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чужбина – Германия, Нидерландия.
203

Социално-икономически анализи, книга 2/2017 (12)

Сергей Радуканов
E-mail: s.radukanov@uni-svishtov.bg
Сергей Радуканов е асистент, доктор към катедра „Финанси и кредит”, СА „Д. А. Ценов” –
Свищов. Изследователските му интереси са в областта на банковото дело – ресурсна ефективност на банките в България, рисков профил на банковия сектор у нас и др. Води лекции и
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