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 I Доклади 

 

1.  Някои проблеми на програмното управление на отбранителните изследвания, 

доклад пред Международен семинар по икономика на сигурността и отбраната на тема 

“Политически и икономически аспекти на присъединяването на България към НАТО”, 

С., Стопанство, 2000. 

2.  NATO enlargement and Bulgarian National Interests and Objectives, International 

Seminar on Transformation and Integration - Political and Economic Aspects of NATO 

Enlargement The Bulgarian Approach, 13 - 15 May, 1999, Sofia, Stopanstvo, 2000. 

3.  Modernisation of the Bulgarian Defence R&D Policy, International Seminar on Defence 

Policy Modernisation and Security on the Balkans, Sofia, May 24-25, 2000, S., Stopanstvo, 

2001. 

4.  Портфейлно управление на проекти за иновации в отбраната – възможности и 

перспективи, доклад пред Международен семинар по икономика на сигурността и 

отбраната на тема “Сигурност на Балканите и модернизация на отбранителната политика, 

С., Стопанство, 2001. 

5.  Transparency in Defence Programming, International Workshop on Transparency of 

Defence Resource’s Planning and Budgeting: National and Euroatlantic Dimensions, Sofia, 

Stopanstvo, 2002. 

6.  Прозрачност на отбранителния иновационен процес на избрани страни – 

партньори в НАТО – поуки за България, доклад пред Международен семинар по 

икономика на сигурността и отбраната на тема “Инициативи за прозрачност на 

ресурсното отбранително планиране и бюджетиране в Югоизточна Европа, С., 

Стопанство, 2002. 

7.  Иновации и икономически растеж, доклад пред конференция на тема 

“Национални ресурси и политика за ускорено икономическо развитие, Федерация на 

научно-техническите съюзи в България, Съюз на икономистите в България, Институт за 

пазарна икономика, Съюз на учените в България, Център за икономическо развитие, 

Институт по икономическа политика, София, 2002. 

8.  Development of a Knowledge Management System in the Bulgarian Ministry of 

Defence – Conditions and Prospects, International Workshop on Defence Acquisition, 

Accountability and Transparency, Sofia, Stopanstvo, 2003. 

9.  Приоритети при разработване на иновационна стратегия на отбраната, доклад 

Международен семинар по икономика на сигурността и отбраната на тема: „Приоритети 

на икономиката на отбраната и сигурността след срещата на високо равнище в Прага”, С., 

Стопанство, 2005 г. 

10. Private Finance Initiatives in the Bulgarian Defence R&D sector, Annual international 

workshop on economics and management of security and defence “Private Investment 

Initiatives for Armaments Modernisation”, Sofia, June, 23-24, 2005, University Publishing 

“Stopanstvo, Sofia, 2006. 

11. Portfolio management of Innovation Projects – Strategic Issues, International Workshop 

on Defence Expenditures and Economic Development, Ribaritza, 2004, УИ „Стопанство”, 

2006. 

12. Управление на инвестициите във фирмена сигурност, доклад пред Научно-

приложна конференция „Фирмената сигурност в условията на пазарна икономика, С., 

Стопанство, 2006. 

13. Public-Private partnership in the Defence Research & Development, Public-Private 

partnership in Defence and Security Sector – National Practicies. Annual International 

Conference on Economics and Management of Security and Defence, Sofia, October, 13-14 

2006, Avangard Prima, 2007. 
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Defence Industry, International Conference Policy and Models for R&D in Support of Defence 

Industrial Transformation, 28-29 July, Sofia, Avangard Prima, 2008. 

15. Управление на компетенциите и конкурентоспособност на индустриалната 

фирма, Юбилейна научнопрактическа конференция Конкурентоспособен растеж на 

българската индустрия, Катедра „Индустриален бизнес”, УНСС, С., 2008.  

16. Управление на фирмените компетенции и пазарът на труда, Пета международна 

научно-практическа конференция „Преподаване, учене и качество във висшето 

образование – 2008 „Национална стратегия за висше образование и пазарът на труда в 

България”, 13 – 14 юни 2008 г., Правец, Международно висше бизнес училище. 

17. The Bulgarian Model for R&D Management in Support of Defence Industry, 

International conference Security and Defence R&D Management: Policy, Concept and 

Models, Varna, 29-31 May 2008, Sofia, Avangard Prima, 2009. 

18. Competences and Competitive  Advantages of a Defence Industrial Enterprise, 

International Conference Business and Science for Security and Defence Industrial R&D, 14-15 

May 2009, Sofia, Avangard Prima, Sofia, 2009. 

19. Актуални проблеми на иновационния мениджмънт в подкрепа на сектора за 

сигурност и отбрана, доклад пред Юбилейна научна конференция Актуални проблеми на 

икономиката на отбраната и сигурността, София, 18 ноември 2010, С., УИ „Стопанство”, 

2010. 

20. Инвестиционни решения в процеса на отбранителна аквизиция, доклад пред Пета 

международна научна конференция „Партньорство, изследвания и технологии за 

отбраната, Хемус, Пловдив, 2010, с. 91 – 97. 

21. Защита на критичната инфраструктура – икономичеси и организационни аспекти, 

доклад пред Шеста научна конференция с международно участие „Гражданска 

безопасност’2011, Академия на МВР, София, 24 – 25 март 2011, с. 235-237. 

22. Проблеми при управлението на риска във фирмени технологични иновации, 

доклад пред Девета международна конференция – 2012 „Предизвикателства пред 

съвременната икономика”, 22-23 юни 2012 г., резиденция Бояна, организирана от 

Международно Висше бизнес училище – гр. Ботевград. 

23. Анализ на заинтересованите страни при провеждане на международни операции, 

доклад пред Научна конференция по икономика на отбраната и сигурността – 

Управление на кризи – Международно коопериране, хуманитарна помощ и реакции при 

кризи, УНСС, КНРС, 1 декември 2011, Издателски комплекс – УНСС, 2012. 

24. Управление на риска в регионални инфраструктурни проекти, доклад пред 

научно-приложна конференция, посветена на 100 годишнината от освобождението на 

Родопите, Варненски Свободен университет „Черноризец Храбър“ – филиал Смолян, 

Областна управа Смолян, 3 юни, 2012, Смолян, Принта-КОМ, 2012. 

25. Възможности за усъвършенстване на системата за дистанционно обучение по 

икономика и мениджмънт на отбраната и сигурността, доклад пред Международна 

научна конференция, посветена на 10-годишнината на Военна академия „Г. С. Раковски“ 

„Военното образование и научните изследвания в сферата на отбраната и сигурността: 

традиции, настояще и бъдеще“, С., Военна академия „Г. С. Раковски“, 2012, с. 209-221. 

26. Възможности за изграждане на система за управление на риска в предприятие от 

отбранителната индустрия, XIV научно-практическа конференция, посветена на 65-

годишния юбилей на катедра „Индустриален бизнес“ „Предпоставки и възможности за 

индустриален растеж в България, С., Издателски комплекс на УНСС, 2013, с. 309-318. 

27. Оценяване на сигурността за нуждите на управленския процес, доклад, 

международна научна конференция „Глобализъм, регионализъм и сигурност, УНСС, 

катедра „Публична администрация и регионално развитие“, катедра „Национална и 

регионална сигурност“, 19 – 21 септември, 2013, УОБ Равда, ИК – УНСС, 2014, с. 83 – 90. 

28. Възможности за приложение на симулационното моделиране за оценка на риска 

при иновиране, доклад пред Единадесета Международна научна конференция 
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„Интелигентна специализация на България“, МВБУ, София, 2014, Издателство на МВБУ, 

2014 г. 

 

 

 

II Книги, монографии, учебници 

 

1.  Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции, Учебник, С., УИ 

“Стопанство” (в съавторство), 1997. 

2.  Bulgarian Security Policy: Alternatives and Choice, Harmonie Papers, Centre for 

European Security Studies, Groningen, the Netherlands, 1999. 

3.  Иновации: политика и практика, (колектив), С., Фондация “Приложни 

изследвания и комуникации”, 2004. 

4.  Иновации и инвестиции в отбраната, С., Стопанство, 2004. 

5.  Конкурентоспособност на българските индустриални фирми. Изследователска 

тема, (в съавторство) УНСС, Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество, С., УИ 

„Стопанство”, 2005. 

6.  Разходи за отбрана и икономическо развитие – научно изследване, авт колектив, 

под научното ръководство на проф. д-р Тилчо Иванов, глава 5, стр. 79-101. С., УИ 

„Стопанство“, 2006. 

7.  Политика за публично-частно партньорство в сектора за сигурност и отбрана, 

(глави 3 и 18), УИ „Стопанство”, С., 2008 

8.  Производствен модел и анализ на разходите, т. 10.1., С., Военно издателство, 

2008. 

9.  Иновациите – европейски, национални и регионални политики, Фондация 

„Приложни изследвания и комуникации”, С., 2008. 

10. Защита на критичната инфраструктура в ЕС и България – икономически и 

организационни аспекти (в съавторство – увод, глава 1 и 15, обща научна редакция), УИ 

„Стопанство”, 2010. 

11. Трафик на хора – социално-икономически аспекти, (в съавторство) първи раздел, 

т. 3. – вземане на управленски решения за противодействие на трафика на хора, С., УИ 

„Стопанство“, 2011.  

12.  Георгиев, Ив. Цв. Цветков, Управление на проектния риск, учебник за 

дистанционно обучение, С., УИ „Стопанство“, 2011. 

13. Икономически аспекти на тероризма. Етап II – Секторен анализ на въздействието 

и методи за изследване в страните от Европейския съюз (в съавторство), С., Издателски 

комплекс – УНСС, 2012, глава 15 – Методи и инструменти за изследване на 

икономическите аспекти на тероризма и на антитероризма. 

14. Трафик на хора – социално-икономически аспекти. Научно изследване (в 

съавторство) т. 3. – Вземане на управленски решения относно мерките за 

противопоставяне на трафика на хора, С., Авангард Прима“, 2012. 

15. Икономически аспекти на тероризма. Етап III Анализ на българската практика и 

моделиране на връзката тероризъм – икономика, (в съавторство), С., Издателски 

комплекс – УНСС, 2012, глава 13 – Възможности за подобряване на практиката за 

използване на методите и инструментите за изследване на икономическите аспекти на 

тероризма и антитероризма. 

16. Георгиев, Ив., Цв. Цветков, Д. Благоев, Мениджмънт на фирмените иновации и 

инвестиции, Учебник, Издателски комплекс УНСС, 2013. (глави 8, 11, 12, 13, 18, 19 и т. 

6.3. от шеста глава). 

17. Managing Crises, Making Peace. Towards a Strategic EU Vision for Security and 

Defense, Series “Rethinking Peace and Conflict Studies”, Palgrave MacMillan, 2015. 

 

III Статии  

 



7 

 

   

  

1.  Научни изследвания и иновации в Холандия, Вести, Издание на Европейски 

иновационен център, април-юни 2002. 

2.  Георгиев, Ив., Цв. Цветков, Сравнителен иновационен анализ на индустриалните 

фирми в България и Европейския Съюз, Годишник на УНСС, 2004. 

3.  Управление на риска при програмите за развитие на въоръжението и техниката в 

Българската армия, С., Икономически алтернативи, бр. 4, 2005. 

4.  Рискът при изпълнение на фирмени иновационни проекти, С., Икономически 

алтернативи, бр. 4 (75), 2006. 

5.  Конфликти при управлението на иновациите във фирмата, Конфликтология и 

сигурност, бр. 1 (2) 2007, Българска асоциация на конфликтолозите 

6.  Отбранителна аквизиция, Основни термини, използвани в учебния процес, том 1, 

Икономика, Издателски комплекс – УНСС, 2011. 

7.  Технологичен одит, Основни термини, използвани в учебния процес, том 1, 

Икономика, Издателски комплекс – УНСС, 2011. 

8.  Критична инфраструктура, Основни термини, използвани в учебния процес, том 

1, Икономика, Издателски комплекс – УНСС, 2011. 

9.  Технологично прогнозиране, Основни термини, използвани в учебния процес, том 

1, Икономика, Издателски комплекс – УНСС, 2011. 

10. Управление на знанията, Основни термини, използвани в учебния процес, том 1, 

Икономика, Издателски комплекс – УНСС, 2011. 

11. Портфейлно управление на иновационни проекти, Основни термини, използвани 

в учебния процес, том 1, Икономика, Издателски комплекс – УНСС, 2011. 

12. Димитров, Д., Цв. Цветков, Н. Димитров, Критичната енергийна инфраструктура 

(Critical Energy Infrastructure), Инфраструктура и комуникации (енергийна 

инфраструктура и либерализация), Научно списание на факултет „Икономика на 

инфраструктурата“ – УНСС и сдружение „Институт за енергиен мениджмънт“, година 3, 
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