
ГЛАВЕН РЕДАКТОР / CHIEF EDITOR 

ПРОФ. Д-Р МИЛЕН ПЕНЕРЛИЕВ / PROF. MILEN PENERLIEV, PHD  

Проф. д-р Милен Пенерлиев е „доктор по география (Икономическа и социална география)“ от 2009 г., доцент (2011 г.) и професор 

(2018 г.) в същото направление. Автор и съавтор е на над 130 научни труда публикувани във всички балкански страни, Бразилия, Чили, 

Португалия, Полша, Русия, Индия и др. Научните му интереси са в областта на географията на населението и селищата, културната 

география, регионалното развитие, география на туризма и др. Ръководител е на няколко университетски проекта, участник в 

национални и международни проекти; главен редактор на списание „Кариери“ на ШУ, член на редколегията на списания: e-Географ, 

сп. Grandes problematicas do Espaco Europeo (Порто, Португалия), сп. Acta Scientifica Naturalis (Факултет по природни науки на ШУ), 

Revista Brasileira de Geografica Economica (Рио де Жанейро, Бразилия) и др. Директор на Центъра за кариерно развитие на Шуменския 

университет (от 2020 – до сега).   

 

Prof. Dr. Milen Penerliev acquired his PhD in Geography (Economic and Social Geography) in 2009, afterwards he became an Associate 

Professor in 2011 and Professor in 2018 in the same field. He is the author and co-author of over 130 scientific papers published in all 

Balkan countries, Brazil, Chile, Portugal, Poland, Russia, India and others. His research interests are in the field of geography of population and settlements, cultural 

geography, regional development, and geography of tourism, among others. He is the manager of several university projects, he is a participant in national and 

international projects, editor-in-chief of Careers – a journal published by Shumen University. He is also a member of the editorial board of the journals e-Geographer, 

Grandes problematicas do Espaco Europeo (Porto, Portugal), Acta Scientifica Naturalis (issued by the Faculty of Natural Sciences, Shumen University), Revista Brasileira 

de Geografica Economica (Unuversity Rio De Janeiro, Brazil) and others. Prof. Dr. Milen Penerliev is the Director of the Career Development Center at Shumen University 

(from 2020 – until now). 

 
НАУЧНИ РЕДАКТОРИ / SCIENTIFIC  EDITORS 

ПРОФ. ДН БОРНА ФУЕРСТ-БИЕЛИЧ / PROF. DR. SC. BORNA FUERST-BJELIŠ 

Проф. дн Борна Фуерст-Биелич е географ и специалист по история на околната среда. Тя е старши учен и редовен професор в 

Загребския университет. През 2012 г. тя е отличена с наградата „Федерико Грисогоно“ за научни постижения и изключителен принос 

в развитието на географията в Хърватия. През 2015 г. е наградена с Плакет и медал на Университета в Задар (Хърватия), а през 2020 

г. с Плакет на Университета в Мостар (Босна и Херцеговина) като признание за изключителния й принос в международното 

сътрудничеството.  В периода 2017-19 г. тя е вицепрезидент на Европейското дружество по история на околната среда. Завършила е 

география във Факултета по природни науки през 1983 г. в Университета в Загреб. Завършва магистърска степен през 1990 г., a 

докторска степен през 1996 г. Специализира в няколко чужди изследователски и образователни институции (Сейнт Гален, Берн, 

Мадрид и Бостън) с обект на специализациите в областта на екологичната история, промените в ландшафта и развитието на 

регионалната и местната общност. 

 

Borna Fuerst-Bjeliš, geographer and environmental historian. She is the senior scientist and full professor at the University of Zagreb. In the year 2012 she was 

awarded the “Federico Grisogono” award for the scientific achievement and outstanding contribution to the development of geography in Croatia, while in the 2015  she 

was awarded the Plaquette and Medal of the University of Zadar  (Croatia) as well as in 2020 the Plaquette of the University of Mostar (Bosnia & Herzegovina) in 

recognition of the distinguished contribution to cooperation.  In the period of 2017-19 she was the vice-president of the European Society for Environmental History. 

She graduated Geography from the Faculty of Science in 1983 at the University of Zagreb, completed her MSc in 1990 and the PhD in 1996. Since then she has visited 

several foreign research and educational institutions (St. Gallen, Bern, Madrid, and Boston) with the aim of specialization in the field of environmental history, landscape 

change and regional and local community development.  

http://eseh.org/


 
 

ПРОФ. Д-Р ДЖОУЗЕФ ХОБС  / PROF. JOSEPH HOBBS, PHD 

Професор в Катедрата по география към Университет на Мисури-Колумбия (асистент 1988-1994; доцент 1994-1999; редовен професор 

1999). Ръководител на катедра „География“ в същия университет (първи мандат 2007-2010, втори мандат 2010-2013); Директор на 

Виетнамския институт към Университета на Мисури, от 2008 г. Доктор по география от Тексаския университет (Остин), 1986 г. Има 

бакалавърска степен по екологични изследвания-естествена история от Калифорнийски университет (Санта Круз) през 1978 г. 

Изследователски интереси: неолитно и преддинастично заселване на източната част на пустинята в Египет; антропогенно усвояване 

на пещерите в Мадагаскар, Мексико, Малайзия и Индонезия; световната търговия с наркотици, културна антропология, изследване на 

местното население и др. 

 

Professor, Department of Geography, University of Missouri-Columbia (Assistant Professor 1988-1994; Associate Professor 1994-1999; Full 

Professor 1999). Chairman, Department of Geography, University of Missouri-Columbia (First Chair Term 2007-2010, Second Term 2010-

2013; Director, The Vietnam Institute, University of Missouri, 2008-present. Ph.D. in Geography, University of Texas (Austin), 1986; M.A. in Geography, University of 

Texas (Austin), 1980; B.A. in Environmental Studies-Natural History, University of California (Santa Cruz), 1978; Research Interests: Neolithic and Predynastic 

habitation of the eastern desert of Eg, Получава магистърска степен по география,, Тексаски университет (Остин), 1980 г., ypt; human uses of caves in Madagascar, 

Mexico, Malaysia and Indonesia; the global narcotics trade 

 

 

 

Д-Р ЕЛЕНА ПИНА /  HELENA PINA, PHD 

Maria Helena Mesquita Pina е, преподавател в катедра „География“ във Факултета по изкуства и хуманитарни науки на Университета в 

Порто, получава докторска степен по обществена география през 2004 г. Тя е интегриран изследовател в Центъра за географски 

изследвания и териториално планиране (CEGOT); Координира и / или участва като изследовател в няколко научни проекта. Член е на 

няколко научни асоциации (APG, APHVIN / GEHVID, APDR, UGI, ...), както и на научни и редакционни комитети на няколко национални 

и международни списания и издания. Тя е автор на над 180 публикации, включително книги и научни статии. Основните теми от научен 

интерес се фокусират върху селските пространства, като обхващат особено проблеми и проблеми (екологични, икономически, 

социални и културни). През последните години тя се фокусира върху критичната динамика и проблемите, засягащи лозарските райони 

и най-вече Демаркационният регион Дуро (Североизточна Португалия). 

 

Maria Helena Mesquita Pina, Professor at the Department of Geography at the Faculty of Arts and Humanities at the University of Porto, 

obtained a PhD in Human Geography in 2004. She is an integrated researcher at the Center for Geographical Studies and Spatial Planning (CEGOT); she coordinates 

and/or participates as a researcher in several scientific projects. She is a member of several Scientific Associations (APG, APHVIN / GEHVID, APDR, UGI, etc.), as 

well as of the Scientific and Editorial Committees of several national and international reference journals and publications. She is the author of over 180 works including 

books and scientific articles. The main topics of interest for her focus on rural spaces, especially those covering problems and issues (environmental, economic, social 

and cultural). In recent years, she has focused on the critical dynamics and issues affecting wine-growing areas and, most particularly, the Douro Demarcated Region 

(NE of Portugal). 

 

 
 



 
 

ПРОФ. Д-Р ЛЕАНДРО ДИАС ДЕ ОЛИВЕЙРА / PROF. LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA, PHD 

Prof. Leandro Dias de Оliveira притежава бакалавърска, магистърска и докторска степен по География и Хуманитарни и социални науки. 

Доцент в Катедрата по география в UFRRJ-Федерален университет в Рио де Жанейро (Seropédica, Рио де Жанейро, Бразилия). Професор 

в магистърска програма по География (PPGGEO-UFRRJ) и интердисциплинарна магистърска програма в областта на Хуманитарните 

дигитални науки (PPGIHD-UFRRJ). Координатор на LAGEP (Лаборатория по икономическа и политическа география) и член на Латино- 

американската мрежа от изследователи по икономика и бизнес (RELAEE). Един от редакторите и основателите на научното списание 

Espaço e Economia- бразилско списание по икономическа география и континенти (Списание по география на UFRRJ). Изследовател по 

икономическа география от гледна точка на политическата икономика и екология с акцент върху териториално-продуктивното 

преструктуриране и икономическо- екологичното съответствие.  

 

Bachelor, MSc and PhD in Geography and Post-doctoral in Public Policy and Human Education. Associate Professor at the Department of Geography 

at UFRRJ – Federal Rural University of Rio de Janeiro (Seropédica, Rio de Janeiro, Brazil). Professor of the Postgraduate Program in Geography (PPGGEO-UFRRJ) and 

the Interdisciplinary Postgraduate Program in Digital Humanities (PPGIHD-UFRRJ). Coordinator of LAGEP (Laboratory of Economic and Political Geography) and member 

of the Latin American Network of Researchers in Space-Economy (RELAEE). Co-editor and co-founder of the academic journals Espaço e Economia; Brazilian Journal 

of Economic Geography and Continents (Geography Journal of the UFRRJ). Researcher of Economic Geography, from the perspectives of Political Economy and Political 

Ecology, with a focus on territorial-productive restructuring and implications of economic-ecology adequacy.  

 

ПРОФ. ДН ЛАУРА ШАКAЯ / PROF. DR. SC. LAURA SAKAJA  

Лаура Шакая е професор по културна география във Факултета по наука на Университета в Загреб. Тя получава докторска степен по 

география от Московския държавен университет (PhD) и Университета в Загреб (Dr.Sc). Работила е в Института за култура към 

Министерството на културата и Института за миграция и етнически изследвания в Загреб. Била е главен редактор на научното списание 

„Migracijske и etničke teme“ и съдиректор на курса „Разделени общества“ в Международния университетски център в Дубровник. Тя е 

автор на книгите "Култура и пространство: пространствена организация на културните дейности в Хърватия" (на хърватски, 1999) и 

"Въведение в културната география" (2015). Нейните публикации включват статии, публикувани в престижни географски списания като 

„Geografiska Annaler“, „Social and Cultural Geography“, „Cultural geographies“ и др. Научните й интереси включват символични пейзажи, 

критични топонимии, география на образите и география за хората с увреждания. Тя е наградена с наградата Federik Grisogono за научни 

постижения и изключителен принос за развитието на географията в Хърватия (2018). 

 

Laura Šakaja is a professor of cultural geography at the Faculty of Science, University of Zagreb. She received her PhD in geography from 

Moscow State University and the University of Zagreb (Dr.Sc.). She worked at the Institute of Culture of the Ministry of Culture and the Institute of Migration and 

Ethnic Studies (both in Zagreb). She was editor-in-chief of the scientific journal "Migracijske i etničke teme" and co-director of the course "Divided Societies" at the 

International University Centre in Dubrovnik. She is the author of the books "Culture and Space: Spatial Organisation of Cultural Activities in Croatia" (in Croatian, 

1999) and "Introduction to Cultural Geography" (in Croatian, 2015). Her publications include articles published in high-ranking geographical journals such as „Geografiska 

Annaler“, „Social and Cultural Geography“, „Cultural Geographies“, etc. Her research interests include symbolic landscapes, critical toponymies, imaginative geographies 

and the geography of disability. She was awarded the Federik Grisogono Award for scholarly achievements and special contributions to the development of geography 

in Croatia (2018). 



 
 

Д-Р ИЛИН ДИМИТРОВ / ILIN DIMITROV, PHD 

 

Илин Димитров е „доктор по туризъм“ от 2021 г. Научните му интереси са в областта на управлението в туризма, маркетинга и 

туристическата анимация. Директор на център Кариери, Маркетинг и Предприемачество към ИУ-Варна (от 2020 – до сега).   

Собственик е на 2 компании, който се занимават с туристическа дейност – ИнтернОбмен и СтарФокс Тийм. Председател на Варненска 

Туристическа Камара и Асоциацията за внос на кадри от чужбина. Бил е председател и на Съюза на аниматорите в България. 

 

Ilin Dimitrov acquired his PhD in tourism in 2021. His research interests are in the field of tourism, marketing and hotel animation. Ilin 

Dimitrov is the Director of the Career, Marketing and Entrepreneurship Center of the University of Economics -Varna (from 2020 – until 

now). He is the owner of 2 companies connected with tourism activities – Internobmen Ltd. and StarFoks Team LTD. Chairman of Varna 

Chamber of Tourism and Foreign Labor force association. Two years ago he was also the chairman of the Association of hotel entertainers 

in Bulgaria. 

 

 

 

ДОЦ. Д-Р ПЛАМЕН ПАТАРЧАНОВ / ASSOC. PROF. PLAMEN PATARCHANOV, PHD 

Доц. д-р Пламен Патарчанов е доктор по Икономическа и социална география – Регионално и локално развитие (2015) и 

доцент по Икономическа и социална география (2019). От 1996 г. е щатен преподавател към Геолого-географския факултет на СУ 

„Климент Охридски“, катедра „Социално-икономическа география“. Преподавал е в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. 

Основните му научни интереси са в областта на хуманитарната география, социално-икономическата и регионална 

география на България, пространствената организация на стопанството, регионалното и локално развитие и политика. Има 

допълнителни изследователски интереси в областта териториалната организация на агробизнеса, регионалното управление на 

екологичната политика и алтернативните форми на туризъм.  Доц. д-р Пламен Патарчанов е автор и съавтор на повече от 70 научно-

изследователски и практико-приложни разработки - статии и студии в престижни научни издания и доклади от научни форуми у 

нас и в чужбина. Участва като съавтор в няколко колективни издания: - Railway Transportation in South Asia - Infrastructure Planning, 

Regional Development and Economic Impacts (2021); - Енциклопедия „Пазарджик и Пазарджишка община” (2011); - Almanac Bulgaria 

1999 - Regions in Bulgaria - Land and people (1999). Член на редакционната колегия на Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", Геолого-географски факултет, 

Книга 2 – География. Член е на научния борд и официален рецензент на редакционния екип на Journal of Settlements and Spatial Planning of Centre for Research 

on Settlements and Urbanism to Babeş-Bolyai University, Faculty of Geography, Department of Human Geography and Tourism in Cluj-Napoca, Romania. 

 

 Assoc. Prof. Dr. Plamen Patarchanov is a Doctor of Economic and Social Geography - Regional and Local Development (2015) and Associate Professor of Economic 

and Social Geography (2019). Since 1996 he has been a full-time lecturer at the Faculty of Geology and Geography at Sofia University "Kliment Ohridski", Department 

of Socio-Economic Geography. He taught at SWU "Neofit Rilski" - Blagoevgrad. His main research interests are in the field of humanitarian geography, socio-economic 

and regional geography of Bulgaria, the spatial organization of the economy, regional and local development, and policy. He has additional research interests in the field 

of territorial organization of agrobusiness, regional management of environmental policy and alternative forms of tourism. 

Assoc. Prof. Dr. Plamen Patarchanov is the author and co-author of more than 70 research and practical applications - articles and studies in prestigious 

scientific journals and reports from scientific forums at home and abroad. 



 
 

ДОЦ. Д-Р ЕКАТЕРИНА ЛЮЦКАНОВА / ASSOC. PROF. EKATERINA LYUTSKANOVA, PHD  

Доцент, доктор по Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) в Педагогическия факултет на Шуменския 

университет. Преподавател в специалност Социална педагогика по дисциплините Етопедия, Пропедевтика на социалната работа, 

Основи на специалната педагогика и др. Научноизследователски интереси в областта на социалната работа и социалната педагогика 

с акцент върху девиантно поведение на деца и юноши 

 

Associate Professor, PhD in Theory of Education and Didactics at the Faculty of Pedagogy (Social Pedagogy) at the University of Shumen. 

Ekaterina Lyutskanova is a lecturer in Social Pedagogy in the disciplines of Etopedics, Propaedeutics of Social Work, Fundamentals of 

Special Pedagogy and others. Her research interests lie in the field of social work and social pedagogy with an emphasis on deviant behavior 

of children and adolescents. 

 

 

 

 

 

ДОЦ. Д-Р ЕРГИДЖАН АЛИНДЕР-ИСМАИЛОВА / ASSOC. PROF. ERGIDZHAN ALINDER-ISMAILOVA, PHD 

Бакалавър и магистър по Английска филология - Лингвистика и превод. Доктор по Теория на образованието и дидактика (Социална 

педагогика). Доцент по област на висше образование 1.Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика 

(интеркултурно и чуждоезиково обучение) в Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, 

България. Директор на Центъра за международно сътрудничество в Шуменския университет. Участник в два международни проекта през 

последните три години. Член на изследователските екипи на 4 вътрешноуниверситетски проекта. Научни интереси в областта на 

интеркултурните изследвания, превода и преподаването на английски език като чужд в началните училища, с акцент върху подобряване 

на теоретичните знания и езикови умения на бъдещите педагогически кадри. Участник в специализации в Университета Зийген, 

Германия; Тракийски университет в Одрин, Турция; Университет Галатасарай в Истанбул, Турция; Анкарски университет, Турция. 

Участник във форуми, организирани от ЕС, в Дебрецен, Унгария и Букурещ, Румъния. 

 

Bachelor and MA in English Studies – Linguistics and Translation. PhD in Theory of Education and Didactics (Social Pedagogy). Associate 

Professor in Intercultural Education and Foreign Language Teaching at the Faculty of Education at Konstantin Preslavsky University of Shumen, Bulgaria. Assoc. Prof. 

Ergidzhan Alinder-Ismailova, PhD is the head of the International Relations Office at Shumen University and was a participant in two international projects in the last 

three years. She is a member of the research teams of 4 intra-university projects. Assoc. Prof. Ergidzhan Alinder-Ismailova, PhD is a researcher of Intercultural 

Studies, Translation and Teaching English as a Foreign Language at Primary Schools, with a focus on enhancing theoretical knowledge and language skills of future 

pedagogical staff. She has participated in specializations in Siegen University, Germany; Trakya University in Edirne, Turkey; Galatasaray University in Istanbul, Turkey; 

Ankara University, Turkey. Participant in  forums organized by the EU in Debrecen, Hungary and Buchurest, Romania. 

 

 

 

 

 



 
 

ДОЦ. Д-Р ДЕСИСЛАВА ЧЕШМЕДЖИЕВА-СТОЙЧЕВА / ASSOC. PROF. DESISLAVA CHESHMEDZHIEVA-STOYCHEVA, PHD 

Доц. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева получава докторска степен от Шуменския университет, България през 2010 г. Темата на 

дисертацията й е Толерантност и етничност в медийния дискурс: сравнително изследване. През 2018 г. й е присъдена титлата доцент в 

област: 2. Филология, професионално направление 2.1. Германски езици/ Съвременен английски. Хабилитацията й е озаглавена Framing 

Muslims in the Bulgarian and British Media Discourse (Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2018). Десислава 

Чешмеджиева-Стойчева в момента работи в катедрата по Английска филология в Шуменския университет. Тя е член на Българското 

дружество на англицистите (BSSE, член на ESSE), член на Съюза на българските преводачи и в Редакционния съвет на няколко списания. 

През 2018 г. тя получи наградата за постижения в областта на специализирания и научен превод за своя превод на книгата на Мария 

Монтесори „Тайната на детството“. Автор е на „Етническият друг: Образът на ромите, циганите и пътуващите хора в българския и 

британския печат“ (Асеневци, 2020). Интересите й са в областта на сравнителното езикознание, медиевистиката и културологията с акцент 

върху етническата принадлежност, религията и идентичността. 

 

Associate Professor Desislava Cheshmedzhieva-Stoycheva, PhD received her PhD from the University of Shumen, Bulgaria in 2010. The topic of her thesis was Tolerance 

and ethnicity in media discourse: A comparative study. In 2018 she was awarded Associate Professor in the area of: 2. Philology, professional field 2.1. Germanic 

Languages/Modern English, subject English. Her habilitation work was entitled Framing Muslims in the Bulgarian and British Media Discourse (Konstantin Preslavsky 

University Press, 2018). Desislava Cheshmedzhieva-Stoycheva is currently working at the Department of English Studies at Shumen University. She is a member of the 

Bulgarian Society for the Study of English (BSSE, a member of ESSE), a member of the Union of Bulgarian Translators and in the Editorial Board of several journals. 

In 2018 she received the award for achievements in the field of specialized and scientific translation for her translation of Maria Montessori’s book The Secret of 

Childhood. She is the author of The Ethnic Other: The Image of Roma, Gypsies, and Travellers in the Bulgarian and the British Press (Asenevtsi, 2020). Her interests 

lie in the field of comparative linguistics, media studies and culture studies with focus on ethnicity, religion and identity. 

 

 

ДОЦ. Д-Р ЛИЛИЯ ЛОЗАНОВА / ASSOC. PROF. LILIA LOZANOVA, PHD 

Доц. д-р  Лилия Лозанова е доктор по „Теория на възпитанието и дидактика“ от 2014 г., доцент в същото направление от 2017 г. 

Публикационната й дейност включва 77 научни статии и доклади в български и международни издания. Автор е на две монографии – 

„Ценностите на учениците в медийното общество“ (2016 г.) и „Акценти в медийното образование“ (2017 г.) , и съавтор на „Изкуството на 

комуникацията“ (2016 г.). Член е на научния комитет на    IV Международна научно-практическа конференция  «Информационни системи 

и коммуникативни технологии в современния образователен процес»( и 2020 г.) на «Пермския държавен аграрнотехнологически 

университет „ Академик Д.Н. Прянишников». 

 

Assoc. Prof. Dr. Lilia Lozanova received her PhD in Theory of Education and Didactics in 2014, and became an associate professor in the same 

field in 2017. Her publishing activity includes 77 scientific articles and reports in Bulgarian and international publications. She is the author 

of two monographs - "Student Values in the Media Society" (2016) and "Accents in Media Education" (2017), and co-author of "The Art of Communication" (2016).She 

is a member of the scientific committee of the IV. International scientific-practical conference "Information systems and communication technologies in the modern 

educational process" (and 2020) of "Perm State Agrarian Technological University" Academician D. N.  Pryanishnikov. 

 

 



 
 

ДОЦ. Д-Р ЙОРДАНКА ЯНКОВА-ЙОРДАНОВА / ASSOC. PROF. YORDANKA YANKOVA-YORDANOVA, PHD 

Доц. д-р Йорданка Ивайлова Янкова-Йорданова е доктор по Организация и управление извън сферата на материалното производство 

от 2016 г. Доцент по Администрация и управление (Стопанско управление) от 2020 г. към катедра ,, Инженерна логистика ‘‘ в ,, Шуменски 

университет ,,Епископ Константин Преславски ‘‘. Преподава в специалност ,,Инженерна логистика ‘‘ по Индустриален мениджмънт, 

Теоретични основи на икономиката в логистиката, Стандартизация и управление на качеството, Инженерна екология, Техническа 

безопасност, Защита на интелектуалната собственост. Автор на една монография (1 и 2 част) и 30 статии в областта. Директор на центъра 

по проектна дейност. 

 

Assoc. Prof. Dr. Yordanka Ivaylova Yankova-Yordanova received her PhD in Organization and Management outside the field of material 

production in 2016. She has been an Associate Professor of Administration and Management (Business Administration) since 2020 at the 

Department of Engineering Logistics at Konstantin Preslavsky University of Shumen. She teaches at the specialty of "Engineering Logistics" 

in the following subjects: Industrial Management, Theoretical Foundations of Economics in Logistics, Standardization and Quality Management, 

Engineering Ecology, Technical Safety, Intellectual Property Protection. She is the author of one monograph (of two parts) and 30 articles in the field. She is also the 

Director of the Project Activities Center.  

 

  

 ДОЦ. Д-Р ДЕНИЦА ЗАГОРЧЕВА / ASSOC. PROF. DENITSA ZAGORCHEVA, PHD 

Доц. д-р Деница Загорчева е „доктор по икономика (Финанси) от 2017 г. и доцент (2021 г.) в същото направление. Автор и съавтор 

е на над 30 научни труда. Научните й интереси са в областта на финансите, управлението, международните икономически и търговски 

отношения, предприемачеството, управлението на проекти и др. Участва в няколко университетски проекта и в различни национални и 

международни проекти. Доц. д-р Деница Загорчева е директор на Консултативния център за финансови анализи на Шуменския 

университет (от 2018 – до сега).   

 

Associate Professor. Dr. Denitsa Zagorcheva acquired her PhD in Economy (finance) in 2017, and Associate Professor in 2021 in the same field. 

She is the author and co-author of over 30 scientific papers. Her research interests are in the field of finance, management, international 

economic and trade relations, entrepreneurship, project management. She is a participant in several university projects and in various national 

and international projects. Associate Professor. Dr. Denitsa Zagorcheva is the Director of the Advisory Center for Financial Analysis of the University of Shumen (from 

2018 – until now). 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. СЪБИН ИВАНОВ / PROF. ENG. SABIN IVANOV, PHD 

Проф. д-р инж. Събин Иванов е „доктор по картография (вкл. тематично географско картографиране)“ от 2017 г., доцент (2019 г.) и 

професор (2021 г.) в същата научна специалност. Автор и съавтор на над 50 научни труда (вкл. статии, доклади, две монографии, два 

учебника, четири ръководства и т.н.). През 2022 г. получава „Свидетелство за регистрация на полезен модел“. Научните му интереси 

са в областта на геодезията, фотограметрията (в частност дистанционните методи), картографията и др. Бил е ръководител на 

вътрешен проект на ШУ, координатор е по няколко национални проекта. Заместник главен редактор на сп. „Journal scientific and 

applied research” (Факултет по технически науки на ШУ), член на редколегията на сборник научни трудове „МАТТЕХ“ (Факултет по 

технически науки на ШУ). Заместник декан е на факултета по технически науки от 2020 г. до 2022 г. 

 

Prof. Eng. Sabin Ivanov, PhD is "Doctor of Cartography (incl. thematic geographical mapping)" from 2017, Associate Professor (2019) and Professor (2021) in the same 

scientific specialty. Author and co-author of over 50 scientific papers (incl. articles, reports, two monographs, two textbooks, four manuals, etc.). In 2022, he receives 

a "Utility Model Registration Certificate". His scientific interests are in the field of geodesy, photogrammetry (in particular remote methods), cartography, etc. He 

was the head of the shu's internal project, he was coordinator of several national projects. Deputy Editor-in-Chief of The Magazine "Journal scientific and applied 

research" (Faculty of Technical Sciences of Shumen University), member of the editorial board of the compendium of scientific papers "MATTEH" (Faculty of Technical 

Sciences of Shumen University). He is deputy dean of the Faculty of Technical Sciences of Shumen University from 2020 to 2022. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИЦИ / TECHNICAL ASSISTANTS 

 

ЮРИЕТА ИВАНОВА / YURIETA IVANOVA 

Юриета Иванова е студентка в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ в специалност „Българистика и медии“. 

Завършва средното си образование в Средно училище „Йоан Екзарх Български“, Шумен с хуманитарен профил през 2021 г. Изявява се 

в различни области на познанието като сред любимите й теми са тези за езика, културата, изкуството и образованието. Има особено 

отношение към българското село и се обръща към миналото на запустелите ареали. Към момента е редактор към БНР РРС Шумен.  

Yurieta Ivanova is a student at the Konstantin Preslavsky University of Shumen majoring in "Bulgarian Studies and Media". She graduated 

from the Joan Ekzarh Bulgarski Secondary School with a humanitarian profile in 2021. Her research interests are in the field of language, 

culture, mastery and education. She has a special attitude towards the Bulgarian village and turns to its past when researches areas. She is 

currently an editor at the Bulgarian National Radio in Shumen 

 



 
 

ДЕНИЦА ЛЮЦКАНОВА / DENITSA LYUTSKANOVA 

Деница Люцканова е родом от град Бургас, където завършва средното си образование с хуманитарен профил в Гимназията за чужди 

езици. Продължава  обучението си в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. С бакалавърска теза успешно 

завършва специалност Българска филология. Образователната и квалификационна степен магистър е в специалност Лингвистика 

и масови комуникации отново в град Шумен. Професионалната си реализация продължава в Университета и датира от 2016-а 

година. От 2017-а година до момента работи като кариерен консултант в Центъра за кариерно развитие на Шуменския университет. 

Основните задачи там са от организационен характер и по-специално свързани с отношенията с работодатели и/или 

работодателски организации. Координира се по-успешната връзка между отделните звена на бизнеса като частни фирми, 

корпорации, институции и студентската общност на висшето училище. 

 

Denitsa Lyutskanova was born in the city of Burgas, where she completed her secondary education with a humanitarian profile at the High 

School for Foreign Languages. She continues her studies at the University of Shumen "Bishop Konstantin Preslavski". She successfully completed a bachelor's thesis in 

Bulgarian philology. The educational and qualification master's degree is in Linguistics and Mass Communications again in the town of Shumen. Her professional realization 

continues at the University and dates back to 2016. Since 2017 she has been working as a career consultant at the Center for Career Development of the University of 

Shumen. The main tasks there are of an organizational nature, in particular related to relations with employers and / or employers' organizations. The more successful 

connection between the individual business units such as private companies, corporations, institutions and the student community of the higher school is coordinated. 

 

 

 

КИРИЛ КИРИЛОВ / KIRIL KIRILOV 

 

Кирил Георгиев Кирилов e главен специалист в Центъра за кариерно развитие към Шуменския университет „Епископ Константин 

Преславски“. Завършва средното си образование в Техникум по ветеринарна медицина – гр. Добрич и висшето си образование в 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ – магистър по Биология и география. Професионалните му интереси са в 

областта на кариерното консултиране, професионалното ориентиране и мотивиране на младите хора. Притежава практически опит в 

провеждането на специализирани изследвания в областта на кариерното ориентиране и кариерно развитие, както и по извършването 

на консултантска дейност по професионалната ориентация на студентите и при подготовка на документи за кандидатстване за работа 

в съответствие с изискванията на работодателя. 

 

Kiril Georgiev Kirilov is a senior specialist at the Center for Career Development at Konstantin Preslavsky University of Shumen. He 

completed his secondary education at the Technical School of Veterinary Medicine - Dobrich and his higher education as a Master of Biology 

and Geography at Shumen University. His professional interests are in the field of career counseling, career guidance and motivation of 

young people. He has practical experience in conducting specialized research in the field of career guidance and career development, as well as in performing consulting 

activities regarding the professional orientation of students and in assisting them to prepare documents for applying for a job in accordance with the requirements of 

the employer. 

 


