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НАУЧЕН ЖИВОТ

85 ГОДИНИ „ГОДИШНИК
НА ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА”

Проф. д-р ик. н. Николинка Сълова
Главен редактор на Годишник на ИУ – Варна

През 2012 г. се навършват 85 години от издаването на Годишник с научни
трудове на Икономически университет – Варна.

Икономически университет – Варна е основан на 14 май 1920 г. и е първо-
то висше икономическо училище в България и второто висше училище след
Софийския университет.

Годишникът на Икономически университет – Варна е научно издание на
университета, в което се публикуват монографии и студии от изследователска-
та дейност на академичния състав на университета.

Без наука, без развитие на науката и научното развитие на преподаватели-
те, няма истински и авторитетен университет.

Затова ролята, мястото и значението на Годишника за научни трудове
на университета е голямо и е главно в следните 3 насоки, които са взаимно свързани:

Първо. За развитието на науката и влияние в обществото.
Второ. За научно израстване на преподавателите и с това осигуряване на

високо качество на висшето образование в университета.
Трето. За подпомагане на стопанската практика, както чрез научни ново-

сти, така и чрез качествени висши кадри.
Ръководството на университета винаги е разбирало и оценявало тази голя-

ма роля на научните изследвания и публикации и е подпомагало научното изда-
ване, научната критика и научния растеж.

Годишникът е претърпял някои промени в заглавието, съобразно промени-
те в наименованието на университета, а именно:

• от 1927 до 1945 г. – Годишник на Висшето търговско училище – Варна;
• от 1946 г до 1953 г. – Годишник на Варненския държавен университет;
• от 1954 до 1990 г. – Трудове на Висшия институт за народно стопанство

– Варна;
• от 1991 г. и до сега – Годишник на Икономическия университет – Варна.
В Годишниците на Икономическия университет – Варна се отразява цяла-

та история на университета. В том 1 от 1927 г. са публикували своите трудове
такива известни учени, като проф. Цани Калянджиев – първият ректор на уни-
верситета, проф. Феодор Белмер, проф. Наум Долински, проф. Янаки Арнаудов,
проф. Иван Константинов, които поставят основите и на висшето икономическо
образование в България и на развитието на икономическата наука.
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От 1934 до 1945 г. в Официален отдел на Годишника са публикувани От-
четите на Академичния съвет за съответната академична година от тогаваш-
ните ректори: проф. Янаки Арнаудов (1934 – 1939), проф. Станчо Чолаков (1939
– 1943) и проф. Бойчо Бойчев (1943 – 1945).

Основна концепция на изданието е изследване и разработване на методо-
логическите и приложните проблеми, с оглед развитие на теорията и практика-
та в областта на икономиката и управлението, информатиката, правото и др.,
при отчитане на международните и националните приоритети и стратегически
цели пред науката и страната.

Редакционната колегия на Годишника е колективен орган за органи-
зиране на списването, рецензирането, редактирането и комплектуването на Го-
дишника на Икономически университет – Варна. Редакционната колегия на
Годишника и главният редактор се избират от Академичния съвет за всеки нов
мандат на Академичното ръководство. В състава на Редакционната колегия се
включват хабилитирани лица от академичния състав на университета – изяве-
ни учени в различни области на науката и висшето образование.

От том 1/1927 г. до том 20/1946 г. не е посочена редколегия.
От том 21/1947 г. до т. 34/1962 г. са посочени по няколко редактори за

всеки том, а именно:
• том 21 и том 22 (1947/49 г.) - проф. Петър Велинов и доц. Карол Телби-

зов;
• том 23 (1949/50 г.) – доц. Марко Вълканов, проф. Борис Великов, доц.

Карол Телбизов;
• том 24 (1950/51 г.) – доц. Марко Вълканов, доц. Ганчо Радев, проф. Ка-

рол Телбизов;
• том 25 (1951/52 г.) – доц. Марко Вълканов;
• том 26 (1952/54 г.) – доц. Любомир Станев, Р. Зайков, проф. Георги Геор-

гиев;
• том 27 (1955/56 г.) – няма посочени редактори;
• том 28 (1954/55 г.) – доц. Димитър Георгиев, доц. Марко Вълканов, проф.

Никола Ганчев;
• том 29/1957 г. – доц. Марко Вълканов;
• том 30/1958 г. – проф. Атанас Бешков, доц. Марко Вълканов, проф. Бо-

рис Великов;
• том 31/1959 г. – проф. Константин Тодоров, доц. Белчо Николов, доц.

Никола Кърклисийски, проф. Георги А. Георгиев, доц. Ганчо Радев, доц.
Владимир Станчев, инж. арх. Панайот Минков;

• том 32/1960 г. – доц. Никола Кърклисийки, доц. Марко Вълканов, доц.
Любомир Станев, доц. Белчо Николов;

• том 33/1961 г. – проф. Бойчо Бойчев, доц. Любомир Станев, доц. Влади-
мир Станчев, преп. Адриан Андреев, проф. Никола Ганчев;

• том 34/1962 г. – доц. Любомир Станев, доц. Стефан Цонев, ст. преп.
Тодор Кънчев, ст. преп. Радослав Ангелов, ст. преп. Милуш Милушев.

От том 35/1963 г. за пръв път е изписана редколегия с главен редактор.
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От 1963 г. и до сега във всеки том са изписани редколегиите със следните
главни редактори:

• том 35/1963 г. – проф. Васил Ранков;
• том 36 до 40 (1964 – 1968 г.) – проф. Стефан Цонев;
• том 40 до 44 (1969 – 1972 г.) – доц. Кънчо Кънчев;
• том 45 до 48 (1973 – 1976 г.) – доц. Неделчо Енев;
• том 49 до 56 (1977 – 1984 г.) – проф. Здравко Ковачев;
• том 57 до 59 (1985 – 1987 г.) – проф. Тодор Ненов;
• том 60/1988 г. – проф. Цветан Коцев;
• том 61 до 64 (1989 – 1992 г.) – проф. Петко Близнаков;
• том 65/1993 г. – доц. Стефан Дражев;
• том 66 до 84 (1993 г. – 2012 г. и сега) – проф. Николинка Сълова.
Сегашната редакционна колегия, актуализирана за новия мандат на ака-

демичното ръководство от АС на 01.07.2011 г. , работи в състав от 11 професо-
ри и 5 доценти, а именно:

1. Проф. д-р ик.н. Николинка Петрова Сълова – главен редактор
2. Проф. д-р ик.н. Димитър Стефанов Радилов – зам. гл. редактор
3. Проф. д-р ик.н. Бойко Иванов Атанасов
4. Проф. д-р ик.н. Гено Димитров Генов
5. Проф. д-р ик.н. Ивона Георгиева Якимова
6. Проф. д-р ик.н. Йордан Петров Коев
7. Проф. д-р Марин Найденов Нешков
8. Проф. д-р Пламен Благов Илиев
9. Проф. д-р Стефан Минчев Вачков

10. Проф. д-р Стоян Андреев Стоянов
11. Проф. д-р Фаня Аспарухова Филипова
12. Доц. д-р Благо Ангелов Благоев
13. Доц. д-р Виолета Янева Димитрова
14. Доц. д-р Евгени Петров Станимиров
15. Доц. д-р Светлозар Димитров Стефанов
16. Доц. д-р Тодорка Борисова Атанасова
За усъвършенстване на Годишника и на своята работа, Редколегията ра-

боти по приет от АС Правилник за устройството и дейността на Редакционната
колегия, както и за реда и за изискванията за издаване на Годишника на Иконо-
мически университет – Варна.

Членовете на Редколегията работят с високо чувство за отговорност и
доста голяма натовареност. Заседанията се провеждат редовно, поддържа се
добра връзка с авторите и катедрите. Рецензенти и научни редактори на студи-
ите са членовете на редколегията и в редки случаи при специфична проблема-
тика се привличат такива извън редколегията. Рецензиите се представят в срок,
присъствието и участието в заседанията е много добро. Редколегията проявя-
ва взискателност и подпомага авторите в техните научни изследвания и е по-
лезна за развитието на изследванията и усъвършенстване на обучението в Уни-
верситета.
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Изданието е включено в международни справочници (Уприч, Инс-
пек и др.), издава се на български език, с резюмета на английски, немски и
руски езици.

През дългогодишното си съществуване, Годишникът е доказал своята
полезност и необходимост, както за развитието на икономическата теория и
практика, така и за израстването на академичния състав и за подобряване на
обучението на студентите, специализантите и докторантите в Университета.

Публикуваните изследвания са основно в научните направления:
Икономика, Стопанско управление, Туризъм, Информатика, Право, Математи-
ка, Статистика и др. Монографиите и студиите се отнасят към следните научни
области: макроикономика и микроикономика, финанси, счетоводство и контрол,
статистика и иконометрия, международни икономически отношения, стопанско
управление, маркетинг, туризъм, информатика, икономика на индустрията, ико-
номика на търговията, икономика на строителството, аграрна икономика, сто-
кознание, местно самоуправление, право и др.

Ежегодно в Годишника се включват около 8 – 10 научни студии с обем до
55 стандартни страници. Могат да се включат и се включват и значими моно-
графии с обем до 120 страници, свързани с втора хабилитация или дисертации
за доктор на науките.

Преподавателите активизират в по-голяма степен своята публикационна
дейност преди хабилитиране, което обяснява и участието на много асистенти,
пред първа хабилитация, като автори на студии, публикувани в Годишника на
ИУ. Ръководството на университета и редколегията следва да работят още по-
резултатно, за да се увеличи броят на хабилитираните автори, което ще повиши
още повече авторитета на изданието и ще допринесе за ускоряване на вторите
хабилитации.

Чрез книгообмена, който осъществява университетската библио-
тека, Годишникът се изпраща средно на 50 чуждестранни висши учи-
лища и библиотеки: в Беларус, Белгия, Великобритания, Германия, Казах-
стан, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Русия, САЩ, Словакия, Словения, Ук-
райна, Унгария, Япония. В България се изпраща до Националната библио-
тека, университетските библиотеки, Националния статистически ин-
ститут, БНБ, научни институти и регионални библиотеки.

Периодично академичното ръководство и редколегията на Годиш-
ника организират публични обсъждания на публикуваните трудове в
него – през 1981 г., 1983 г., 1985 г., 1989 г., 1992 г., 2002 г., 2005 г., 2007 г., 2010 г.,
2012 г.

През последните 10 години са обсъдени следните студии:
• през 2002 г. студиите, публикувани в том 73/2001 г. на:
 доц. д-р Фотин Марчев – „Априорно-апостириорното функциониране

на познавателния образ”;
 доц. д-р Димитър Радилов – „Методологични проблеми на статисти-

ката като наука”;
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• през 2005 г. студиите, публикувани в том 76/2004 г. на:
 проф. д-р ик.н. Бойко Атанасов и гл.ас. Росен Николаев – „Оптимизи-

ране на производствените дейности на фирмата в условията на нео-
пределеност”;

 доц. д-р Христо Трайков – „Алтернативен макроикономически модел
за рационален избор в условията на риск”.

• през 2007 г. студиите, публикувани в том 78/2006 г. на:
 доц. д-р Благо Благоев и гл.ас. д-р Силвия Благоева – „Теоретични

основи на логистичния мениджмънт”;
 доц. д-р Данчо Данчев – „Постмодерният маркетинг”.

• през 2010 г. студиите, публикувани в том 81 2009 г. на:
 доц. д-р Зоя Младенова – „Дж. М. Кейнс и развитието на макроико-

номиката;
 доц. д-р Анита Атанасова – „Счетоводни аспекти при ликвидация на

търговско дружество”.
• през 2012 г. студиите, публикувани в том 82 и 83 от 2010 и 2011 г.,

на:
 доц. д-р Надя Костова – „Счетоводни и данъчни аспекти на продаж-

бата на търговско предприятие”;
 доц. д-р Николета Михалева – „Съвременната култура пред нови цен-

ностни ориентири”.
При публичните обсъждания на публикуваните статии в Годишник на

Икономически университет – Варна се представят накратко авторите, те изна-
сят кратко изложение на основното от техните студии, рецензентите на студии-
те представят накратко своите задълбочени оценки за новото и полезното в
тези студии, за постиженията на авторите, за решените и нерешените пробле-
ми, за съдържанието, за значимостта на изследването за теорията и за практи-
ката. Винаги има и изказвания, оценки и въпроси, застъпват се и други гледни
точки от присъстващите и участниците в обсъжданията учени, преподаватели,
студенти и специалисти от практиката.

Публикуването и обсъждането на студии е много полезно защото, освен,
че допринася за по-добро решаване на редица проблеми на теорията и практи-
ката, то поражда и много мисли, идеи, съгласия и несъгласия, противоречия и с
това дава принос за нови творчески търсения за развитие и обогатяване на
теорията и практика и за усъвършенстване на обучението.


