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АДМИНИСТРАТИВНА 
ИНФОРМАЦИЯ 

АТАНАС ИГНАТОВ ВЛАДИКОВ 
 

  

 ул. „Костаки Пеев“ № 21, офис-1, ет. 2, Център по технологии, ПУ „П. Хилендарски“  

 00359 / 32 / 261 279   

 vladikov@pu-technocentre.eu, avladikov@uni-plovdiv.bg  

 www.pu-technocentre.eu,  
        www.atanasvladikov.eu 
        http://vitaplus.uni-plovdiv.bg/  
  

Националност България  

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ   

 

 

януари/2020 - досега Експерт по „Биоикономика“ 

Център по технологии, ПУ „П. Хилендарски“, http://pu-technocentre.eu/  

▪ Експертиза и научно-изследователска дейност в област „Биоикономика“ 

Вид на дейността или сферата на работа Научна дейност 

 

март/2020 - досега Експерт в „Офис за технологичен трансфер“ /TTO/ 

ПУ „П. Хилендарски“, http://pu-technocentre.eu/ 

▪ Експертиза по ТТО  

Вид на дейността или сферата на работа Научно-изследователска дейност за частни бизнеси 

 

2016 Ръководител „Научни програми“ 

Национален консултант по обществени поръчки, гр. София, http://ppnc.bg/  

▪ Приложна наука при структуриране на публично-частни партньорства /ПЧП/   

Вид на дейността или сферата на работа ПЧП консултинг  

 

декември/2014-ноември/2015 Научен секретар по международно сътрудничество и управление на проекти 

на Факултет по икономически и социални науки /ФИСН/ 

 ПУ „П. Хилендарски“, https://uni-plovdiv.bg/  

 ▪ Международно сътрудничество и академична проектна дейност  

 Вид на дейността или сферата на работа Академична дейност 

 

май/2007-досега Асистент (2007-2008 г.), Старши асистент (2009-2011 г.), Главен асистент по икономика (2012-2017 

г.), доцент по „Световно стопанство – международни икономически отношения – Европейска 

икономика“ (от декември/2017 г.) 

 ПУ „П. Хилендарски“, https://uni-plovdiv.bg/  

 ▪ Преподавателска и научно-изследователска дейност  

 Вид на дейността или сферата на работа Академична дейност 

 

април/2006 – април/2007 Мениджър по „Управление на качеството“ 

 Висше училище по агробизнес и развитие на регионите /ВУАРР/ гр. Пловдив, http://uard.bg/  

 ▪ Управление на стандарти за качество в академичния процес    

 Вид на дейността или сферата на работа Управленска дейност  
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ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ   

 

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ   

 

 

 

март/2010-март/2013  Ниво-8 / ЕКР 

Доктор по „Икономика и организация на труда“ 

Университет за национално и световно стопанство, гр. София, https://www.unwe.bg/  

▪ Икономически курсове за напреднали като иконометрикс (SPSS) и икономикс; 

▪ Тема на дисертационния труд за ОНС „доктор“: “Пазарна оценка на индивидуалните ползи от 
инвестиране в човешки капитал (на примера на висшето образование в България)“ 
 

август/2003-декември/2005  Ниво-7 / ЕКР 

MBA (Магистър по „Бизнес администрация“) 

Университет на Централна Оклахома, Оклахома, САЩ, https://www.uco.edu/  

▪ Управленска наука, капиталово бюджетиране, иконометрикс, интегрирани функции на 
фирмата и други икономически курсове за напреднали по счетоводство, финанси, 
микроикономически анализ 
 

октомври/2002- 

юли/2003 

 Ниво-7 / ЕКР 

MBA (Магистър по „Бизнес администрация“ 

ПУ „П. Хилендарски“, https://uni-plovdiv.bg/ 

▪ Управленски и икономически курсове 

октомври/1998-юли/2002  Ниво-6 / ЕКР 

Бакалавър по „Международни икономически отношения“ 

ПУ „П. Хилендарски“, https://uni-plovdiv.bg/ 

▪ Финанси, икономически теории, международна търговия, маркетинг, теория на риска, 
дипломация 

Майчин език Български език 

  

Други езици РАЗБИРАНЕ ГОВОРЕНЕ ПИСАНЕ 

Слушане Четене Участие в разговор  
Самостоятелно 

устно изложение  

Английски език C/2 C/2 C/2 C/2 C/2 

 Замести с езиков сертификат. Вписва се нивото, ако е известно 

Гръцки език C/2 C/2 C/2 C/2 C/2 

 Замести с езиков сертификат. Вписва се нивото, ако е известно 

Руски език B/1 B/1 B/1 B/1 B/1 

 Замести с езиков сертификат. Вписва се нивото, ако е известно 

Немски език A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 

 Замести с езиков сертификат. Вписва се нивото, ако е известно 

Арабски език A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 

 Замести с езиков сертификат. Вписва се нивото, ако е известно 

 Ниво: A1/2: Основно ниво на владеене  - B1/2:  Самостоятелно ниво на владеене  - C1/2  Свободно ниво на владеене   
Обща европейска езикова референтна рамка 

Комуникационни умения ▪ Отлични комуникационни умения придобити по време на моето следване в САЩ и чрез моята 
академична и консултантска експертиза 

Организационни / управленски 
умения 

▪ Лидерство; организация на екипи (понастоящем – координатор на 2-годишен университетки 
проект на ПУ „П. Хилендарски“ от 21 изследователи в полето „Зелени технологии“) 
 

https://www.unwe.bg/
https://www.uco.edu/
https://uni-plovdiv.bg/
https://uni-plovdiv.bg/
https://europa.eu/europass/bg/common-european-framework-reference
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ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ   

 

Две сертифицирани специализации по икономикс на труда в Международен 

обучителен център в гр. Торино (ITL/Torino) на Международна организация на 

труда /МОТ/ през 2010 г. и 2018 г. 

 

Научни публикации и други публикации в Research Gate 

https://www.researchgate.net/profile/Atanas_Vladikov  

 

Научен редактор на книгата /на английски език; 276 страници/:  

“Innovation Practices of Wine Industry Private Stakeholders” от Мина Ангелова, 

Даниела Пастармаджиева, 2020, ISBN 978-619-236-225-6 

 

Научен рецензент на монография /на английски език; 130 pages/:  

“Entrepreneurial Culture: Opportunities for Awareness (The Case of Small and 

Medium-Sized Enterprises from Food Industry in Bulgaria” от Валентина Николова-

Алексиева, 2020, ISBN 978-619-7220-62-9 

 

Научен рецензент на книгата /на български език; 335 страници/:  

“Основни на публично-частното партньорство. Теория. Методология. 

ПРактика. Том I” от Александър Трифонов, 2019, ISBN 978-954-8259-99-6 

 

Преводач на книгата /на български език; 396 страници/:  

“Прекариатът – новата опасна класа“ от проф. Гай Стендинг, 2013,  

ISBN 978-954-6082-03-9 

 

Умения относно работното 
място 

▪ Отлични умения за управление на качествени процеси при управление на проекти (MS-Project) 

Компютърни умения ▪ Отлични умения за работа с пакета Microsoft Office™;  

▪ работа онлайн със студенти (от март/2020 г.) 

Свидетелство за управление на 
МПС 

▪ B 

https://www.researchgate.net/profile/Atanas_Vladikov

