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ЗА АВТОРИТЕ
Даниела Георгиева
E-mail: dgeorgieva@ibsedu.bg
Гл. ас. д-р Даниела Георгиева е преподавател в Международно висше бизнес училище. Тя е
възпитаник на висшето учебно заведение, където придобива образователни и научни степени „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“ в професионално направление 3.8. Икономика и управление. Областите, в които работи научно и като преподавател, са: управленско счетоводство, счетоводна политика, счетоводство на юридически лица с нестопанска цел, счетоводно отчитане на разходи по иновационни проекти. В обхвата на научните интереси на автора попадат още счетоводна оценка и признаване
на нематериалните активи и на разходите за научноизследователска и развойна дейност.
Данил Башмаков
E-mail: dv.bashmakov@mgou.ru
Доц. кин Даниил Башмаков е преподавател в катедра „Управление на организацията“ в МГОУ по
дисциплините Управление на проекти, маркетинг, маркетинг на териториите. Област на научните интереси:
управление на проекти, маркетинг в сферата на висшето образование, брандинг.
Деница Андреева
E-mail: denitsa_andreeva@mail.bg
Деница Андреева е докторант към катедра „Стопанско управление“, Стопански факултет на
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Научните £ интереси са в областта на компетенциите на персонала
в индустриалните предприятия, управлението на човешките ресурси и защитата на труда. Главен
експерт е към ИА „Главна инспекция по труда“, Велико Търново.
Илиян Георгиев
E-mail: iliyangeorgiev@abv.bg
Илиян Георгиев е докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Търговски
бизнес“ на Стопанска академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов, от 2014 г. Темата на дисертационния му
труд е „Възможности за оценка на ефективността от продажбите на винопроизводителите“. Автор е
на доклади със следната тематика: „Тенденции на световния пазар на вино“, „Пазарът на вино в
България – анализи и перспективи за развитие“. Интересът на докторанта към тема е свързан с
факта, че той е управител на „Винал“ АД, гр. Ловеч.
Ирина Данаилова
E-mail: irina.danailova@gmail.com
Ирина Данаилова е доктор по икономика, главен асистент в УНСС. Научните £ интереси са в
областта на управлението на човешките ресурси, професионалното обучение и ориентиране, трудовата
мотивация, организационното поведение. Специализира в университет „Пол Верлен“ – гр. Мец, Франция;
Университет на Сплит, гр. Сплит, Република Хърватска; Университет Йоанеум – гр. Грац, Австрия,
Политехнически университет до Кавадо и Аве, Барселош, Португалия. Чете лекции по „Организационно поведение“, „Стратегии на бизнеса“, „Организационна култура“, „Икономика на труда“,
„Трудова мотивация“, „Икономика на труда“. Има дългогодишен опит в изпълнението на проекти в
следните области: изследване и анализ на поведението на различни групи на пазара на труда; обучение
и развитие на компетентности, развиване на предприемачески умения, сертифициране на обучители,
специфика на работата с хора с увреждания, подобряване практиката по УЧР, изготвяне на стратегии
за УЧР, изследване на мотивационните ориентации и др.
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Любомир Любенов
E-mail: llyubenov@uni-vt.bg
Любомир Любенов е доцент, д-р в катедра „Икономическа теория и МИО“ на Великотърновски
университет „Св. св. Кирил и Методий“. Научните му интереси на доц. д-р Л. Любенов обхващат
сферите на икономика на предприятието и икономика на земеделието, маркетинг и агромаркетинг,
стратегии и аграрни политики, маркетинг проучвания, продуктови и иновационни политики, цени и
ценообразуване, брандинг. Доц. д-р Л. Любенов е автор на публикации, насочени към изследване на
българските пазари на земеделски продукти, разработване на маркетинг стратегии за агропазари и
създаване на тактически маркетинг инструментариум за продуктови, иновационни, дистрибуционни,
комуникационни, ценови и др. политики.
Петя Петрова
E-mail: p.petrova@ts.uni-vt.bg
Петя Петрова е доцент, доктор в катедра „Финанси и счетоводство“ на Стопански факултет на
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Води лекции по дисциплините „Финансово счетоводство“, „Финансови
отчети“, „История на счетоводството“, „Анализ на финансовите отчети“ и други. В последните години
научните £ интереси са насочени в областта на счетоводния анализ и проблемите, свързани с оповестяване на риска във финансовите отчети.
Ралица Пандурска
E-mail: rpandurska@unwe.bg
Гл. ас. д-р Ралица Пандурска е преподавател в Университета за национално и световно стопанство, катедра „Човешки ресурси и социална защита“. Научните £ интереси са в областта на икономиката на труда, социалното осигуряване – задължително и допълнително, социалната политика,
демографията, пазара на труда. Чете лекционни курсове по дисциплините „Осигурителни фондове“,
„Пазар на труда“, „Икономика на труда“, „Социална политика“, „Актюерски разчети и инвестиционни
портфейли на пенсионните фондове“ пред студентите от бакалавърска и магистърска степен в специалностите „Икономика на човешките ресурси“ и „Застраховане и социално дело“. Специализира в
Universidad „Juan Carlos”, гр. Мадрид, Испания; University of Split, гр. Сплит, Република Хърватска;
FH JOANNEUM University of Applied Sciences, гр. Грац, Австрия; IPCA – Polytechnic Institute of
Cávado and Ave, гр. Барселош, Португалия. Участва в редица практически проекти, свързани с
валидирането на знания, умения и компетенции на нискоквалифицирани работници, интеграцията на
имигрантите, насърчаването на пригодността за заетост на лицата с увреждания, борбата с множествената дискриминация, активното стареене, ученето през целия живот, развитието на предприемачеството, семейния бизнес и др.
Тодорка Райнова
E-mail: drainova@abv.bg
Тодорка Райнова е завършила магистратура по „Бизнес администрация“ във ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново, а бакалавърската £ степен е по спец. „Българска филология“,
придобита в ШУ „Епископ Константин Преславски“ – гр. Шумен. Работи в областта на туризма
като администратор в хотелски комплекс. Научните £ интереси са в областта на организационната
култура и мотивацията на персонала.
Янка Павлова
E-mail: qnka_pavlova@abv.bg
Янка Павлова е асистент към катедра „Организация и методология на социалните дейности“,
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Стопански факултет. Притежава богат опит
при работа с лица в неравностойно положение.
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