
АВТОБИОГРАФИЯ 

 

 

 доц. д-р Людмил Василев Найденов 

катедра „Финанси“, ИУ - Варна  

 

e-mail: lnaydenov@ue-varna.bg 
web: lnaidenov.com  
LinkedIn:linkedin.com/in/lvnaidenov 

тел.: 0882-164-583 

   

Завършено образование   

  Икономически университет – Варна, Доктор по икономика - 2003 г. 
Тема на дисертационен труд: „Макроикономически аспекти на управлението на 

държавния дълг в Република България” 

  Стопанска академия – Свищов, - 1996 г. 
Висше образование, спец. „Финанси” 

   

Научни интереси   

  Фискален федерализъм 

Мениджмънт на държавния дълг 

Фискална политика 
  

  
   

Преподавани дисциплини   

  Лекционни курсове (2016-2017 г.):  

„Публични финанси (I-част)“ – спец. „Финанси.“ (ОКС „бакалавър“) 
„Персонални финанси“ -  спец. „Финанси“ (ОКС „бакалавър“) 
„Фискален федерализъм“ -  спец. „Публични финанси“ (ОКС „магистър“) 
„Управление на държавния дълг“ -  спец. „Публични финанси“ (ОКС „магистър“) 
„Бюджет и бюджетна система” – спец. „Публични финанси” (ОКС „магистър”) 

   

По-важни научни 

публикации 

  

  Найденов, Л.  (2016). „За регионалната данъчна конкуренция без оптимизъм”, във 

Вачков, Ст. и др. Финансовата наука между догмите и реалността.// Варна: Наука и 

икономика, с. 319-360. 

 

Найденов, Л. (2013). „Данъчна самостоятелност на местните власти – сравнителен 

анализ в рамките на ЕС”. // Данъчна практика, №10. 

 

Найденов, Л. (2013) „Законодателни рамки на местното самоуправление и регионалната 

данъчна автономност в Р. България”. // Данъчна практика, №8. 

 

Найденов, Л. (2012). „Данъчна автономност на местните власти – теоретични 

аргументи и национална практика”.// Варна: Стено“. 

 

Найденов, Л. (2010). „Брутният външен дълг на Р. България в ретроспектива и 

перспектива”, във Баташки, Г. и др. Ролята на финансовата и счетоводната информация 

в подкрепа на малките и средните предприятия. //В. Търново: Издателство на  ВТУ „Св. 

Св. Кирил и Методий”, с. 69-115. 

 

Найденов, Л. (2009). „Субсидиарност и регионална разходна свобода”, във Вачков, Ст. 

и др. Финансови измерения на икономическата свобода. Варна: Стено”, с. 483-506. 

 

Найденов, Л. (2011). „Собствените ресурси на ЕС – финансова основа на политиките на 

Общността”. // Народностопански архив, №2. 

 

Naidenov, L. (2005). „Problems of the EU integration – the debt and the way of Bulgaria”. // 

Ekonomske teme, №1-2, Nish. 


