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Krakow, Working Papers, № 9, 1995, p. 1-32.
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от студията изнесена като пленарен доклад на научната конференция „Икономиката в
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Известия, кн. 2, 1994 г., с. 80-88.
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17. “The Evolution of Economic Theory During the XX Century”, Economic Thought, 2006,
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18. “От статистика на ПЧИ към измерване дейността на предприятията под чуждестранен
контрол”, сп. Статистика, 2007 г. кн. 3, с. 31-46.
19. “Към съвременното разбиране за политическата икономия (В контекста на издаваните
списания по Политическа икономия)”, сп. Известия, 2007, кн. 3, с. 29-38.
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икономическата теория в България”, сп. Известия, 2009 г., кн. 4, с. 30-43.
23. “Реалистична научна политика с европейски измерения”, сп. Известия на ИУ-Варна,
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24. The Dual Challenge Still Ahead: Economic theory and Economic policy in Bulgaria after
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122-130.
4. “Относно същността на глобализацията на икономиката”,
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развитието на обществото”, Варна, юни 2000 г., Сборник с доклади от конференцията,
том II, с. 340-346.
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конференция на УНСС “Благосъстояние и икономически растеж при ефективно
функционираща пазарна икономика”, София, ноември 2003 г., Сборник с доклади от
конференцията, с. 46-52.
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при присъединяването на България към ЕС”, Варна, септ. 2004 г. Сборник с доклади от
конференцията, с. 360-368.
11. “Стопанският ХХ век и развитието на икономическата теория”, Пленарен доклад,
Сборник с доклади от научна конференция с международно участие на тема
“Икономическата теория в началото на ХХI век: постижения, проблеми и перспективи”,
Варна, Унив. изд. „Наука и икономика”, с. 15-48.
12. “Integration Through FDI: Assessing the presence of FDI in the Bulgarian Economy”, 3d
International Conference of ASECU “Regional Economic Cooperation in South Eastern Europe”,
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13. “Минало и настояще в интерпретацията на термина “Политическа икономия” в
съвременните условия”, Доклад пред юбилейна конференция, посветена на 70-та
годишнина на кат. “ОИТ” при ИУ-Варна на тема “Политическата икономия – минало или
бъдеще на икономическата теория”, 10-11 май 2007 г., Сборник с доклади от
конференцията, с. 49-65.
14. “Българската икономика пред двойно предизвикателство – продължаващата
трансформация и пълноправното членство в ЕС”, Пленарен доклад пред научнопрактическа конференция на тема “Фирмите и пазарите в България в условията на
евроинтеграция – продължаващата адаптация”, Варна, ИУ-Варна, 15-16 май 2008 г.,
Сборник с доклади от конференцията, том 1, с. 19-29.
15. „Икономика, икономическа теория и икономическа политика”, Доклад пред
юбилейната научна конференция на СА-Свищов по случай 75-та годишнина на
Академията, ноември 2011 г.
16. „Политиката към ПЧИ в България пред стари и нови проблеми”, пленарен доклад,
Научна конференция на СУБ – клон Варна на тема „Науката в служба на обществото”, 22
стр. сп. Известия на СУБ клон Варна, Серия „Икономически науки”, 2013 г., с. 3-14.
17. “The Current State of the Regional Economy and the Impact of Its Problems on Higher
Education” Paper, presented at the meeting of the group working on the project EUniverCities,
EU Programme URBACT II – 2-3.06.2014 г., гр. Варна.
18. „Неокласическата теория и устойчивото развитие”, Доклад, изнесен пред конференция
на кат. Икономикс на УНСС на 6.11.2015 г. гр. София на тема „Икономическите
предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие”, Сб. с доклади от
конференцията, с. 292-298.
19. “The Relevance of Economics: The Special Case of a Transition/Post transition Country”,
Conference “Teaching Economics in the 21 Century”, 26-28.11.2015, Berlin, Germany
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20. “The Search for Relevance and the Contents of International Economics Courses”, (5 p.)
кръгла маса на ВУЗФ на тема “Challenges in Teaching International Economics in Bulgaria”,
проведена на 26.04.2016 г. в гр. София. Публикуван on line.
21. „Отражения на глобалната криза върху икономическата теория: опит за обобщение”,
кръгла маса на кат. „ОИТ” на тема „Критиката на неокласическия икономикс в светлината
на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009 г.”, проведена на 24-25.06.2016
г. в гр. Варна, Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, Варна, Изд. „Наука
и икономика”, 2016 г., с. 9-55.
22. „Персоналното „пътешествие” към политическата икономия в България в началото на
XXI век: избор измежду два пътя”, Трета национална конференция по ПИ на тема „ПИ в
България в началото на XXI век”, Русе, 29-30.09.2016 г. /под печат/

II. METHODOLOGICAL PUBLICATIONS
Textbooks
1. “Обща икономическа теория”(курс лекции), авторски колектив, Варна, Университетско
издателство, 1993 г.
Авторово участие: с три глави: гл. 8, 9 и 10; с. 140-200.
2. “Обща икономическа теория”, авторски колектив, част I Микроикономика, Варна,
Университетско издателство, 1996 г.,
Авторово участие: с четири глави: глава 8, 9, 10 и 16, с. 160-230 и с. 330-342.
3. “Обща икономическа теория”, авторски колектив, част II Макроикономика, Варна,
Унив. изд., 1996 г.,
Авторово ,участие: глава 31, с. 309-336.
4. Владимиров, В. (ред.) и др.,
Икономически теории, част I,
Унив. изд. , 1999 г., глава 12, с. 266-292.
5. Владимиров, В. (ред.) и др.,
Икономически теории, част 2,
Унив. изд., 2000 г., глава 18, с. 95-120.
6. Микроикономика (Сборник тестове, задачи и казуси), авторски колектив,
Варна, СТЕНО, 1992 г., раздел 2, тема 1 и 2, с. 18-34.
7. Владимиров, В. (ред.)и др.,
Микроикономика, Макроикономика (Тестове, задачи,
въпроси за дискусия),
Варна, Унив. изд., 1997 г., теми 8, 9, 10 и 16; с. 71-96 и с. 137-143.
8. Младенова, З. (ред.) и др., Микроикономика, Варна, СТЕНО, 2001 г.
Предговор, глави 8, 9 и 18; стр. 170-191; стр. 192-217; стр. 370-387.
9. Младенова, З. (ред.) и др., Сборник по Микроикономика, Варна, СТЕНО, 2001 г.
Предговор и част от тема 16.
10. Владимиров, В. (ред.) и др., Макроикономика, Варна, СТЕНО, 2003 г.
глави 18 и 19; стр. 386-408 и стр. 412-432.
11. Младенова, З. (ред.) и др., Сборник по Микроикономика, Варна, СТЕНО, 2005,
Предговор и редакция.
12. Тест за единния приемен изпит, Модул 3 “Икономика”, Варна, Изд. “Наука и
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икономика”, ИУ-Варна, 2007 г., теми 1-5, с. 173-186.
13. ТЕСТ за приемен изпит по Икономика, Варна, Изд. “Наука и икономика”, ИУ-Варна,
2008 г., теми 1-5 и тема 20; с. 7-35 и 112-118. (при друга структура на темите и изцяло
ново съдържание).
14. Гаргов, В. (ред.) и др., Международен икономикс, Варна, Унив. изд. “Наука и
икономика”, 2010 г., глава 11, “ПЧИ и ТНК”, с. 403-441.
15. Младенова, З. (ред.) и др., Микроикономика, Варна, СТЕНО, 4-то изд., 2012 г. (5
глави, от които две нови).
16. Младенова, З. (ред.) и др., Микроикономика – ел. издание на учебника – изд. 5, с
тестове към всяка глава – 2014 г. – 5 глави
17. Мавров, Хр. (ред.) и др., Микроикономика, уч. за дистанционно обучение, ИУ-Варна,
2014 г., с 4 глави
18. Владимиров, В. (ред.) и др., Макроикономика, Варна, СТЕНО, 2015 г., глава 20 плюс
тест (ел. издание на учебника).

Methodological Research Articles and Papers:
1. “Всеобщ закон на капиталистическото натрупване (Методика на семинарно занятие),
Проблеми на обучението и възпитанието във ВУЗ, кн. 2, 1982 г., В.
Търново, с. 109-119.
2. “Семестриалният изпит - важен етап в работата на преподавателя по политическа
икономия” (съавтор: доц. Ж. Устапеткова)
В: Методика на преподаването на политическа икономия, С., 1983 г., с.
103-111.
3. Доклад: “За реформата в съдържанието на учебния процес във висшето икономическо
образование”,
Сборник с доклади “Проблеми на икономическото образование при пазарни
условия”, Варна, 1995 г., с. 15-23.
4. “Защо е необходим самостоятелен курс “Теория на преходната икономика”?”, част 1,
сп. Известия, 2002 г. кн. 1, стр. 115-126.
5. “Защо е необходим самостоятелен курс “Теория на преходната икономика?”, част 2,
сп. Известия, 2002 г. кн. 2, стр. 122-127.
6. Доклад: “Преподаването на икономическа теория в контекста на реформата във
висшето икономическо образование”, В: Проблеми на обучението в икономическото
висше училище (сборник доклади от научен семинар), ИУ-Варна, май 2004 г., стр. 4865.
7. Доклад “Проблеми на преподаването на икономическа теория на съвременния етап от
реформата на висшето икономическо образование”, Семинар на СА „Д. Ценов” Свищов в
с. Орешак, април 2004 г., сп. Народостопански архив, 2004 г. кн. 2, с.41-43.
8. Доклад: “Лекционният курс по “Принципи на Икономиксът” и мястото на реалната
икономика в него”, Конференция на УНСС гр. София на тема “Научни и методически
проблеми на преподаването на икономическа теория”, ноември 2004 г., Сборник с
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доклади, С., 2005 г., с. 67-72
9. “Реалната икономика и преподаването на икономическа теория”, сп. Известия, 2005 г.
кн. 3, с. 97-105.
10. „Дисциплината “История на икономическата мисъл” в подготовката на студентитеикономисти – значение и съвременни изисквания”, сп. Известия, 2006 г. кн. 2, с. 106116.

III. OTHER PUBLICATIONS
1. Интервю с проф. Уолт Ростоу
Икономическа мисъл, кн. 2, 1996, с. 118-123.
2. “Преходът в западната икономическа литература”(обзор),
Известия, кн. 1, 1997, с. 116-122.
3. “Научните изследвания върху икономиката на прехода”
Икономическа мисъл, кн. 2, 1997, с. 102-113.
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