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ИЗДАДЕНА НАУЧНА И УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА  

от издателството на ВУЗФ през периода 2014-2018 г. 

 

1. Димитров, Гр. Организация и финансиране на здравната система –
предизвикателства и решения, монография (2014 г.) 

2.Ilieva, D. Mentoring – process, guidelines and programs, монография (2015 г.) 

3. Чолаков, Н. Актюерски методи, монография (2015 г.) 

4. Николов, Г. Законът и контролът нямат цвят, сборник от интервюта (2015 г.) 

5. Добрева, Юл. Устойчиво развитие на икономиката, монография (2016 г.) 

6. Моравенов, М. Финансови аспекти и роля на секюритизацията при 
инвестиции в имоти, монография (2016 г.) 

7. Добрева, Юл. Глобалистика, учебник (2016 г.) 

8. Електронно списание VUZF rеview (2016 г.) 

9. Вейсел, А. Одитинг", учебник, съвместно издание с ИК „Сиела” (2017 г.)  

10. Желязкова, В. Кръгова икономика – финансови аспекти, монография (2017 
г.) 

11. Тодоров, Кр. Теория на стратегическото управление, монография (2017 г.) 

12. Годишник на ВУЗФ – том Х (2017 г.) 

13. Годишник на ВУЗФ – том ХІ (2017 г.) 

14. Сборник с доклади на 13-та научна конференция на младите учени, 
съвместно с УНСС (2017 г.) 

15. Електронно списание VUZF rеview (2017 г.) 

16. Димитров, Гр. Рискове и предизвикателства при реформиране на здравната 
система, монография (2018 г.) 

17. Тодоров, Кр. Оперативна и производствена стратегия за бизнеса, 
монография (2018 г.) 
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18. Добрева, Юл. Поведенческа икономика, учебник (2018 г.) 

19. Лазарова, Т. Иновативно управление на човешките ресурси, монография 
(2018 г.) 

20. Стефанова, М. Корпоративна устойчивост и отговорност, учебник (2018 г.) 

21. Сборник с доклади на научната конференция „Икономиката на България и 
ЕС в глобалния свят”, съвместно електронно издание с УНСС (2018 г.) 

22. Колектив. Идва ли времето на нов протекционизъм?, монография(2018 г.) 

23. Желязкова, В. Управление на екологичния риск (финансови аспекти) 
електронен учебник (2018 г.) 

24. Желязкова, В. Въведение в кръговата икономика, допълнено и преработено 
електронно издание (2018 г.)  

25. Електронно списание VUZF rеview (2018 г.) 


