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1. Име и фамилия:
2. Научна степен:
3. Академична длъжност:
4. Област на научни интереси:
4.1 Подобласт:

4.2 Подобласт
5. Научни проблеми (напр. държавен
бюджет и фискална политика; инфлация; и др.):

6. Друга експертиза (напр.

предприемаческа активност (собствен бизнес);
бизнес консултиране и др.):
7. Основни публикации (могат да се
включат публикации от всякакъв характер:
статии, студии, монографии и др.;
публикации на български или на чужд език):

Дамян Киречев
Д-р по икономика
Главен асистент
Аграрна икономика, Екология
Аграрен бизнес; Технологии в селското
стопанство; Финансиране на селското
стопанство; Управление на риска в
агробизнеса; Анализ на стопанската дейност
Обща екология; Икономически проблеми на
опазване на околната среда; Устойчиво
развитие;
Инвестиции в агробизнеса; кредитиране на
аграрния бизнес; Технологични решения във
връзка с отглеждането на земеделски култури
и селскостопански животни; Финансова
подкрепа на земеделието; Екологични
проблеми в областта на земеделието;
Преодоляване на екологични проблеми
Консултиране в областта на изготвяне на
проекти в земеделието
1. Аграрното предприятие в бизнес средата,
М.Маринов и колектив, ИУ – Варна, 2001.
2. Възможности за развитие и интегриране на
българския малък и среден бизнес в
Европейския съюз, в съавт. с Цв. Зафирова,
К.Владова, ИУ-Варна, 2002
3. Аграрно и социално-икономическо развитие на
селските райони в България (монографично
изследване – част първа, Варна, Т.Турлакова и
колектив, ИК „Геа-Принт” Варна, 2012
1. Подходът “Верига на стойността”, аспект на
устойчивост за предприятията от агробизнеса на
пазара, в съавт. с Р. Николов, Управление и
устойчиво развитие, бр.3, 2011
2. Пространствено концентриране и интегриране в
лозаро-винарския сектор, Известия на ИУ-Варна,
бр.1, 2012
3. Възможности за използванене на системата
«контрактно фермерство» за постигане на
устойчив растеж на фирмите от агробизнеса,
Управление и устойчиво развитие, том. 37, бр. 6,
2012, с. 63-68
4. Агроекологичната политика на България и
Европейския съюз: приоритети за развитие до
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2020, сп. „Известия на съюза на учените – Варна,
Серия „Икономически науки 2012”, Варна, 2012,
стр. 33-43
5. Управление на производствения риск в
земеделието, Управление и устойчиво развитие,
ЛТУ, 2013, бр. 6
6. Анализ на производствените структури в
лозарството на България – аспекти на
устойчивост, Управление и устойчиво развитие,
ЛТУ, 2013, бр. 6
7. Насоки на съвременното инвестиране в
лозарството на България, сп. «Известия на съюза
на учените - Варна, Серия „Икономически науки’
2013”, Варна, 2013
8. Устойчива интензификация на земеделието –
предизвикателства
пред
Общата
селскостопанска политика и възможности за
България, Сп. Известия на съюза на учените –
Варна, серия „Икономически науки’ 2014, Варна,
2014, с. 52-62
9. Финансова подкрепа на земеделието в земи с
висока природна стойност, Сп. Известия на съюза
на учените – Варна, серия „Икономически науки’
2015, Варна, 2015
10. Екологична конкурентоспособност на селските
райони, Сп. Известия на съюза на учените –
Варна, серия „Икономически науки 2016, том 2,
Варна, 2016
11.Клъстерите в лозаро-винарския сектор –
алтернатива за пространствено концентриране и
интегриране на икономическите дейности.,
Юбилейна научно-практическа конференция
“Предизвикателства пред агробизнеса и селските
райони, 7-8.10.2010, ИУ-Варна
12.Управление на риска в земеделието – проблеми и
решения,
Юбилейна
научно-практическа
конференция , БСУ, 24-25.06.2011, Бургас
13..Подходи за оценка на инвестициите в лозаровинарския
сектор,
Юбилейна
научна
–
конференция “Икономиката и управлението на
XXI век – решения за стабилност и растеж”, 75
години СА Д.Ценов, 8-9.11.2011, Свищов
14.Тенденции в производството, търговията и
финансовото състояние на предприяттията от
сектор „Вино”, Юбилейна научно-практическа
конференция, май 2012, ИУ-Варна
15.Несигурност и нестабилност в земеделието,
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предизвикателства
пред
Общата
селскостопанска политика до 2020, Научнопрактическа
електронна
конференция
„Развитието на агробизнеса и селските райони в
България и ЕС – перспективи 2020”, 2526.10.2012 г., ИУ-Варна, 2012
16.Управление на пазарния риск в земеделието.
Юбилейна научно-практическа конференция с
международно участие “Националният аграрен
сектор – елемент на европейските земеделски
региони в стратегията „Европа 2020“. 0607.11.2014, Свищов. АИ „Д.А.Ценов“, 2014
17. Финансиране на земеделието в земи по Натура
2000 – възможности и предизвикателства.
Международна
научна
конференция
„Икономиката
в
променящия
се
свят:
национални, регионални и глобални измерения,
15 май 2015 г. ИУ-Варна, т. 4, с. 102-112
18. Подобряване на достъпа до земеделските
финанси, чрез финансиране на веригата на
стойността в земеделието. Юбилейна научнопрактическа конференция с международно
участие „Агробизнесът и селските райони –
настояще и бъдещо развитие“, 15.10.2015 г. ИУВарна, катедра „Аграрна икономика“,
19.Георгиева, Т. Д.Киречев. Концептуална рамка за
управление
на риска
във фермерските
стопанства, Сб. докл. от кръгла маса Ролята на
фамилния бизнес за устойчивото развитие на
селските райони: Сб. докл. от научна
конференция, Пловдив: Акад. изд. на АУ, 2017,
107-117.

