси тетът след трети  курс. Пожелавам  на 
катедрата непрекъснато  академ ично развитие  и да  продължава да  има  
такива специалисти  за п р е п о д а в а те ли '.

М а р и а н  Тенев,
студент в IV  курс, спец. „ И коном ика на недвижим ата со б ств е н о ст',
член на Студентски съ вет към И коном ически ун и в е р си те т -  Варна

„И зб рах спец иалн ост „Б изнес иконом ика ', тъй като описанието  й се 

доближ аваш е най -м ного до  това, което съм изучавала в средното  

училищ е. В последствие разбрах, че е м ного повече. Благодарение  на 

проф есионализм а на м оите преподаватели  от катедра „И коном ика и 

упр авлен и е  на стро ителств ото ' аз не сам о развивам  своите профе

сионални ум ения, но израствам  като ли чн ост и придобивам  сам оувере

ността, о т  която се нуждая за успех. З апознах се с невероятни  

проф есионалисти  и личности, с чиято пом ощ  открих, че учен ето  м оже да  

бъде не сам о полезно -  то е заб авно и интересно. Ч естит ю билей катедра  

„И коном ика и упр авлен и е  на стр о и телств ото '! Ж елая м ного къ см ет и 

успехи  з а н а п р е д !'.

П авлина Пеева,

студент в IV  курс, спец. „Б изнес иконом ика '

К а т е д р а

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
години НА СТРОИТЕЛСТВОТО
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^  „За м ен е огром на чест и истинско удоволствие  от свое им е да се  
обърна към всички вас с най -сърдечни поздравления по случай 60  
години о т  създаване  на катедра „И коном ика и упр авлен и е  на строител
ств ото '. През годините на м оето обучение установих, че катедрата има 
своята до стойна  история и определено м ясто в съ врем енното научно
изследователско пространство, в м етодите, в подходите, в разрабо тв а 
нето на проекти  и технологии  на високо равнищ е. П р оц есът продължава  
и днес, което говори  за една до казана и отлична катедра в 
И коном ически ун и в ер си тет -  Варна. Пож елавам  на цялата катедра  
непрекъснато  да  иновира и разш ирява м атериалната си  база, да  
организира практическите обучения, които са м ного полезни за сам ите  
студентите, и да  повиш ава качеството на обучение, както и д о  сега. 
Успехи зан апр ед !'.

П епа  М ихайлова,
студент в м агистърска програм а „ Строително предприем ачеств о '

„П р ез изм иналата учебна година придобих бакалавърска степен  по  

специалността  „И коном ика на недвижимата соб ственост'. И зб рах да  

продължа обучение си в м агистърската програм а „И коном ика на 

недвижим ата соб ствен ост' към И коном ически ун и в ерси тет -  Варна, 

защ ото е един от м алкото в България, който се стрем и към повиш аване  

на качеството на обучението в съ ответствие  със стандартите  на 

европейското  висш е об разован ие и потребностите  на иконом иката и 

об щ еството о т  квалиф ицирани кадри. Катедра „ И коном ика и управление  

на стро и телств ото ' осъщ ествява задълбочена теоретична и практическа  

подготовка на обучаем ите чрез стим улиране  на тяхната творческа  

активност. З авър ш вайки  тази  специалност, всеки  един студент може да  

развие  соб ствен  бизнес или да  получи успеш на реализация в строителни  

ком пании, лицензирани  консултантски фирми, проектантски  бюра, 

инвестиционни ком пании и друж ества, инвестиращ и в недвиж им и  

имоти".

Гео рги  Радев,

студент в м агистърска програм а  

„ И коном ика на недвижим ата соб ственост'

„ К ом плексният хар актер  и ш ироката рам ка от изучавани ди сци пли ни  ме  

м отивираха да  избера специалността  „Б изнес иконом ика". Ум енията и 

ком петенциите, които придобих с получаване на О К С „ бакалавър", се  

оказаха о т  изклю чително значение  за конкурентоспособността м и на 

пазара на труда. Богатата основа и възможността за работа със  

специалисти  като тези  от катедра „И коном ика и упр авлен и е  на 

строителството" м е стим улираха да продължа специалността в 

м агистърска програм а. Тя щ е спом огне за утвърж даване  на м оите знания  

в областта на всички сектори в иконом иката, бизнес организациите и 

публичната адм инистрация".

И велина Цветанова,

студент в м агистърска програм а „Б изнес иконом ика"


