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Научни интереси 

Статистическо изучаване на населението и  работната сила, фирмената конкурентоспособност и 

жилищното осигуряване 

Образование 

 

2016 г.  – Професор по научна специалност  „Статистика и демография“  / икономическа статистика/ , 

Лесотехнически университет – София 

2007 г. – Доцент по научна специалност „Статистика и демография“ - Лесотехнически университет – 

София 



1991г. Кандидат на икономическите науки /Доктор по икономика/. Научна специалност –„ 

Статистика и демография“ Университет за национално и световно стопанство – София 

1981 г. Магистър по специалност Организация и проектиране на обработката на икономическата 

информация – ВИНС „Димитър Благоев“ – град Варна, Втора специалност – Учителска 

правоспособност по икономическите дисциплини 

 

Курсове за повишаване на квалификацията: 

1990 г. Курс за изучаване на английски език  

2013 г. „ Обучение за работа и поддръжка на платформа за електронно обучение Blackboard Larn“ 

2014 г. „Комуникативни умения и работа в екип“ 

2014 г.„Методика на академичното обучение“ 

2014 г.„Основи на информационните технологии. Системи за текстообработка, електронни таблици, 

презентации и делова графика“ 

 
 

Научни и административни длъжности  

2022 – Професор в секция  ,,Икономическа и историческа демография“ към департамент „Демография“ на 

Института за изучаване на населението и човека при БАН 

2016 –2021 - Професор, факултет Стопанско управление при Лесотехнически университет 

1997 – 2016 - Доцент, факултет Стопанско управление при Лесотехнически университет 

1995 – 1997г. – Главен асистент по „Статистика и демография“ в ЛТУ -  София 

1991 – 1995г. – Главен асистент по „Статистика и демография“ в ИУ – Варна 

1986 – 1991г. – Старши асистент по „Статистика и демография“ във ВИНС – Варна 

1983 – 1986г. – Асистент по „Статистика и демография“ във ВИНС – Варна 

1982 – 1983г. – плановик на цех във ВМЗ – Сопот 

 

2016 - 2020 ръководител на катедра „Икономика“ при факултет „Стопанско управление“ на 

Лесотехнически университет, София 

2012 - 2016 зам. Декан на факултет „Стопанско управление“ на Лесотехнически университет, София 

1997 - 2012г.   – ръководител на катедра „Икономика“ при факултет „Стопанско управление“ на 

Лесотехнически университет, София 

1997- 2021 г. член на Факултетния съвет на факултет Стопанско управление в Лесотехнически 

университет 

2012 - 2020 г. член на Академичния съвет в Лесотехнически университет 

2000 - 2012 г. член на Комисията по атестиране към факултет Стопанско управление 

  2007 - 2010 г. член на Комисията по качеството на обучението към факултет Стопанско управление. 

  2012 - 2016 г. Председател на Методически съвет на специалност „Алтернативен туризъм „ към факултет  

Стопанско управление 

  2012 - 2016 г. Председател на Комисия по атестиране при факултет Стопанско управление 



  2012 - 2016 г. Председател на Комисия по учебните работи на факултет Стопанско управление 

  2013 - 2016 г. – секретар на Комисията по научно – изследователска дейност към Академичния съвет на 

ЛТУ 

  2013 г. Председател на Комисия за подготовка на  програмна акредитация на професионално направление    

3.7. Администрация и управление в ЛТУ 

Участие в научни проекти (последни пет години) 

1. Статистическо изучаване на конкурентоспособността на предприятия от горското стопанство“2021, 

2022 г. Научeн ръководител доц. Константин Колев. Проф. Стоенчев е участник. Финансира се от 

Научно изследователския сектор при Лесотехнически университет. 

Преподавателска дейност и ръководство на докторанти  

Към факултет Стопанско управление в Лесотехнически университет: 

- Статистика/ хорариум 45/30/ , 1995 – 2016г. 

- Икономическа статистика/ хорариум 30/30/, 2017-2021 г. 

- Управленски информационни системи / хорариум 30/15/ 1995-1997г. 

- Регионална икономика / хорариум 45/15/ , 1995 – 2021г. 

- Публична администрация / хорариум 30/15/ 2000 -2021 

- Въведение в правото / хорариум 30/0 и 45/0/ , 2007 -2021 

- Икономика на публичния сектор / хорариум 30/15/ - 2021 

Към агрономически факултет на Лесотехнически университет: 

- Аграрна статистика / хорариум 45/30/ 1996-1997г. 

- Научен ръководител на над 60 успешно защитили дипломанти след 1997 г. от специалност 

„Стопанско управление“ в Лесотехнически университет 

- Курс за докторанти организиран от Центъра за продължаващо обучение при Лесотехнически 

университет на тема: „ Приложение на статистически методи в икономиката и управлението“  / 

хорариум 18/12/  , 2018 г. 

- Научен ръководител на  Павел Драгомиров Дичев, редовен докторант към факултет Стопанско 

управление на Лесотехнически университет по научна специалност „ икономика и управление по 

отрасли“ . Успешно защитил на 27.11.2014 г. 

- Научен ръководител на  Йордан Митков Сархачев, задочен докторант към факултет Стопанско 

управление на Лесотехнически университет по научна специалност „ организация и управление 

по отрасли/. Отчислен с право на защита през 2019 г. 
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8. Stoenchev Nikolay , Yana Hrischeva,Tendencies and seasonality in the change of the prices of residential 

real estates by neighborhoods in the capital of Bulgaria, Sofia , Baltic Journal of Real Estate Economics and 

Construction Management,  ISSN: 2255-9671 (online) 2018, 6, 152–164 doi: 10.2478/bjreecm-2018-0012 

,https://content.sciendo.com/view/journals/bjreecm/6/1/article-p152.xml 

9. Стоенчев, Н., Йордан Сархачев, Благовеста Дрангулова, Конкурентни предимства на 

дистанционното обучение в магистърската степен на специалност  „Стопанско управление“ в 

Лесотехнически университет ,сп. „Управление и устойчиво развитие“, ЛТУ, София, 2017г. кн. 3, стр. 

6-11. 

10. Стоенчев, Н, Яна Хризчева, Жилищната осигуреност като елемент от качеството на живот в 

регионите на България, сп. „Управление и устойчиво развитие“,ЛТУ, София,  брой 2/ 2017г. 

Други 

 

От 2000 г. член на редколегията на списание „Управление и устойчиво развитие“ при факултет Стопанско 

управление на Лесотехнически университет. 

От 2011 година член на Съюза на учените в България. 

 

 

 

Октомври, 2022 г.                                                         Изготвил:……………………………..                                                                                                       

                                                                                               / проф..д-р Н. Стоенечев / 


