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и публична администрация към Президента на Руската федерация за висше икономическо образование. След дипломирането си работи в промишлено предприятие в машиностроителната индустрия
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Кирил и Методий“. Роден е в Кабул, Афганистан. В момента е в средата на следването си в магистърска степен по „Бизнес администрация“ в Истанбулския университет в Айдън, Турция.
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специалност „Политическа икономия“. Научни интереси: в областта на държавната намеса в икономиката, публичните услуги, а през последните години – и по отношение на международната търговия.
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sales, mobile marketing and new technologies. He is author of interdisciplinary articles and reports on current
trends in the areas listed above, including a series of articles on mobile applications and how to influence
consumers.
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of the Moscow State Pedagogical University, Russia.
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сферата на счетоводството.
Maria Pavlova
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“Management accounting”. Last year work in the field of accounting management system at the vocational
schools, professional in accounting, etc. The author of more than 100 scientific works in the field of accounting.
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Румъния. Изучава икономическото въздействие на европейските структурни фондове върху развитието
на туризма в Югозападна Олтения – Румъния. В момента работи в университета „Константин
Бранкузи“ от Таргу Жиу като експерт в разработването и изпълнението на проекти. Има над 15
години опит в писането, изпълнението и оценката на проекти с безвъзмездна помощ.
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Brancusi from Targu Jiu as an expert in project development and implementation. She has over 15 years of
experience in writing, implementing and evaluating projects with non-refundable grants.
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Преподавател в Катедрата по икономика на предприятията и мениджмънт към Института по икономика и управление на Тверския държавен университет, Русия.
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Olesya Skudalova – Associate Professor, PhD of the Department “Business Economics and Management” Institute of Economics and Management, Tver State University, Russia.
Победа Луканова, професор, доктор по икономика
E-mail: ploukanova@abv.bg
Преподавател в Стопанския факултет на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий“, катедра „Социални
дейности“ в периода 2008–2018 г. Основните области на нейните научни интереси включват развитието
на социалната икономика и пазара на труда. В периода 2007–2016 г. е ангажирана в експертна мрежа
към Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ към Европейската комисия
и е национален кореспондент на Европейската обсерватория по заетостта. Започва научната си кариера
в Икономическия институт на БАН, секция „Макроикономика“, където продължава да работи и днес.
Публикува студии и статии в национални издания и в чужбина, автор е на пет монографии.
Pobeda Lukanova
E-mail: ploukanova@abv.bg
Prof. Pobeda Lukanova, PhD member of Teaching Staff at the Faculty of Economics at the St. Cyril
and St. Methodius University of Veliko Turnovo and is a member of the Department of Social Activities in the
period 2008–2018. The main areas of its scientific researchs include the development of the social economy
and labor market. Between 2007 and 2016, she was engaged in an expert network at the European
Commission’s Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion and was a national
correspondent for the European Employment Observatory. Prof. Lukanova began his career at the Institute
of Economics at the Bulgarian Academy of Sciences, Macroeconomics, where he continues to work now.
She has published five books, studies, and articles in national and international journals.
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Преподавател в катедра „Икономическа теория и МИО“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
Изследователските му интереси са в областта на монетарната политика, банковото дело, риск мениджмънта и др. Води семинарни занятия по „Обща икономическа теория“, „Микроикономика“, „Макроикономика“ и др.
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Economic Relations, at St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo. His research interests are
in the field of monetary policy; banking; risk management ant others. He leads seminars at university on
“General Economic Theory”; “Microeconomics”; “Macroeconomics” and others.
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Преподавател от Университет за национално и световно стопанство: от 2008 г. до 2013 г. към
катедра „Публична администрация и Регионално развитие“, а от 2014 до 2018 г. към катедра „Регионално развитие“. От 2019 г. хоноруван преподавател към катедра „Регионално развитие“ в УНСС.
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