
Библиография 

на трудовете на професор Камен Миркович 

 

 

За 2004 г. тази библиография е публикувана във: Миркович, М. 

Библиография на трудовете на професор Камен Миркович. 

Издателство “Тракия-М”, София, 2004, 216 с. 

Девизът на авторката на това издание Мария Миркович е 

“За науката един живот не стига”. 

 

Настоящото издание запазва формáта на 

библиографията от 2004 г. и го допълва за периода до 2020 г., 

както и с нови видове позиции, невключени в първото издание. 

Състои се от част А “Библиография на трудовете на професор 

Камен Миркович по раздели” и част Б “Библиография 

на трудовете на професор Камен Миркович по години”. 

 

Това издание включва творчески и нетворчески трудове. 

Преобладаващата част от творческите трудове 

са научни трудове на Камен Миркович. 

 

Разделите от 1 до 15 на част А са Списък на официализираните 

трудове, а разделите от 1 до 5 на част А образуват 

Списък на публикациите на професор Камен Миркович. 
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А. Библиография 

на трудовете на професор Камен Миркович 

по раздели 
 

1. Монографии, книги, учебници и значими участия в речници 

  и енциклопедии 

2. Студии, брошури и по-малко значими участия в монографии, 

  книги, студии, учебници, сборници, речници и енциклопедии 

3. Научни статии в теоретични списания, в специализирани издания 

  и в Интернет 

4. Статии, брошури и интервюта във вестници и в Интернет 

5. Публикувани рецензии и отзиви 

6. Научни разработки за научни институти 

7. Лекции и доклади с познавателно значение 

8. Участия в научни форуми 

9. Официални и вътрешни рецензии, отзиви, критични бележки 

 върху трудове за придобиване на научни степени и научни звания 

 и доклади до Висшата атестационна комисия 

10. Рецензии и критични бележки върху научни разработки 

11. Рецензии и критични бележки върху публикации и върху ръкописи, 

 предложени за публикуване 

12. Рецензии и научно ръководство на дипломни работи и други 

 творчески разработки на студенти 

13. Биографични статии 

14. Научни, управленски и служебни разработки и консултации 

 за институции 

15. Редактирания и съставителства 

16. Неофициализирани трудове 
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1. Монографии, книги, учебници и значими участия в 

речници и енциклопедии 

1. Миркович, К. Моделиране на икономическите системи. Профиздат, С., 

1970, 92 с. (излязла от печат на 20 септември 1970). 

2. Миркович, К. Методът на моделирането и научното ръководство на со-

циалните процеси. Издателство на БКП, С., 1970, с. 55-107 (53 с.) (изляз-
ла от печат през октомври 1970). 

3. Миркович, К. Моделиране и прогнозиране на икономическите процеси. 

Профиздат, С., 1973, 262 с. (излязла от печат на 5 декември 1973). 

4. Миркович, К. Модел и прогноза. Профиздат, С., 1974, 76 с. (излязла от 
печат на 22 май 1974). 

5. Миркович, К. Математически модели на образуването и разпределението 

на дохода в стопанските организации. Книгоиздателство “Георги Бака-
лов”, Варна, 1975, 96 с. (излязла от печат на 15 януари 1975). 

6. Миркович, К. Математически модели за определяне пълната трудоемкост 
на отделните продукти. Книгоиздателство “Георги Бакалов”, Варна, 
1976, 120 с. (излязла от печат на 17 март 1976). 

7. Миркович, К. Математически и математико-логически модели на Марк-

совата теория за стоката. – В: Трудове на Висшия икономически инсти-

тут “Карл Маркс”, книга VIII от 1978. Издание на Висшия икономи-

чески институт “Карл Маркс”, София, 1978, с. 69-134 (66 с.) (излязла от 
печат през април 1979). 

8. Миркович, К. Основи на моделирането на икономическите процеси. Из-
дателство “Наука и изкуство”, С., 1980, 328 с. (излязъл от печат на 28 

февруари 1980). 
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9. Миркович, К. Модели на въздействието на разпределителния процес 
върху обществено необходимите разходи на труд при социализма. – В: 

Трудове на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, книга IV от 
1980. Издание на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, София, 
1980, с. 47-94 с. (48 с.) (излязла от печат през октомври 1980). 

10. Миркович, К. Моделиране на икономическите процеси. Избрани лекции. 

Издание на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, София, 1981, 

106 с. (излязъл от печат през септември 1981). 

11. Миркович, К. Моделиране въздействието на финансово-кредитната сис-
тема върху обществено необходимите разходи на труд. – В: Проблеми на 
социалистическите финанси в НРБ – Годишник на Научнометодологи-

ческия център по финанси при министерството на финансите, том XV 

от 1981. Издателство “Наука и изкуство”, С., 1981, с. 5-46 (42 с.) (изля-

зъл от печат през септември 1981). 

12. Миркович, К. Моделиране на Марксовата теория за функциите на парите 
като средство за обръщение и като платежно средство. – В: Трудове на 

Висшия икономически институт “Карл Маркс”, книга IV от 1982. Из-
дание на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, София, 1982, с. 
7-110 (104 с.) (излязла от печат през декември 1982). 

13. Миркович, К. Формиране и моделиране на обществено необходимите 
разходи на труд при социализма. Държавно издателство “Наука и изкус-
тво”, С., 1983, 160 с. (излязла от печат през януари 1983). 

14. Миркович, К. Моделиране на икономическите процеси. Второ допълнено 

издание. Държавно издателство “Наука и изкуство”, С., 1984, 364 с. 
(излязъл от печат през януари 1984). 

15. Миркович, К., П. Лулански, С. Ракарова. Речник-справочник по модели-

ране на икономическите процеси. Издание на Висшия икономически ин-

ститут “Карл Маркс”, София, 1984, 550 с. (участие на К. Миркович – 370 

с.) (излязъл от печат през юни 1984). 

16. Миркович, К. Моделиране на финансите. Записки. Издание на Висшия 
икономически институт “Карл Маркс”, София, 1985, 316 с. (излязъл от 
печат през март 1985). 
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17. Миркович, К. Обществено необходим труд и обществено необходими 

разходи на труд при социализма. – В: Трудове на Висшия икономически 

институт “Карл Маркс”, том. ІІІ от 1984. Издание на Висшия иконо-

мически институт “Карл Маркс”, София, 1985, с. 81-191 (111 с.) (излязъл 

от печат през септември 1985). 

18. Миркович, К. Моделиране на икономическите процеси. Лекции. Издание 
на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, София, 1985, 260 с. 
(излязъл от печат през октомври 1985). 

19. Миркович, К. Оптимизационни модели на икономическия растеж при 

социализма. – В: Научни трудове на Висшия икономически институт 

“Карл Маркс”, том VІ от 1986. Издание на Висшия икономически инс-
титут “Карл Маркс”, София, 1987, с. 7-78 (72 с.) (излязъл от печат през 
март 1987). 

20. Миркович, К. Моделиране на скалите за определяне на вноските на сто-

панските предприятия при икономическия механизъм. – В: Годишник на 

Висшия икономически институт “Карл Маркс”, том І, книга 1 от 1987. 

Издание на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, София, 1987, 

с. 51-98 (48 с.) (излязла от печат през април 1987). 

21. Миркович, К. Моделиране на парите като покупателно средство. – В: 

Проблеми на социалистическите финанси в НРБ – Годишник на Научно-

методологическия център по финанси при министерството на финан-

сите, том ХХ от 1985. Издателство “Наука и изкуство”, С., 1987, с. 103-

182 (81 с.) (излязъл от печат през юни 1987). 

22. Миркович, К. Математически методи и модели в политическата иконо-

мия. Издание на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, София, 

1989, 428 с. (излязла от печат през април 1989). 

23. Миркович, К. Моделиране и анализ на въздействието на финансово-

кредитната система върху икономическия растеж. – В: Научни трудове 
на Общоикономическия факултет на Висшия икономически институт 

“Карл Маркс”, том ІІ от 1989. Издание на Висшия икономически инсти-

тут “Карл Маркс”, София, 1989, 96 с. (отделно издание) (излязъл от пе-
чат през септември 1989). 
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24. Миркович, К. Комплексно моделиране на финансово-кредитните отно-

шения. Издание на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, Со-

фия, 1990, 396 с. (излязъл от печат през януари 1990). 

25. Миркович, К. Типизиране и факторен анализ на икономическия растеж 

при социализма. – В: Годишник на Висшия икономически институт 

“Карл Маркс”, том ІІ, книга 2 от 1988. Издание на Висшия икономичес-
ки институт “Карл Маркс”, София, 1990, с. 6-64 (65 с.) (излязла от печат 
през януари 1990). 

26. Миркович, К. Математическа икономия. Първа част. Университетско из-
дателство “Стопанство”, София, 1991, 308 с. (излязла от печат през март 
1991). 

27. Миркович, К. Математическа икономия. Втора част. Университетско из-
дателство “Стопанство”, София, 1991, 268 с. (излязла от печат през 
декември 1991). 

28. Миркович, К. Използване на производствени функции с променливи ко-

ефициенти на еластичност при анализа на факторната обусловеност на 
икономическия растеж. – В: Научни трудове на Университета за наци-

онално и световно стопанство, серия “Икономика”, книга 16 от 1991. 

Университетско издателство “Стопанство”, 1990, 44 с. (отделно издание) 
(излязло от печат през декември 1991). 

29. Миркович, К. Микроикономикс. Първа част. Университетско издателст-
во “Стопанство”, София, 1992, 240 с. (излязла от печат през февруари 

1992). 

30. Миркович, К. Въздействие на разпределението на печалбата върху ико-

номическия растеж. – В: Научни трудове на Университета за национал-
но и световно стопанство, серия “Икономика”, книга 2 от 1992. Уни-

верситетско издателство “Стопанство”, 1990, 68 с. (отделно издание) (из-
лязло от печат през февруари 1992). 

31. Миркович, К. Микроикономикс. Втора част. Университетско издателство 

“Стопанство”, София, 1992, 254 с. (излязла от печат през март 1992). 

32. Миркович, К. Макроикономикс. Първа част. Университетско издателство 

“Стопанство”, София, 1992, 348 с. (излязла от печат през юни 1992). 
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33. Миркович, К. Макроикономикс. Втора част. Университетско издателство 

“Стопанство”, София, 1992, 356 с. (излязла от печат през декември 

1992). 

34. Миркович, К. Макроикономикс. Трета част. Университетско издателство 

“Стопанство”, София, 1993, 374 с. (излязла от печат през юни 1993). 

35. Миркович, К. Макроикономикс. Четвърта част. Университетско издател-

ство “Стопанство”, София, 1993, 414 с. (излязла от печат през април 

1994). 

36. Миркович, К. Международен икономикс. Първа част. Университетско 

издателство “Стопанство”, София, 1994, 400 с. (излязла от печат през де-
кември 1994). 

37. Миркович, К. Международен икономикс. Втора част. Университетско 

издателство “Стопанство”, София, 1996, 348 с. (излязла от печат през де-
кември 1996). 

38. Миркович, К. Международен икономикс. Трета част. Университетско 

издателство “Стопанство”, София, 1998, 524 с. (излязла от печат през ав-

густ 1998). 

39. Миркович, К. Международен икономикс. Четвърта част. Университетско 

издателство “Стопанство”, София, 1999, 282 с. (излязла от печат през 
юни 1999). 

40. Миркович, К. Международна икономика. Издателство “Тракия-М”, Со-

фия, 2000, 1008 с. (излязла от печат през юли 2000). 

41. Миркович, К. Макроикономика. Издателство “Тракия-М”, София, 2001, 

1104 с. (излязла от печат през юни 2001). 

42. Миркович, К. Микроикономика. Издателство “Тракия-М”, София, 2003, 

1126 с. (излязла от печат през април 2003). 

43. Миркович, К. Полезност и стойност. Издателство “Тракия-М”, София, 

2005, 497 с. (излязла от печат през октомври 2005). 
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44. Миркович, К. Икономическата система, т. 1. Издателство “Тракия-М”, 

София, 2008, 1115 с. (излязла от печат през март 2009). 

45. Миркович, К. Икономическата система, т. 2. Издателство “Тракия-М”, 

София, 2009, 1146 с. (излязла от печат през декември 2009). 

46. Миркович, К. Стопанство и икономика. Университетско издателство 

“Стопанство”, София, 2009, 327 с. (излязла от печат през декември 

2009). 

47. Миркович, К. Динамика на икономическата система. Издателски комп-

лекс - УНСС, София, 2012, 312 с. (излязла от печат през март 2012). 

48. Миркович, К. Енциклопедия на икономическата система. Интернет, 
www.KamenMirkovich.com, София, 2016, около 40 хил. с. (излязла през 
ноември 2016). 

49. Миркович, К. Математически модели на Марксовата теория за стоката и 

парите (Приложение 01 към Енциклопедия на икономическата система). 
Интернет, www.KamenMirkovich. com, София, 2018, 404 с. (излязла през 
октомври 2018). 

50. Миркович, К. Формиране и моделиране на общественонеобходимите 
разходи на труд (Приложение 02 към Енциклопедия на икономическата 
система). Интернет, www.Kamen Mirkovich.com, София, 2019, 773 с. (из-
лязла през март 2019). 

51. Миркович, К. Неправомерната подмяна (Приложение 03 към Енциклопе-
дия на икономическата система). Интернет, www.Kamen Mirkovich.com, 

София, 2019, 267 с. (излязла през март 2019). 

52. Миркович, К. Биографичен речник (Приложение 04 към Енциклопедия 
на икономическата система). Интернет, www.Kamen Mirkovich.com, Со-

фия, 2019, 247 с. (излязла през март 2019). 

53. Миркович, К. Енциклопедия на икономическата система (второ поправе-
но и допълнено издание). Интернет, www.KamenMirkovich.com, София, 
2020, около 60 хил. с. (излязла през март 2020). 
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2. Студии, брошури и по-малко значими участия 

в монографии, книги, студии, учебници, сборници, реч-

ници и енциклопедии 

54. Миркович, К. Част от програма по политическа икономия на социализма 
за комсомолските кръжоци. – В: Савов, Ст., Н. Бехар, Н. Великов, К. 

Миркович. Примерна програма по политическа икономия (за звената на 
политическата учебна година в комсомола). Централен комитет на 
ДКМС, С., 1966, 24 с. (излязла от печат през септември 1966) (участие на 
К. Миркович – 8 с.) [преиздадена през 1967, 1968 и 1969 от Издателство 

«Народна младеж», С., 28 с.]. 

55. Миркович, К. Трудоемкост на продукцията при социализма (по данни на 
отрасъл черна металургия на НРБ) (автореферат върху кандидатска ди-

сертация). Издание на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, 

София, 1967, 27 с. 

56. Миркович, К. Учението на Карл Маркс за стойността и установяване 
трудоемкостта на изделията при социализма. – В: Капиталът на Карл 

Маркс и нашата съвременност. Сборник. Издателство “Наука и изкуст-
во”, С., 1969, с. 342-347 (6 с.) (излязъл от печат през февруари 1969). 

57. Николов, Ив., К. Миркович. Икономическа кибернетика. Профиздат, С., 

1969, 100 с. (участие на К. Миркович – 50 с.) (излязла от печат на 15 юли 

1969). 

58. Миркович, К. За 100-годишнината от рождението на В. И. Ленин (при-

ложение към програмата по политическа икономия). Издание на ЦК на 
ДКМС, София, 1969, 12 с. (излязло от печат през септември 1969). 
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с.), Свищов {в превод на английски: Mirkovich, K. Worth as an Economic 

Estimation. – In: Economics 21, Interuniversity Journal, Year II, Book 1, 
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с.), София (излязла от печат през юли 1973). 
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– Статистика, кн. 3 от 1974, с. 11-25 (15 с.), София (излязла от печат през април 

1974). 
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[4] Миркович, К., В. Първанов, В. Тодоров. Методически положения за измерване на 
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труда и социалното дело, книга XVII, серия VII “Производителност на труда”. Дър-

жавно издателство “Наука и изкуство”, С., 1976, с. 1-62 (62 с.) [участие на К. Мирко-

вич : с. 10-30 и 51-55 (26 с.)] (излязла от печат през март 1977). 

384. К. Миркович, С. Каравастев. Оптимални модели на сводния финансов 
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ститут по финанси и кредит при министерството на финансите. Со-

фия, 1973, 80 с. (участие на К. Миркович – 72 с.). 

Научната разработка е публикувана във: 

[1] Миркович, К., С. Каравастев. Оптимални модели на сводния финансов план на 
страната. – В: Проблеми на социалистическите финанси в НРБ – Годишник на Науч-

ноизследователския институт по финанси и кредит при министерството на фи-

нансите и БНБ, том ІХ от 1974. Държавно издателство “Наука и изкуство”, С., 1974, 

с. 35-110 (75 с.) (участие на К. Миркович – 60 с.) (излязъл от печат на 30 октомври 
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на К. Миркович – 11 с.), (излязла от печат през юли 1974) София. 
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расловите връзки. – Финанси и кредит, кн. 8 от 1974, с. 13-25 (13 с.) (участие на К. 

Миркович – 10 с.), София (излязла от печат през октомври 1974). 
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[4] Миркович, К., С. Каравастев. (1) Стойностен баланс на междуотрасловите връз-
ки. (2) Своден финансов план на страната. (3) Модели на държавния бюджет като 

сектор на сводния финансов план. – В: Христов, М., С. Каравастев, К. Миркович и 
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[участие на К. Миркович: с. 54-69 и 76-109 (50 с.)] (излязъл от печат на 21 януари 

1977). 

[5] Каравастев, С., К. Миркович. Математическое моделирование сводного финан-

сового плана страны. – Финансы СССР, кн. 3 от 1984, с. 57-63, (7 с.) (участие на К. 

Миркович – 6 с.), Москва (излязла от печат през февруари 1984). 

[6] Миркович, К. Моделиране на финансите. Записки. Издание на Висшия икономи-

чески институт “Карл Маркс”, София, 1985, 316 с. (излязъл от печат през март 1985) 

– глава 3. 

[7] Миркович, К. Комплексно моделиране на финансово-кредитните отношения. Из-
дание на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, София, 1990, 396 с. (изля-

зъл от печат през януари 1990) – глава 2. 

385. Миркович, К., С. Каравастев. Прилагане на програмно-целевия и комп-

лексен подход при съставянето на сводния финансов план на страната. – 

Научна разработка за Научноизследователския институт по финанси и 

кредит при министерството на финансите. София, април 1975, 45 с. 
(участие на К. Миркович – 32 с.). 

Научната разработка е публикувана във: 

[1] Миркович, К., С. Каравастев. Някои въпроси на прилагането на програмно-

целевия и комплексен подход в управлението на финансово-кредитната система. – 
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(излязла от печат през юни 1975). 
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целевия и комплексен подход в управлението на финансово-кредитната система. 
Книгоиздателство “Георги Бакалов”, Варна, 1978, с. 11-34 и 240-241 (26 с.) (излязла 
от печат на 29 март 1978). 

386. Миркович, К., С. Каравастев. Математически модели на държавния бю-

джет. – Научна разработка за Научноизследователския институт по 

финанси и кредит при министерството на финансите и българската 

народна банка. София, декември 1975, 51 с. (участие на К. Миркович – 

40 с.). 
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Научната разработка е публикувана във: 
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кредит, кн. 1 от 1976, с. 10-19 (10 с.) (участие на К. Миркович – 8 с.), София (излязла 
от печат през февруари 1976). 

[2] Миркович, К., С. Каравастев. Моделиране на държавния бюджет в НРБ [на чеш-

ки език]. – Finance a uvěr [Финанси и кредит], кн. 2 от 1976, с. 1-9 (9 с.) (участие на 
К. Миркович – 7 с.), Прага (излязла от печат през февруари 1976). 

[3] Каравастев, С., К. Миркович. Математически модели на държавния бюджет на 
НРБ. – В: Проблеми на социалистическите финанси в НРБ – Годишник на Научноиз-
следователския институт по финанси и кредит при министерството на финанси-

те и българската народна банка, том  XI от 1976. Държавно издателство “Наука и 

изкуство”, С., 1977, с. 1-58 (58 с.) [участие на К. Миркович: с. 10-47 (с. 38)] (излязъл 

от печат на 30 септември 1977). 

[4] Миркович, К. Комплексно моделиране на финансово-кредитните отношения. Из-
дание на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, София, 1990, 396 с. (изля-

зъл от печат през януари 1990) – глава 3. 

387. Миркович, К., С. Каравастев. Динамични модели на държавния бюджет. 
– Научна разработка за Научноизследователския институт по финанси 

и кредит при министерството на финансите. София, ноември 1976, 35 

с. (участие на К. Миркович – 31 с.). 

Научната разработка е публикувана във: 

[1] Каравастев, С., К. Миркович. Динамични модели на държавния бюджет. – В: 

Проблеми на социалистическите финанси в НРБ – Годишник на Научнометодологи-

ческия център по финанси при министерството на финансите, том XIII от 1979. 
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ври 1978, 58 с. (участие на К. Миркович – 49 с.). 

Научната разработка е публикувана във: 

[1] Миркович, К., С. Каравастев. Математически модели на касовия план на банката. 
– Финанси и кредит, кн. 8 от 1981, с. 16-26 (11 с.), София (излязла от печат през сеп-

тември 1981). 
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ката. – Финанси и кредит, кн. 10 от 1981, с. 16-27 (12 с.) (участие на К. Миркович – 

10 с.), София (излязла от печат през декември 1980). 

[3] Миркович, К., С. Каравастев. Математически модели на кредитните и валутните 
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куство”, С., 1982, с. 3-88 (86 с.) [участие на К. Миркович: с. 5-60 (56 с.)] (излязъл от 
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дание на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, София, 1990, 396 с. (изля-

зъл от печат през януари 1990) – глави 4 и 5. 

389. Миркович, К. Моделиране въздействието на финансово-кредитната сис-
тема върху обществено необходимите разходи на труд. – Научна разра-

ботка за Научнометодологическия център по финанси при министерс-
твото на финансите. София, септември 1979, 130 с. 

Научната разработка е публикувана във: 

[1] Миркович, К. Модели на въздействието на разпределителния процес върху об-

ществено необходимите разходи на труд при социализма. – В: Трудове на Висшия 
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12 (10 с.), София (излязла от печат през април 1980). 

[3] Миркович, К. Динамични модели на стимулиращо въздействие на финансово-

кредитната система върху обществено необходимите разходи на труд. – Финанси и 

кредит, кн. 5 от 1980, с. 13-24 (12 с.), София (излязла от печат през юни 1980). 

[4] Миркович, К. Използуване на вариационни задачи при отчитане въздействието на 
потребностите върху обществено необходимите разходи на труд. – Статистика, кн. 

4 от 1980, с. 31-47 (17 с.), София (излязла от печат през юни 1980). 

[5] Миркович, К. Индуциращо въздействие на финансово-кредитната система върху 

обществено необходимите разходи на труд. – Финанси и кредит, кн. 10 от 1980, с. 3-

14 (12 с.), София (излязла от печат през декември 1980). 
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1981, с. 5-46 (42 с.) (излязъл от печат през септември 1981). 
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лязла от печат през юни 1984). 
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твото на финансите. София, декември 1979, 40 с. (участие на К. Мир-

кович – 35 с.). 
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нанси в НРБ – Годишник на Научнометодологическия център по финанси при ми-

нистерството на финансите, том XVI от 1982. Държавно издателство “Наука и из-
куство”, С., 1982, с. 3-88 (86 с.) [участие на К. Миркович: с. 5-60 (56 с.)] (излязъл от 
печат на 30 декември 1982). 
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дание на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, София, 1990, 396 с. (изля-

зъл от печат през януари 1990). 

391. Миркович, К. Математически модели на плановете за паричните приходи 

и разходи в народното стопанство и неговите подсистеми в материално-

то производство. – Част от научна разработка за Научнометодологи-

ческия център по финанси при министерството на финансите. София, 

1979, 20 с. 
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392. Миркович, К. Методологически аспекти на използуването на трудовия 
метод при сравнителния анализ на националните и интернационалните 
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работка на Научноизследователския сектор на Висшия икономически 

институт “Карл Маркс”. София, 1980, 43 с. 
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водство на доц. Боян Андонов). – Тезиси върху научна разработка за 
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науки и социално управление на Централния комитет на БКП. София, 
септември 1981, 3 с. 
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план на стопанската организация. – Научна разработка за Научномето-
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на министерството на финансите, София, 1983, с. 168-190 (23 с.) (участие на К. Мир-

кович – 16 с.) (излязъл от печат през март 1983). 
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473. Миркович, К. Методология и критика на моделите на икономическия 
растеж в буржоазната политическа икономия. – Лекция пред асистенти 

по политическа икономия във висшите учебни заведения, организирана 

от Академията за обществени науки и социално управление при ЦК на 

БКП (изнесена на 23 юни 1987). София, юни 1987, 9 с. 

Лекцията е публикувана в части от: 

[1] Миркович, К. Математическа икономия. Втора част. Университетско издателство 

“Стопанство”, София, 1991, 268 с. (излязла от печат през декември 1991) – с. 60-125. 

[2] Миркович, К. Макроикономикс. Четвърта част. Университетско издателство 

“Стопанство”, София, 1993, 414 с. (излязла от печат през април 1994) – с. 331-363. 

474. Миркович, К. Моделиране и оптимизиране на икономическия растеж при 

социализма. – Лекция пред студенти от специалност “Политическа 

икономия” във Висшия икономически институт “Карл Маркс”. София, 

ноември 1987, 8 с. 

Лекцията е публикувана в части от: 

[1] Миркович, К. Оптимизационни модели на икономическия растеж при социализма. 
– В: Научни трудове на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, том VІ от 
1986. Издание на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, София, 1987, с. 7-

78 (72 с.) (излязъл от печат през март 1987). 

[2] Миркович, К. Математическа икономия. Втора част. Университетско издателство 

“Стопанство”, София, 1991, 268 с. (излязла от печат през декември 1991) – с. 126-

140. 

475. Миркович, К. Комплексен факторен анализ на икономическия растеж в 

условията на ускорено внедряване на научно-техническия прогрес. – 

Лекция пред студенти от специалност “Политическа икономия” във 
Висшия икономически институт “Карл Маркс”. София, ноември 1987, 

17 с. 

Лекцията е публикувана в части от: 

[1] Миркович, К. Математическа икономия. Втора част. Университетско издателство 

“Стопанство”, София, 1991, 268 с. (излязла от печат през декември 1991) – с. 166-

186. 
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[2] Миркович, К. Използване на производствени функции с променливи коефициенти 

на еластичност при анализа на факторната обусловеност на икономическия растеж. – 

В: Научни трудове на Университета за национално и световно стопанство, серия 

“Икономика”, книга 16 от 1991. Университетско издателство “Стопанство”, 1990, 44 

с. (отделно издание) (излязло от печат през декември 1991). 

[3] Миркович, К. Въздействие на разпределението на печалбата върху икономическия 
растеж. – В: Научни трудове на Университета за национално и световно стопанст-

во, серия “Икономика”, книга 2 от 1992. Университетско издателство “Стопанство”, 

1990, 68 с. (отделно издание) (излязло от печат през февруари 1992). 

476. Миркович, К. Политическа икономия на социализма. – Цикъл от лекции 

за аспиранти от Висшия икономически институт “Карл Маркс”. Со-

фия, 1987, 150 с. 

Цикълът от лекции е публикуван в части от: 

[1] Миркович, К. Математически методи и модели в политическата икономия. Изда-
ние на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, София, 1989, 428 с. (излязла 
от печат през април 1989). 

[2] Миркович, К. Типизиране и факторен анализ на икономическия растеж при соци-

ализма. – В: Годишник на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, том ІІ, 
книга 2 от 1988. Издание на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, София, 

1990, с. 6-64 (65 с.) (излязла от печат през януари 1990). 

[3] Миркович, К. Производствените отношения като кибернетична система. – Иконо-

мическа мисъл, кн. 9 от 1990, с. 3-17 (15 с.), София (излязла от печат през ноември 

1990). 

477. Миркович, К. Математически методи и модели в политическата иконо-

мия. – Курс от лекции за студенти от специалност “Политическа ико-

номия” във Висшия икономически институт “Карл Маркс”. София, де-
кември 1987, 499 с. 

Курсът е публикуван във: 

[1] Миркович, К. Математически методи и модели в политическата икономия. Изда-
ние на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, София, 1989, 428 с. (излязла 
от печат през април 1989). 

478. Миркович, К. Икономическа кибернетика и математическо моделиране в 

икономиката. – Цикъл от лекции за слушатели от курса по военна ико-

номика в Отделението за повишаване квалификацията на кадрите при 

Висшия икономически институт “Карл Маркс”. София, септември 

1988, 42 с. 
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Цикълът от лекции е публикуван в части от: 

[1] Миркович, К. Математически методи и модели в политическата икономия. Изда-
ние на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, София, 1989, 428 с. (излязла 
от печат през април 1989). 

[2] Миркович, К. Математическа икономия. Първа част. Университетско издателство 

“Стопанство”, София, 1991, 308 с. (излязла от печат през март 1991). 

[3] Миркович, К. Математическа икономия. Втора част. Университетско издателство 

“Стопанство”, София, 1991, 268 с. (излязла от печат през декември 1991). 

479. Миркович, К. Основи на икономическата теория. – Цикъл от лекции за 

слушатели във Висшата школа по икономика и управление на отрасли-

те на материалното производство към Отделението за повишаване 
квалификацията на кадрите при Висшия икономически институт 

“Карл Маркс”. София, декември 1988, 182 с. 

Цикълът от лекции е публикуван в части от: 

[1] Миркович, К. Математически методи и модели в политическата икономия. Изда-
ние на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, София, 1989, 428 с. (излязла 
от печат през април 1989). 

[2] Миркович, К. Производствените отношения като кибернетична система. – Иконо-

мическа мисъл, кн. 9 от 1990, с. 3-17 (15 с.), София (излязла от печат през ноември 

1990). 

[3] Миркович, К. Микроикономикс. Първа част. Университетско издателство “Сто-

панство”, София, 1992, 240 с. (излязла от печат през февруари 1992). 

480. Миркович, К. Актуални проблеми на икономическата теория. – Цикъл от 

лекции за слушатели във Висшата школа по икономика и управление на 

отраслите на материалното производство към Отделението за пови-

шаване квалификацията на кадрите при Висшия икономически инсти-

тут “Карл Маркс”. София, декември 1988, 120 с. 

Цикълът от лекции е публикуван в части от: 

[1] Миркович, К. Математически методи и модели в политическата икономия. Изда-
ние на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, София, 1989, 428 с. (излязла 
от печат през април 1989). 

[2] Миркович, К. Типизиране и факторен анализ на икономическия растеж при соци-

ализма. – В: Годишник на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, том ІІ, 
книга 2 от 1988. Издание на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, София, 

1990, с. 6-64 (65 с.) (излязла от печат през януари 1990). 
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481. Миркович, К. Комплексно моделиране на финансово-кредитните отно-

шения. – Курс от лекции за студенти от специалност “Финанси и кре-
дит” във Висшия икономически институт “Карл Маркс”. София, де-
кември 1988, 431 с. 

Курсът от лекции е публикуван във: 

[1] Миркович, К. Комплексно моделиране на финансово-кредитните отношения. Из-
дание на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, София, 1990, 396 с. (изля-

зъл от печат през януари 1990). 

482. Миркович, К. Теория на икономическия растеж и структурната политика. 
– Цикъл от лекции за студенти от специализацията “Икономически 

растеж и структурна политика” на специалност “Политическа ико-

номия” при Висшия икономически институт “Карл Маркс”. София, 

март 1990, 120 с. 

Цикълът от лекции е публикуван във: 

[1] Миркович, К. Оптимизационни модели на икономическия растеж при социализма. 
– В: Научни трудове на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, том VІ от 
1986. Издание на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, София, 1987, с. 7-

78 (72 с.) (излязъл от печат през март 1987). 

[2] Миркович, К. Икономическият растеж при интензивно развитие на социалисти-

ческото производство. – В: Савов, Ст., К. Миркович, Ст. Статев. Икономически 

растеж и структурна политика. Партиздат, С., 1989, 272 с. [участие на К. Миркович: 

с. 9-62 (54 с.)] (излязла от печат през март 1989). 

[3] Миркович, К. Типизиране и факторен анализ на икономическия растеж при соци-

ализма. – В: Годишник на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, том ІІ, 
книга 2 от 1988. Издание на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, София, 

1990, с. 6-64 (65 с.) (излязла от печат през януари 1990). 

[4] Миркович, К. Математическа икономия. Втора част. Университетско издателство 

“Стопанство”, София, 1991, 268 с. (излязла от печат през декември 1991) – с. 126-

214. 

[5] Миркович, К. Макроикономикс. Четвърта част. Университетско издателство 

“Стопанство”, София, 1993, 414 с. (излязла от печат през април 1994) – с. 331-363. 

483. Миркович, К. Спектрален анализ в икономиката. – Лекция за студенти 

от специалност “Политическа икономия” при Висшия икономически 

институт “Карл Маркс”. София, май 1990, 49 с. 
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Лекцията е публикувана в части от: 

[1] Миркович, К. Математическа икономия. Втора част. Университетско издателство 

“Стопанство”, София, 1991, 268 с. (излязла от печат през декември 1991) – с. 215-

266. 

[2] Миркович, К. Макроикономикс. Втора част. Университетско издателство “Сто-

панство”, София, 1992, 356 с. (излязла от печат през декември 1992) с. 191-202. 

[3] Миркович, К. Макроикономика. Издателство “Тракия-М”, София, 2001, 1104 с. 
(излязла от печат през март 1991) (излязла от печат през юни 2001) – с. 506-530. 

484. Миркович, К. Математическа икономия (Математически методи и моде-
ли в политическата икономия). Първа част. – Курс от лекции за студен-

ти от специалност “Политическа икономия” или “Макроикономика” в 
Университета за национално и световно стопанство. София, декември 

1990, 330 с. 

Курсът от лекции е публикуван във: 

[1] Миркович, К. Математическа икономия. Първа част. Университетско издателство 

“Стопанство”, София, 1991, 308 с. (излязла от печат през март 1991). 

485. Миркович, К. Математическа икономия (Математически методи и моде-
ли в политическата икономия). Втора част. – Курс от лекции за студен-

ти от специалност “Политическа икономия” или “Макроикономика” в 
Университета за национално и световно стопанство. София, декември 

1990, 262 с. 

Курсът от лекции е публикуван във: 

[1] Миркович, К. Математическа икономия. Втора част. Университетско издателство 

“Стопанство”, София, 1991, 268 с. (излязла от печат през декември 1991). 

486. Миркович, К. Микроикономикс. Първа част. – Курс от лекции за сту-
денти от специалност “Политическа икономия” или “Макроикономи-

ка” в Университета за национално и световно стопанство. София, де-
кември 1990, 260 с. 

Курсът от лекции е публикуван във: 

[1] Миркович, К. Микроикономикс. Първа част. Университетско издателство “Сто-

панство”, София, 1992, 240 с. (излязла от печат през февруари 1992). 
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487. Миркович, К. Микроикономикс. Втора част. – Курс от лекции за сту-
денти от специалност “Политическа икономия” или “Макроикономи-

ка” в Университета за национално и световно стопанство. София, де-
кември 1990, 287 с. 

Курсът от лекции е публикуван във: 

[1] Миркович, К. Микроикономикс. Втора част. Университетско издателство “Сто-

панство”, София, 1992, 254 с. (излязла от печат през март 1992). 

488. Миркович, К. Макроикономикс. – Курс от лекции за студенти от спе-
циалност “Макроикономика” в Университета за национално и световно 

стопанство. София, декември 1992, 1587 с. 

Курсът от лекции е публикуван във: 

[1] Миркович, К. Макроикономикс. Първа част. Университетско издателство “Сто-

панство”, София, 1992, 348 с. (излязла от печат през юни 1992). 

[2] Миркович, К. Макроикономикс. Втора част. Университетско издателство “Сто-

панство”, София, 1992, 356 с. (излязла от печат през декември 1992). 

[3] Миркович, К. Макроикономикс. Трета част. Университетско издателство “Сто-

панство”, София, 1993, 374 с. (излязла от печат през юни 1993). 

[4] Миркович, К. Макроикономикс. Четвърта част. Университетско издателство 

“Стопанство”, София, 1993, 414 с. (излязла от печат през април 1994). 

489. Миркович, К. Международен икономикс. – Курс от лекции за студенти 

от специалност “Макроикономика” в Университета за национално и 

световно стопанство. София, декември 1994, 1700 с. 

Курсът от лекции е публикуван във: 

[1] Миркович, К. Международен икономикс. Първа част. Университетско издателст-
во “Стопанство”, София, 1994, 400 с. (излязла от печат през декември 1994). 

[2] Миркович, К. Международен икономикс. Втора част. Университетско издателство 

“Стопанство”, София, 1996, 348 с. (излязла от печат през декември 1996). 

[3] Миркович, К. Международен икономикс. Трета част. Университетско издателство 

“Стопанство”, София, 1998, 524 с. (излязла от печат през август 1998). 

[4] Миркович, К. Международен икономикс. Четвърта част. Университетско издател-

ство “Стопанство”, София, 1999, 282 с. (излязла от печат през юни 1999). 
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490. Миркович, К. Международен икономика. – Курс от лекции за студенти 

от Университета за национално и световно стопанство. София, де-
кември 1999, 2660 с. 

Курсът от лекции е публикуван във: 

[1] Миркович, К. Международна икономика. Издателство “Тракия-М”, София, 2000, 

1008 с. (излязла от печат през юли 2000). 

491. Миркович, К. Основни резултати от икономическата реформа в България 
след 1990 година. – Лекция, изнесена пред кооперативни дейци и сту-
денти в Кайро, организирана от Националния кооперативен съюз на 

Египет. Кайро, април 2000, 15 с. 

492. Миркович, К. Макроикономика. – Курс от лекции за студенти от Уни-

верситета за национално и световно стопанство. София, декември 

2000, 2864 с. 

Курсът от лекции е публикуван във: 

[1] Миркович, К. Макроикономика. Издателство “Тракия-М”, София, 2001, 1104 с. 
(излязла от печат през март 1991) (излязла от печат през юни 2001). 

493. Миркович, К. Микроикономика. – Курс от лекции за студенти от Уни-

верситета за национално и световно стопанство. София, декември 

2002, 2939 с. 

Курсът от лекции е публикуван във: 

[1] Миркович, К. Микроикономика. Издателство “Тракия-М”, София, 2003, 1126 с. 
(излязла от печат през април 2003). 

494. Миркович, К. Актуални проблеми на българската икономика. – Лекция 
пред семинар с египетска делегация, организиран през май 2003 от Уни-

верситета за национално и световно стопанство (изнесена на 13 май 

2003). София, май 2003, 6 с. 

495. Миркович, К. Анализи на българската макроикономика, направени през 
декември 2003 (икономически растеж; платежен баланс; държавен бю-

джет; застрахователен сектор). – Макроикономически анализи за курса 

от лекции по макроикономика през учебната 2003-2004 за студенти от 

Университета за национално и световно стопанство. София, декември 

2003, 19 с. 
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496. Миркович, К. Анализи на българската макроикономика, направени през 
януари 2004 (икономически растеж; инфлация; платежен баланс; държа-
вен бюджет; застрахователен сектор). – Макроикономически анализи за 

курса от лекции по макроикономика през учебната 2003-2004 за сту-
денти от Университета за национално и световно стопанство. София, 
януари 2004, 83 с. 

497. Миркович, К. Анализи на българската макроикономика, направени през 
февруари 2004 (икономически растеж; инфлация; платежен баланс; дър-

жавен бюджет; бюджетен дефицит; финансова рамка на Европейския 
съюз; застрахователен сектор). – Макроикономически анализи за курса 

от лекции по макроикономика през учебната 2003-2004 за студенти от 

Университета за национално и световно стопанство. София, февруари 

2004, 29 с. 

498. Миркович, К. Анализи на българската макроикономика, направени през 
март 2004 (икономически растеж; инфлация; номинални и реални дохо-

ди). – Макроикономически анализи за курса от лекции по макроикономи-

ка през учебната 2003-2004 за студенти от Университета за нацио-

нално и световно стопанство. София, март 2004, 28 с. 

499. Миркович, К. Анализи на българската макроикономика, направени през 
април 2004 (икономически растеж; парична политика; платежен баланс; 
външен дълг; външна търговия; чуждестранни инвестиции; данъчно об-

лагане; застрахователен сектор). – Макроикономически анализи за курса 

от лекции по макроикономика през учебната 2003-2004 за студенти от 

Университета за национално и световно стопанство. София, април 

2004, 62 с. 

500. Миркович, К. Анализи на българската макроикономика, направени през 
май, юни и юли 2004 (брутен вътрешен продукт, застрахователен пазар, 

инфлация, кредитна експанзия на търговските банки). – Макроикономи-

чески анализи за курса от лекции по макроикономика през учебната 

2003-2004 за студенти от Университета за национално и световно 

стопанство. София, юли 2004, 35 с. 

501. Миркович, К. Анализи на българската макроикономика, направени през 
септември и октомври 2004 (икономически растеж, доходи, потребле-
ние). – Макроикономически анализи за курса от лекции по макроиконо-

мика през учебната 2004-2005 за студенти от Университета за нацио-

нално и световно стопанство. София, октомври 2004, 38 с. 
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502. Миркович, К. Анализи на българската макроикономика, направени през 
ноември и декември 2004 (макроикономически тенденции в България 
през 2004 г., фактори на икономическия растеж). – Макроикономически 

анализи за курса от лекции по макроикономика през учебната 2004-2005 

за студенти от Университета за национално и световно стопанство. 

София, декември 2004, 16 с. 

503. Миркович, К. Полезност и стойност. [Допълнен и редактиран вариант.] – 

Част от курс от лекции по микроикономика за студенти от Универси-

тета за национално и световно стопанство. София, януари 2005, 1300 

с. 

Курсът от лекции е публикуван във: 

[1] Миркович, К. Полезност и стойност. Издателство “Тракия-М”, София, 2005, 497 с. 
(излязла от печат през октомври 2005). 

504. Миркович, К. Методически материали за спецкурса по математическо 

моделиране на икономическите системи. – Лекционни методически ма-

териали за спецкурс, изнасян пред специалност “Макроикономика” в 
Университета за национално и световно стопанство. София, май 2006, 

70 с. 

505. Миркович, К. Икономическата система. [Допълнен и редактиран вари-

ант.] – Курс от лекции по математическо моделиране на икономичес-
ките системи, изнасян пред студенти от специалност “Макроиконо-

мика” на Университета за национално и световно стопанство. София, 
декември 2007, 3000 с. 

Курсът от лекции е публикуван във: 

[1] Миркович, К. Икономическата система, т. 1. Издателство “Тракия-М”, София, 
2008, 1115 с. (излязла от печат през март 2009). 

[2] Миркович, К. Икономическата система, т. 2. Издателство “Тракия-М”, София, 
2009, 1146 с. (излязла от печат през декември 2009). 

506. Миркович, К. Методически материали за курса по основи на икономи-

ческата теория. – Лекционни методически материали за учебен курс, из-
насян пред професионално направление “Икономика” в Университета 

за национално и световно стопанство. София, октомври 2008, 50 с. 



БИБЛИОГРАФИЯ НА ТРУДОВЕТЕ НА ПРОФЕСОР КАМЕН МИРКОВИЧ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

88 

507. Миркович, К. Стопанство и икономика. [Допълнен и редактиран вари-

ант.] – Част от курс от лекции по основи на икономическата теория за 

студенти от Университета за национално и световно стопанство. 

София, януари 2009, 409 с. 

Курсът от лекции е публикуван във: 

[1] Миркович, К. Стопанство и икономика. Университетско издателство “Стопанст-
во”, София, 2009, 327 с. (излязла от печат през декември 2009). 

508. Миркович, К. Тестове по микроикономика за курса по основи на микро-

икономиката. – Методически материали за курс, изнасян пред студенти 

от направление “Икономика” в Университета за национално и светов-
но стопанство. София, март 2010, 24 с. 

509. Миркович, К. Тестове по макроикономика за курса по макроикономика. 
– Методически материали за курс, изнасян пред студенти от направле-
ние “Икономика” в Университета за национално и световно стопанст-

во. София, октомври 2010, 10 с. 

8. Участия в научни форуми 

510. Миркович, К. Подемът на национално-освободителното движение и раз-
падането на колониалната система. – Научен доклад пред студентска 

теоретична конференция във Висшия икономически институт “Карл 
Маркс” (изнесен на 6 април 1961). София, март 1961, 14 с. 

511. Миркович, К. Използване на стоково-паричните отношения в социалис-
тическото народно стопанство. – Научен доклад пред пленарно заседание 
на студентско-аспирантска научна конференция (организирана от 

Висшия икономически институт “Карл Маркс” през май 1965). София, 

май 1965, 24 с. 

512. Миркович, К. Проблеми на усъвършенствуване управлението и планира-
нето на народното стопанство. – Изказване пред научна сесия (оргнизи-

рана от  Висшия икономически институт “Карл Маркс” през юни 1966; 

изказването е направено на 2 юни 1966). София, юни 1966, 11 с. 
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513. Миркович, К. Учението на Карл Маркс за стойността за установяване 
трудоемкостта на изделията при социализма. – Научно съобщение пред 

научна сесия, посветена на 100-годишнината от издаването на първия 
том на “Капиталът” на Карл Маркс (организирана във Варна през 
1967). София, 1967, 8 с. 

514. Миркович, К. Особености на моделирането на икономическите системи. 

– Научен доклад пред научен семинар по икономическа кибернетика, ор-

ганизиран (под ръководството на доц. Иван Николов) от Института за 

пропаганда на марксизма-ленинизма при ГК на БКП в София (изнесен 

през октомври 1968). София, октомври 1968, 17 с. 

Научният доклад е публикуван в части от: 

[1] Николов, Ив., К. Миркович. Икономическа кибернетика. Профиздат, С., 1969, 100 

с. (участие на К. Миркович – 50 с.) (излязла от печат на 15 юли 1969). 

[2] Миркович, К. Моделирането и неговото използуване в социалното управление. – 

В: За последователно решаване на проблемите на концентрацията на производство-

то, научно-техническия прогрес и новата система за ръководство на народното сто-

панство. Сборник. Издание на ЦК на БКП, С., 1969, с. 93-105 (15 с.) (излязъл от пе-
чат през октомври 1969). 

[3] Миркович, К. Моделиране на икономическите системи. – Ново време, кн. 1 от 
1970, с. 23-37 (15 с.), София  (излязла от печат на 25 януари 1970). 

515. Миркович, К. Балансът на междуотрасловите връзки – основа за изграж-

дането на сводния финансов план на страната. – Научен доклад пред на-

учна конференция в министерството на финансите (изнесен през май 

1972). София, май 1972, 12 с. 

Научният доклад е публикуван в части от: 

[1] Каравастев, С., К. Миркович. Стойностният баланс на междуотрасловите връзки 

– основа за съставянето на сводния финансов план на страната [на чешки език]. – 

Finance a uvěr [Финанси и кредит], кн. 9 от 1972, с. 588-597 (10 с.) (участие на К. 

Миркович – 8 с.), Прага  (излязла от печат през септември 1972). 

[2] Каравастев, С., К. Миркович. Някои изменения в сводния финансов план на 
страната при неговото съставяне върху основата на стойностния баланс на междуот-
расловите връзки. – Финанси и кредит, кн. 8 от 1974, с. 13-25 (13 с.) (участие на К. 

Миркович – 10 с.), София (излязла от печат през октомври 1974). 

[3] Миркович, К. Моделиране на финансите. Записки. Издание на Висшия икономи-

чески институт “Карл Маркс”, София, 1985, 316 с. (излязъл от печат през март 1985) 

– глава 3. 
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516. Миркович, К. Математическо моделиране на сводния финансов план на 
страната. – Научен доклад пред Научен семинар по математическо мо-

делиране и прилагане на ЕИМ във финансово-кредитната система, ор-

ганизирана от Висшия икономически институт в Братислава (изнесена 

в Братислава през октомври 1974). Братислава, октомври 1974, 35 с. 

Научният доклад е публикуван във: 

[1] Миркович, К., С. Каравастев. Математическо моделиране на сводния финансов 

план на страната [на чешки език]. – В: Сборник на Висшия икономически институт в 

Братислава. Братислава, 1975, 24 с. (участие на К. Миркович – 19 с.). 

[2] Миркович, К. Моделиране на финансите. Записки. Издание на Висшия икономи-

чески институт “Карл Маркс”, София, 1985, 316 с. (излязъл от печат през март 1985) 

– глава 3. 

[3] Миркович, К. Комплексно моделиране на финансово-кредитните отношения. Из-
дание на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, София, 1990, 396 с. (изля-

зъл от печат през януари 1990) – глава 2. 

517. Миркович, К. Моделиране на държавния бюджет. – Научен доклад пред 

Среща на представители на финансовите институти от страните – 

членки на СИВ, по въпросите на автоматизираните системи за управ-
ление на финансово-кредитната система, състояла се в Нови Смоковец, 

Чехословакия (изнесен през ноември 1975 г.). Нови Смоковец, ноември 

1975, 20 с. 

Научният доклад е публикуван в части от: 

[1] Миркович, К., С. Каравастев. Моделиране на държавния бюджет. – Финанси и 

кредит, кн. 1 от 1976, с. 10-19 (10 с.) (участие на К. Миркович – 8 с.), София (излязла 
от печат през февруари 1976). 

[2] Миркович, К., С. Каравастев. Моделиране на държавния бюджет в НРБ [на чеш-

ки език]. – Finance a uvěr [Финанси и кредит], кн. 2 от 1976, с. 1-9 (9 с.) (участие на 
К. Миркович – 7 с.), Прага (излязла от печат през февруари 1976). 

[3] Миркович, К. Комплексно моделиране на финансово-кредитните отношения. Из-
дание на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, София, 1990, 396 с. (изля-

зъл от печат през януари 1990) – глава 3. 
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518. Миркович, К., С. Каравастев. Проблеми на прилагането на програмно-

целевия и комплексен подход в управлението на финансово-кредитната 
система. – Встъпителен научен доклад пред Научна конференция по 

прилагането на програмно-целевия и комплексен подход в управлението 

на финансово-кредитната система, организирана от Научноизследо-

вателския институт по финанси и кредит при министерството на фи-

нансите в София. София, декември 1975, 10 с. 

Научният доклад е публикуван в части от: 

[1] Миркович, К., С. Каравастев. Някои въпроси на прилагането на програмно-

целевия и комплексен подход в управлението на финансово-кредитната система. – 

Финанси и кредит, кн. 5 от 1975, с. 3-11 (9 с.) (участие на К. Миркович – 6 с.), София 
(излязла от печат през юни 1975). 

[2] Миркович, К. (1) Приложение на програмно-целевия и комплексен подход при 

съставянето на сводния финансов план на страната; (2) Заключение. – В: Програмно-

целевия и комплексен подход в управлението на финансово-кредитната система. 
Книгоиздателство “Георги Бакалов”, Варна, 1978, с. 11-34 и 240-241 (26 с.) (излязла 
от печат на 29 март 1978). 

519. Миркович, К., С. Каравастев. Моделиране на сводния финансов план на 
страната в аспекта на перспективното финансово балансиране. – Научен 

доклад пред Научна конференция по въпроси на изграждането на наци-

оналните финансови баланси, организирана във Варшава от Институ-
та по финанси на Министерството на финансите на Полша (изнесен 

през юли 1976 г.). Варшава, юли 1976, 25 с. 

Научният доклад е публикуван на български език във: 

[1] Каравастев, С., К. Миркович. Някои проблеми на перспективното сводно финан-

сово планиране. – Финанси и кредит, кн. 10 от 1978, с. 5-15 (11 с.) (участие на К. 

Миркович – 7 с.), София (излязла от печат през декември 1978). 

520. Миркович, К. Използване на математиката и математическата логика в 

обучението на студентите по политическа икономия. [Резюме на руски 

език.] – Научен доклад пред Научна конференция по прилагане на мате-
матиката и кибернетиката в икономиката, организирана от Висшето 

икономическо училище “Бруно Лойшнер” в Берлин (изнесен на 21 ноемв-
ри 1977 г.), Берлин, октомври 1977, 10 с. 
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Резюмето на научния доклад е публикувано във: 

[1] Миркович, К. Использование математики и математической логики в обучении 

студентах по политической экономии. – In: Vortragsauszuge. V Internationale 

wissenschaftliche Konferenz “Mathematik und Kybernetik in der Okonomie”. Berlin, 21 

bis 23 November 1977. Hochschule fur Okonomie “Bruno Leuschner, Berlin, 1977 (10 S.) 

{Миркович, К. Използване на математиката и математическата логика в обучението 

на студентите по политическа икономия. – В: Извлечение от докладите на петата 
международна научна конференция “Математика и кибернетика в икономиката”, 

състояла с в Берлин от 21 до 23 ноември 1977. Висше икономическо училище “Бруно 

Лойшнер”, Берлин, 1977 (10 с.).}. 

[2] Миркович, К. Ролята на математическите методи и модели в политическата ико-

номия на социализма. – Ново време, кн. 11 от 1985, с. 63-75 (13 с.), София (излязла от 
печат през ноември 1985). 

521. Миркович, К. Използуване на математически и математико-логически 

модели при изучаване на Марксовата теория за стоката и парите. – Нау-
чен доклад пред Научна сесия, посветена на 110-годишнината от изда-

ването на първия том на “Капиталът” на Карл Маркс, организирана 

от Висшия икономически институт “Карл Маркс” в София (изнесен 

през декември 1977). София, декември 1977, 20 с. 

Научният доклад е публикуван като части от: 

[1] Миркович, К. Математически и математико-логически модели на Марксовата те-
ория за стоката. – В: Трудове на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, 

книга VIII от 1978. Издание на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, Со-

фия, 1978, с. 69-134 (66 с.) (излязла от печат през април 1979). 

[2] Миркович, К. Моделиране на Марксовата теория за функциите на парите като 

средство за обръщение и като платежно средство. – В: Трудове на Висшия икономи-

чески институт “Карл Маркс”, книга IV от 1982. Издание на Висшия икономически 

институт “Карл Маркс”, София, 1982, с. 7-110 (104 с.) (излязла от печат през декемв-

ри 1982). 

522. Миркович, К. Използване на математически методи и модели при финан-

совото планиране. – Научен доклад пред Научна конференция по прила-

гане на математическите методи във финансовото планиране, 
организирана от Висшия икономически институт в Будапеща (изнесен 

юни 1978 г.). София, юни 1978, 31 с. 
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Научният доклад е публикуван като част от: 

[1] Миркович, К., С. Каравастев. Своден материално-финансов баланс и своден фи-

нансов план на страната. – В: Каравастев, С., К. Миркович, Гр. Вазов. Моделиране 
на финансовите отношения. Издание на Висшия финансово-стопански институт “Д. 

А. Ценов”, Свищов, 1984, с. 11-73 (63 с.) [участие на К. Миркович: 17-73 (57 с.)] (из-
лязъл от печат на 30 ноември 1984). 

[2] Миркович, К. Моделиране на финансите. Записки. Издание на Висшия икономи-

чески институт “Карл Маркс”, София, 1985, 316 с. (излязъл от печат през март 1985). 

523. Миркович, К., С. Каравастев. Някои проблеми на перспективното 

сводно финансово планиране. – Научен доклад пред Научна конференция 
по проблемите на финансовото планиране, организирана от министер-

ството на финансите на НРБ в София (изнесен през септември 1978). 

София, септември 1978, 20 с. 

Научният доклад е публикуван във: 

[1] Каравастев, С., К. Миркович. Някои проблеми на перспективното сводно финан-

сово планиране. – Финанси и кредит, кн. 10 от 1978, с. 5-15 (11 с.) (участие на К. 

Миркович – 7 с.), София (излязла от печат през декември 1978). 

524. Миркович, К., С. Каравастев. Математически модели на кредитния и 

касовия план на БНБ. – Научен доклад пред Научна сесия по проблемите 
на сводното финансово планиране, организирана в Москва от минис-
терството на финансите на СССР (изнесен през юни 1979 г.). София, 

юни 1979, 41 с. 

Научният доклад е публикуван във: 

[1] Каравастев, С., К. Миркович. Математическое моделирование кассого и кредит-
ного планов. – Деньги и кредит, кн. 12 от 1983, с. 64-71 (8 с.), Москва (излязла от пе-
чат през ноември 1983) [146.83.06]. 

[2] Миркович, К. Комплексно моделиране на финансово-кредитните отношения. Из-
дание на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, София, 1990, 396 с. (изля-

зъл от печат през януари 1990) – глави 4 и 5. 

525. Миркович, К. Използване на математически методи и модели в полити-

ческата икономия. – Научен доклад пред Научна конференция по органи-

зацията на научно-изследователската дейност и на преподаването по 

политическа икономия, организирана от Висшия икономически инсти-

тут в Прага (изнесен през ноември 1980 г.). Прага, ноември 1980, 28 с. 
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Научният доклад е публикуван в части от: 

[1] Миркович, К. Моделиране на икономическите процеси. Второ допълнено издание. 
Държавно издателство “Наука и изкуство”, С., 1984, 364 с. (излязъл от печат през 
януари 1984). 

[2] Миркович, К. Моделиране на икономическите процеси. Лекции. Издание на Вис-
шия икономически институт “Карл Маркс”, София, 1985, 260 с. (излязъл от печат 
през октомври 1980). 

[3] Миркович, К. Ролята на математическите методи и модели в политическата ико-

номия на социализма. – Ново време, кн. 11 от 1985, с. 63-75 (13 с.), София (излязла от 
печат през ноември 1985). 

526. Миркович, К. Моделиране въздействието на цените върху сводния фи-

нансов план на страната. – Научен доклад пред Международна научна 

конференция, посветена на 30-годишнината на катедра “Финанси и 

кредит” във ВФСИ, организирана от Висшия финансово-стопански ин-

ститут в Свищов (изнесен на 4 ноември 1982 г.). Свищов, ноември 1982, 

18 с. 

Научният доклад е публикуван  във: 

[1] Миркович, К. Моделиране въздействието на цените върху сводния финансов план 

на страната. – В: Финансите, кредитът и цените в социалистическия възпроизводст-
вен процес. Сборник от доклади за научна конференция, посветена на 30-

годишнината на катедра “Финанси и кредит”, Издание на Висшия финансово-

стопански институт “Д. А. Ценов”, Свищов, 1982, с. 307-327 (21 с.) (излязъл от печат 
на 29 октомври 1982). 

[2] Миркович, К. Моделиране въздействието на цените върху сводния финансов план 

на страната. – Финанси и кредит, кн. 2 от 1983, с. 41-50 (10 с.), София (излязла от пе-
чат през март 1983). 

[3] Миркович, К. Моделиране на финансите. Записки. Издание на Висшия икономи-

чески институт “Карл Маркс”, София, 1985, 316 с. (излязъл от печат през март 1985) 

– глава 4. 

527. Миркович, К., С. Каравастев. Математическо моделиране на финансо-

вия план на стопанската организация. – Научен доклад пред Научно-

практическа конференция за ролята на финансите и цените за повиша-

ване ефективността на икономиката, организирана от министерст-

вото на финансите през (изнесен през март 1983). София, март 1983, 23 

с. 
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Научният доклад е публикуван във: 

[1] Каравастев, С., К. Миркович. Математическо моделиране на финансовия план на 
стопанската организация. – В: Ролята на финансите и цените за повишаване ефек-

тивността на икономиката (проблеми, теория, практика). Сборник от доклади за на-
учно-практическа конференция, организирана от министерството на финансите. Из-
дание на министерството на финансите, София, 1983, с. 168-190 (23 с.) (участие на К. 

Миркович – 16 с.) (излязъл от печат през март 1983). 

[2] Каравастев, С., К. Миркович. Математическо моделиране на финансовия план на 
стопанската организация. – Финанси и кредит, кн. 7 от 1983, с. 3-16 (14 с.) (участие 
на К. Миркович), София (излязла от печат през август 1983). 

528. Миркович, К. Оптимизационни модели на икономическия растеж при 

социализма. – Научно съобщение пред Научен симпозиум по проблемите 
на икономическия растеж, организиран от катедра “Политическа ико-

номия” при Висшия икономически институт “Карл Маркс” (изнесено 

през декември 1985). София, декември 1985, 17 с. 

Съкратеният вариант на научното съобщение е публикуван във: 

[1] Миркович, К. Оптимизационни модели на икономическия растеж при социализма. 
– В: Икономически растеж и стопанска политика. Сборник резюмета на доклади и 

научни съобщения. Издание на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, Со-

фия, 1986, с. 63-67 (5 с.) (излязъл от печат през ноември 1986). 

529. Миркович, К. Някои проблеми на икономическия растеж на съвременния 
етап от развитието на социализма в светлината на новата редакция на 
програмата на КПСС. – Научен доклад пред Научен симпозиум по проб-

лемите на икономическия растеж, организиран от катедра “Полити-

ческа икономия” при Висшия икономически институт “Карл Маркс” 

(изнесен през декември 1985). София, декември 1985, 17 с. 

Научният доклад е публикуван във: 

[1] Миркович, К. Някои проблеми на икономическия растеж на съвременния етап от 
развитието на социализма в светлината на новата редакция на програмата на КПСС. 

– В: Икономически растеж и стопанска политика. Сборник резюмета на доклади и 

научни съобщения. Издание на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, Со-

фия, 1986, с. 7-24 (18 с.) (излязъл от печат през септември 1986). 

530. Миркович, К. Типове на икономическия растеж. – Научен доклад пред 

Научна конференция по проблемите на икономическия растеж, органи-

зирана от Висшия икономически институт “Бруно Лойшнер”в Берлин 

(изнесен през юни 1986). София, юни 1986, 25 с. 
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Научният доклад е публикуван във: 

[1] Миркович, К. Типове на икономическия растеж при социализма. – Икономическа 

мисъл, кн. 3 от 1987, с. 88-89 (12 с.), София (излязла от печат през април 1987). 

[2] Миркович, К. Типы экономического роста и анализ эго факторной обусловлен-

ности. – Экономическая мысль, год ІV, 1987–1988. с. Издательство Болгарской ака-
демии наук, С., 1988, с 73-85 (13 с.). {Миркович, К. Типове на икономическия растеж 

и анализ на неговата факторна обусловеност. – Икономическа мисъл, год. ІV, 1987-

1988. Издателство на БАН, С., 1988, с. 73-85 (13 с.) (излязла от печат през септември 

1988)}. 

[3] Mirkovich, K. Types of Economic Growth and the Investigation of Factor Contributions 

to Growth. – Economic Thought, year IV, 1987–1988, p. 70-81. {Миркович, К. Типове на 
икономическия растеж и изследване на неговата факторна обусловеност. – Икономи-

ческа мисъл, год. ІV, 1987-1988. Издателство на БАН, С., 1988, с. 70-81 (12 с.) (изляз-
ла от печат през септември 1988)}. 

531. Миркович, К. Възможности за оптимизация на външнотърговския обмен 

и нейното отражение върху икономическия растеж при социализма. – 

Научно съобщение пред Научен симпозиум, организиран от катедра 

“Политическа икономия” при Висшия икономически институт “Карл 
Маркс” (изнесено през декември 1986). София, ноември 1986, 10 с. 

Научното съобщение е публикувано във: 

[1] Миркович, К. Възможности за оптимизация на външнотърговския обмен и нейно-

то отражение върху икономическия растеж при социализма. – В: Външноикономи-

ческите фактори на икономическия растеж. Резюмета на симпозиум на катедра “По-

литическа икономия” при Висшия икономически институт “Карл Маркс”. Издание 
на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, София, 1987, с. 90-98 (9 с.) (изля-

зъл от печат през декември 1987). 

532. Миркович, К. Относно някои тенденции на икономическия растеж в НР 

България. – Научно съобщение пред Кръгла маса в Завода за запаметя-
ващи устройства в Стара Загора (направено на 24 март 1987). Стара 
Загора, март 1987, 8 с. 

Научното съобщение е публикувано във: 

[1] Миркович, К. Относно някои тенденции на икономическия растеж в НР България. 

В: Актуални проблеми на икономическия растеж. Съвместно издание на Висшия 
икономически институт “Карл Маркс” в София и Дома за политическа просвета в 

Стара Загора, София, 1988, с. 7-13 (7 с.) (излязло от печат през април 1988). 
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533. Миркович, К. Типологизация на реализирания икономически растеж в 

НР България и някои перспективи на по-нататъшното му осъществяване. 
– Научно съобщение пред Кръгла маса по проблемите на качествено но-

вия  икономически растеж, организирана от Икономическия институт 

на БАН и Висшия икономически институт “Карл Маркс” (направено на 

9 юни 1987). София, април 1987, 10 с. 

Научното съобщение е публикувано във: 

[1] Миркович, К. Типологизация на реализирания икономически растеж в НР Бълга-
рия и някои перспективи на по-нататъшното му осъществяване. – В: Дискусия по 

проблемите на качествено новия икономически растеж (провела се на 9 и 10 юни 

1987 в Икономическия институт на БАН). Издание на Икономическия институт на 
БАН, Висшия икономически институт “Карл Маркс” и други институтции, София, 
1987, с. 92-100 (9 с.) (излязло от печат през септември 1987). 

[2] Миркович, К. Типологизация на реализирания икономически растеж в НР Бълга-
рия и някои перспективи на по-нататъшното му осъществяване. В: Дискусия по 

проблемите на качествено новия икономически растеж. – Икономическа мисъл, кн. 2 

от 1988, с. 8-12 (5 с.), София (излязла от печат през март 1988). 

534. Миркович, К. “Капиталът” – образец на прилагането на математическите 
методи в политическата икономия. – Научно съобщение пред Задочна 

кръгла маса, организирана от Икономическия институт на БАН по слу-
чай 120 години от издаването на първия том на “Капиталът” на Карл 
Маркс (направено през април 1987). София, април 1987, 10 с. 

Научното съобщение е публикувано във: 

[1] Миркович, К. “Капиталът” – образец на прилагането на математическите методи в 

политическата икономия. – В: 120 години от публикуването на първия том от “Капи-

талът” на Карл Маркс (Повод за творчески размисли). – Икономическа мисъл, кн. 9 

от 1987, с. 46-48 (3 с.), София (излязла от печат през ноември 1987). 

535. Миркович, К. Относно организиране и внедряване на обучение по второ 

квалификационно равнище във Висшия икономически институт “Карл 

Маркс”. – Научен доклад пред Научно-практическа конференция по 

прогресивни форми на учебния процес и използуване на технически 

средства за обучение и електронно-изчислителна техника, организира-

на в София от Висшия икономически институт “Карл Маркс” и Вис-
шия финансово-икономически институт “Н. А. Вознесенски” – Ленинг-
рад (изнесен на 10 май 1989). София, май 1989, 11 с. 
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Научният доклад е публикуван във: 

[1] Миркович, К. Относно организирането и внедряването на обучение във второ 

квалификационно равнище във Висшия икономически институт “Карл Маркс”. – В: 

Прогресивни форми на организация на учебния процес и използуване на технически 

средства за обучение и електронно-изчислителна техника. Издание на Висшия ико-

номически институт “Карл Маркс”, София, 1989, с. 3-10 (8 с.) (излязло от печат през 
ноември 1989). 

[2] Миркович, К. Относно организиране и внедряване на обучение по второ квалифи-

кационно равнище във Висшия икономически институт “Карл Маркс”. – Проблеми 

на висшето образование, София, кн. 4 от 1989, с. 3-9 (7 с.), София (излязла от печат 
през август 1989). 

536. Миркович, К. Избор на стратегия за икономическо развитие на България. 

– Встъпление пред Научна конференция по икономическото развитие на 

България, организирана в София от Икономическия институт на БАН и 

Университета за национално и световно стопанство (направено на 26з 
май 1994). София, май 1994, 7 с. 

537. Миркович, К. За изграждане на субординирана система от категории и 

понятия в икономическата теория. – Встъпително слово при откриване 
на Научна конференция по методика на преподаването на икономикс, 
организирана в София от департамент “Икономикс” при Университе-
та за национално и световно стопанство (произнесено на 2 декември 

1994). София, декември 1994, 5 с. 

Встъпителното слово е публикувано във: 

[1] Миркович, К. Встъпително слово при откриване на научна конференция по мето-

дика на преподаването на икономикс – В: Икономикс – смяна на научната парадиг-
ма. Научна конференция, състояла се на 2 и 3 декември 1994. Университетско изда-
телство “Стопанство”, С. 1995, с. 3-6 (4 с.) (излязла от печат през септември 1995). 

538. Миркович, К. Научна политика и икономическо развитие. – Встъпител-
но слово при откриване на Семинар по научна политика и икономическо 

развитие, организиран от Комисията по наука и образование на на-

родното събрание и Университета за национално и световно стопанс-
тво (произнесено на 27 май 1996). София, май 1996, 5 с. 

Научният доклад е публикуван в части от: 

[1] Миркович, К. Политическа икономия и икономикс: критика на становищата за 
общото и различното между тях. – Икономическа мисъл, кн. 4 от 2003, с. 3-35 (33 с.), 
София (излязла от печат през юли 2003). 



БИБЛИОГРАФИЯ НА ТРУДОВЕТЕ НА ПРОФЕСОР КАМЕН МИРКОВИЧ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

99 

[2] Миркович, К. Политическа икономия и икономикс: критика на становищата за 
общото и различното между тях. – Алтернативи, кн. 6 (60) от 2003, с. 3-15 (13 с.), 
София (излязла от печат през юли 2003). 

539. Миркович, К. Някои особености на българския преход към пазарна ико-

номика. – Научен доклад пред Международен семинар по съвременни 

проблеми на кооперативното движение в България, организиран в Кай-

ро и Луксор от Централния кооперативен съюз на Египет (изнесен на 

26 декември 1996). Кайро, декември 1996, 11 с. 

540. Миркович, К. Значението на българския бизнес за прехода към пазарна 
икономика. – Встъпително слово пред Научния семинар “Българският 

бизнес в период на преход към пазарна икономика”, организиран в Со-

фия от Университета за национално и световно стопанство и корпо-

рацията “Мултигруп” (произнесено на 23 април 1997). София, април 

1997, 4 с. 

Встъпителното слово е публикувано във: 

[1] Миркович, К. Българският бизнес в период на прехода към пазарна икономика. – 

Икономист, бр. 497 от 30 май 1997, София. 

541. Миркович, К. Ролята на паричния съвет за стабилността на българската 
икономика. – Встъпително слово при откриването на Научната конфе-
ренция с международно участие “Българската икономика в условията 

на паричен съвет”, организирана в София от Университета за нацио-

нално и световно стопанство (произнесено на 16 декември 1997). Со-

фия, декември 1997, 5 с. 

Встъпителното слово е публикувано във: 

[1] Миркович, К. Встъпително слово при откриването на Научната конференция с 
международно участие по въпросите на българската икономика в условията на пари-

чен съвет, организирана от Университета за национално и световно стопанство. – В: 

Българската икономика в условията на паричен съвет. Научна конференция, състояла 
се на 16 декември 1997. Изказвания. Университетско издателство “Стопанство”, Со-

фия, 1998, с. 3-5 (3 с.) (Излязло от печат през април 1998). 

[2] Миркович, К. Българската икономика в условията на паричен съвет. Слово на рек-

тора при откриването на Научна конференция с международно участие, организира-
на от Университета за национално и световно стопанство. – Икономист, бр. 503 от 
12 януари 1998, София. 
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542. Миркович, К. За механизмите на икономическото преуспяване: нови на-
соки на в изследователската работа и в обучението в Университета за 
национално и световно стопанство с научен и приложен принос към изг-
раждането на демократично общество в България. – Встъпление при от-

криването на Първия научен семинар по механизмите на икономичес-
кото преуспяване, организиран в София от Университета за национал-
но и световно стопанство (направено на 2 април 1998). София, април 

1998, 6 с. 

543. Миркович, К. Иновации по образователния процес по икономическите 
дисциплини. – Встъпление при откриването на Научната конференция, 
организирана в София от катедра “Психология и педагогика” при Уни-

верситета за национално и световно стопанство (направено на 13 но-

ември 1998). София, ноември 1998, 2 с. 

544. Миркович, К. Икономически растеж и устойчиво развитие. – Встъпи-

телно слово при откриването на Научната конференция “Правата на 

човека в условията на устойчиво развитие”, организирана в София от 

Университета за национално и световно стопанство по случай 50 годи-

ни от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека 

(произнесено на 19 ноември 1998). София, ноември 1998, 2 с. 

Встъпителното слово е публикувано във: 

[1] Миркович, К. Слово при откриването на Научната конференция, посветена на 50-

годишнината от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека (органи-

зирана в София от Университета за национално и световно стопанство на 19 ноември 

1998). – Алтернативи, кн. 17-18 от 1999, с. 31 (1 с.) София (излязла от печат през 
януари 1999). 

545. Миркович, К. Българо-руските икономически отношения и преходната 
икономика. – Встъпително слово при откриването на Научно-

практическата конференция “Българо-руските икономически отноше-
ния в навечерието на ХХІ-ия век”, организирана в София от Универси-

тета за национално и световно стопанство и Българската търговско-

промишлена палата (произнесено на 19 декември 1998). София, декемв-

ри 1998, 5 с. 
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Встъпителното слово е публикувано във: 

[1] Миркович, К. Слово при откриването на Научно-практическата конференция, 

посветена на българо-руските икономически отношения в навечерието на ХХІ-ия 
век. – В: Българо-руските икономически отношения в навечерието на ХХІ-ия век. 

Научно-практическа конференция, проведена в София на 19 декември 1998. Издание 
на Университета за национално и световно стопанство на български и руски език, 

София, 1998, с. 5-7 (3 с.) (излязло от печат през юли 1999). 

546. Миркович, К. Икономически аспекти на бъдещето на България и Европа. 
– Встъпително слово пред Първата международна междууниверси-

тетска научна конференция “Бъдещето на България и Европа”, органи-

зирана от Университета за национално и световно стопанство в Со-

фия (произнесено на 17 декември 1999). София, декември 1999, 3 с. 

Встъпителното слово е публикувано във: 

[1] Миркович, К. Бъдещето на България и Европа. Встъпително слово при откриване-
то на Първата международна междууниверситетска научна конференция “Бъдещето 

на България и Европа”, организирана от Университета за национално и световно 

стопанство в София. – Икономист, бр. 515 от 20 декември 1999, София. 

[2] Миркович, К. Слово при откриването на Първата международна междууниверси-

тетска научна конференция “Бъдещето на България и Европа” (организирана в Со-

фия от Университета за национално и световно стопанство на 17 декември 1999). – 

Алтернативи, специално издание от 2000, с 3-4 (2 с.), София (излязла от печат през 
юни 2000). 

547. Миркович, К. Синергетика и сигурност. – Встъпително приветствие при 

откриването на Международната юбилейна научна конференция “Си-

нергетиката – нова парадигма на сигурността”, организирана в София 
от Университета за национално и световно стопанство (произнесено 

на 17 май 2000). София, май 2000, 4 с. 

Встъпителното приветствие е публикувано във: 

[1] Миркович, К. Приветствие при откриването на международната юбилейна конфе-
ренция: Синергетиката – нова парадигма на сигурността. – Икономист, бр. 517 от 25 

май 2000, София. 

[2] Миркович, К. Приветствие при откриването на международната юбилейна конфе-
ренция по пробемите на сигурността, организирана от Университета за национално и 

световно стопанство. – В: Синергетична парадигма на националната сигурност. Уни-

верситетско издателстгво “Стопанство”, София, 2002, с. 15-16 (2 с.) (излязло от печат 
през август 2002). 
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548. Миркович, К. Академик Евгени Матеев и икономическата кибернетика. – 

Слово пред Юбилейната научна сесия, посветена на 80-годишнината 

от рождението на академик Евгени Матеев, организирана в София от 

Университета за национално и световно стопанство (произнесено на 

18 май 2000). София, май 2000, 5 с. 

Словото е публикувано във: 

[1] Миркович, К. Слово пред Юбилейната научна сесия по повод 80-годишнината от 
рождението на академик Евгени Матеев. – Икономист, бр. 517 от 25 май 2000, Со-

фия. 

549. Миркович, К. Проблеми на обучението по интелектуална собственост. – 

Приветствие при откриването на Международната конференция 
“Обучението по интелектуална собственост за целите на бизнеса”, 

организирана в София от Университета за национално и световно сто-

панство (произнесено на 29 май 2000). София, май 2000, 4 с. 

550. Миркович, К. Ролята на студентската младеж в утвърждаването на граж-

данското общество в България. – Приветствено слово към участниците 
в Научната дискусия “Младежта на България за гражданско общест-

во”, организирана в София в Университета за национално и световно 

стопанство (произнесено на 8 ноември 2000). София, през ноември 

2000, 4 с. 

Приветственото слово е публикувано във: 

[1] Миркович, К. Приветствено слово към участниците в дискусията “Младежта на 
България за гражданско общество”, организирана в София в Университета за нацио-

нално и световно стопанство. – Икономист, бр. 520 от 22 ноември 2000, София. 

551. Миркович, К. Насоки на обучението на студентите по кооперативните 
специалности в България. – Изказване, подготвено за конгреса на Меж-

дународния кооперативен алианс, проведен в Сеул. Сеул, октомври 2001, 

3 с. 

552. Миркович, К. Надпартийният подход е единствено правилният за бъл-

гарския преход. – Слово при откриването на Научната конференция 
“Българската икономика: предизвикателства на прехода”, организира-

на в София от Университета за национално и световно стопанство 

(произнесено на 2 ноември 2001). София, ноември 2001, 4 с. 
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Словото е публикувано във: 

[1] Миркович, К. Надпартийният подход е единствено правилният за българския пре-
ход. Слово при откриването на Научната конференция “Българската икономика: 
предизвикателства на прехода”, организирана от Университета за национално и све-
товно стопанство. – Икономист, бр. 527 от 21 ноември 2001, София. 

[2] Миркович, К. Надпартийният подход е единствено правилният за българския пре-
ход. (Слово на проф. Камен Миркович при откриване на Научната конференция 
“Българската икономика: предизвикателствата на прехода, организирана от Универ-

ситета за национално и световно стопанство. 2 ноември 2001.) – Алтернативи, бр. 3-

4 от 2002, с. 3-4 (2 с.), София (излязла от печат през април 2002). 

553. Миркович, К. Ролята на финансовите кадри в българския преход към па-
зарна икономика. – Слово при откриването на Юбилейната междуна-

родна научна конференция “50 години финансово-счетоводен факултет 

на Университета за национално и световно стопанство” (произнесено 

на 3 юни 2002). София, юни 2002, 4 с. 

Словото е публикувано във: 

[1] Миркович, К. Ролята на финансовите кадри в българския преход към пазарна ико-

номика. Слово при откриването на Юбилейната международна научна конференция 
“50 години финансово-счетоводен факултет на Университета за национално и све-
товно стопанство” (3 юни 2002). – Икономист, бр. 529 от 8 юли 2002, София. 

554. Миркович, К. 100 години от рождението на академик Жак Натан. – Слово 

при откриването на Научната конференция, посветена на 100-

годишнината от рождението на академик Жак Натан, организирана в 
София от Университета за национално и световно стопанство (произ-
несено на 14 ноември 2002). София, ноември 2002, 5 с. 

Словото е публикувано във: 

[1] Миркович, К. 100 години от рождението на академик Жак Натан. Слово при отк-

риването на Научната конференция, посветена на 100-годишнината от рождението 

на академик Жак Натан, организирана в София от Университета за национално и 

световно стопанство. – Икономист, бр. 531 от 18 ноември 2002, София. 



БИБЛИОГРАФИЯ НА ТРУДОВЕТЕ НА ПРОФЕСОР КАМЕН МИРКОВИЧ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

104 

555. Миркович, К. Относно необходимостта от разработването на методоло-

гическите проблеми на съвременната икономическа теория. – Слово при 

откриването на Националния семинар-дискусия по проблемите на ико-

номическата теория, организиран през юни 2003 от Университета за 

национално и световно стопанство и катедра “Икономикс” при Уни-

верситета за национално и световно стопанство (произнесено на 12 

юни 2003). София, юни 2003, 3 с. 

Словото е публикувано във: 

[1] Миркович, К. Национален семинар-дискусия по проблемите на икономическата 
теория. – Алтернативи, кн. 6 (60) от 2003, с. 2 (1 с.), София (излязла от печат през 
юли 2003). 

556. Миркович, К. Политическа икономия и икономикс: критика на станови-

щата за общото и различното между тях. – Научен доклад пред Нацио-

налния семинар-дискусия по проблемите на икономическата теория, ор-

ганизиран през юни 2003 от Университета за национално и световно 

стопанство и катедра “Икономикс” при Университета за национално 

и световно стопанство (изнесен на 12 юни 2003). София, юни 2003, 53 с. 

Научният доклад е публикуван във: 

[1] Миркович, К. Политическа икономия и икономикс: критика на становищата за 
общото и различното между тях. – Икономическа мисъл, кн. 4 от 2003, с. 3-35 (33 с.), 
София (излязла от печат през юли 2003). 

[2] Миркович, К. Икономикс и политическа икономия: критика на становищата за 
общото и различното между тях. – Алтернативи, кн. 6 (60) от 2003, с. 3-15, София. 

[3] Миркович, К. Икономиксът и политическата икономия – критика на становищата 
за общото и различното между тях. – В: Национален семинар-дискусия по проблеми-

те на икономическата теория (12 юни 2003). Университетско издателство “Стопанст-
во”, С., 2003, с. 33-63 (34 с.) (излязло от печат през декември 2003). 

557. Миркович, К. Обобщена теория за полезността и стойността. – Научен 

доклад пред Научната конференция на тема “Научни и методически 

проблеми на преподаването на икономическата теория”, организирана 

през ноември 2004 от Университета за национално и световно стопан-

ство и катедра “Икономикс” при Университета за национално и све-
товно стопанство (изнесен на 26 ноември 2004). София, ноември 2004, 

31 с. 
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Научният доклад е публикуван във: 

[1] Миркович, К. Обобщена теория за полезността и стойността. В: Научни и мето-

дически проблеми на преподаването на икономическата теория (Научна конферен-

ция. София, 26 ноември 2004). Университетско издателство “Стопанство”, С., 2005, 

с. 11-28 (излязла от печат през септември 2005). 

558. Миркович, К. Утвърждаване на системния подход в икономическата тео-

рия – Научен доклад пред Кръгла маса на тема “Предизвикателствата 

пред икономическата мисъл през новия век”, организирана в Пловдив 
през октомври 2006 от списание “Икономическа мисъл” по случай него-

вата 50-годишнина (изнесен на 14 октомври 2006). Пловдив, октомври 

2006, 12 с. 

Научният доклад е публикуван във: 

[1] Миркович, К. Утвърждаване на системния подход в икономическата теория. – 
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икономика (с използуване на икономико-математически модели)”. – Ре-
цензия върху докторска дисертация на преподавател от Академията за 
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аспект”. – Бележки върху кандидатска дисертация на преподавател от 
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600. Миркович, К. Рецензия на научните трудове на Илия Петров Цветанов, 

представени за участие в конкурс за старши научен сътрудник втора 
степен по математически методи и приложение на изчислителната тех-
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601. Миркович, К. Рецензия на научните трудове на Трайчо Стефанов Спасов, 

представени за участие в конкурс за доцент по политическа икономия. – 
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ски учители в Пазарджик за участие в хабилитационен конкурс. София, 
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степен по ценообразуване (прилагане на икономико-математически ме-
тоди). – Рецензия върху научни трудове на сътрудник от Института по 

икономика и управление при министерството на икономиката и плани-
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степен по математически методи и приложение на изчислителната тех-

ника в икономиката (трудово измерване на продукцията и разходите). – 

Рецензия върху научни трудове на сътрудник от Икономическия инс-
титут на БАН за участие в хабилитационен конкурс за института. 

София, ноември 1989, 8 с. 

611. Миркович, К. Рецензия на научните трудове на Христина Ангелова Ву-

чева, представени за участие в конкурс за старши научен сътрудник пър-

ва степен по финанси, парично обръщение и кредит (финансов механи-

зъм).. – Рецензия върху научни трудове на сътрудничка от Института 

по икономика и управление при министерството на икономиката и пла-

нирането за участие в хабилитационен конкурс за института. София, 
февруари 1990, 10 с. 
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ридски”. Написан в София през декември 1990, 3 с. (записано в докумен-
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член на Научната комисия) 
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(по процедура, открита от Университета за национално и световно сто-

панство), защитена в Специализирания научен съвет по управление и 

планиране на народното стопанство и статистика при ВАК  Написан в 

София през декември 1990, 3 с. (записано в документа: 20 декември 

1990) (написан от Камен Миркович в качеството му на член на Научната 
комисия). 

615. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 20 декември 1990 до пред-

седателя на Научната комисия по икономически науки при ВАК по за-
щитата на кандидатската дисертация на Пламен Димитров Чипев “Ин-

теграционни процеси в народното стопанство на равнище производствен 

комплекс” (по процедура, открита от Икономическия институт на БАН), 

защитена в Специализирания научен съвет по политическа икономия 
при ВАК. Написан в София през декември 1990, 3 с. (записано в доку-

мента: 20 декември 1990) (написан от Камен Миркович в качеството му 

на член на Научната комисия). 
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616. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 26 декември 1990 до пред-

седателя на Научната комисия по икономически науки при ВАК по кон-

курс за доцент по политическа икономия и военна икономика при Воен-

ната академия “Г. С. Раковски” с единствен кандидат Георги Павлов 

Гергинов, проведен от Специализирания научен съвет по икономически 

науки към ВАК при Военната академия “Г. С. Раковски”. Написан в Со-

фия през декември 1990, 3 с. (записано в документа: 26 декември 1990) 

(написан от Камен Миркович в качеството му на член на Научната ко-

мисия). 
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курс за доцент по политическа икономия при Софийския университет 
“Климент Охридски” с единствен кандидат Георги Димитров Манлиев, 

проведен от Научния съвет по политическа икономия при Софийския 
университет “Климент Охридски”. Написан в София през януари 1991, 3 

с. (записано в документа: 21 януари 1991) (написан от Камен Миркович 

в качеството му на член на Научната комисия). 

618. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 21 януари 1991 до предсе-
дателя на Научната комисия по икономически науки при ВАК по кон-

курса за професор по политическа икономия при Икономическия уни-

верситет във Варна с единствен кандидат доц. Пеню Иванов Михайлов, 

проведен от Научния съвет на счетоводния факултет на Икономическия 
университет във Варна. Написан в София през януари 1991, 4 с. (записа-
но в документа: 21 януари 1991) (написан от Камен Миркович в качест-
вото му на член на Научната комисия). 

619. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 3 април 1991 до председа-
теля на Научната комисия по икономически науки при ВАК по защитата 
на кандидатската дисертация на Ваньо Желязков Гаргов “Особености на 
прехода към интензивно възпроизводство на основните производствени 

фондове в НРБ” (по процедура, открита от Института по марксизъм-

ленинизъм при Академията за обществени науки и социално управление 
при Централния комитет на БКП), защитена в Специализирания научен 

съвет по политическа икономия при ВАК. Написан в София през март 
1991, 2 с. (записано в документа: 3 април 1991) (написан от Камен Мир-

кович в качеството му на член на Научната комисия). 
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620. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 25 април 1991 до председа-
теля на Научната комисия по икономически науки при ВАК по процеду-

рата на конкурса за доцент по политическа икономия при Университета 
за национално и световно стопанство с единствен кандидат Стати Васи-

лев Статев, проведен от Научния съвет на Общоикономическия факултет 
на Университета за национално и световно стопанство в София. Написан 

в София през април 1991, 3 с. (записано в документа: 25 април 1991) 

(написан от Камен Миркович в качеството му на член на Научната ко-

мисия). 

621. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 25 април 1991 до председа-
теля на Научната комисия по икономически науки при ВАК по конкурса 
за доцент по политическа икономия и военна икономика при Военната 
академия “Георги Сава Раковски” с единствен кандидат Атанас Христов 

Найденов, проведен от Специализирания научен съвет по икономически 

науки към ВАК при Военната академия “Георги Сава Раковски”. Напи-

сан в София през април 1991, 3 с. (записано в документа: 25 април 1991) 

(написан от Камен Миркович в качеството му на член на Научната ко-

мисия). 

622. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от май 1991 до председателя 
на Научната комисия по икономически науки при ВАК по конкурса за 
професор по политическа икономия при Висшия финансово-стопански 

институт “Д. А. Ценов” в Свищов, с единствен кандидат Никола Павлов 

Чонов, проведен от Специализирания научен съвет по политическа ико-

номия при ВАК. Написан в София през май 1991, 3 с. (записано в доку-

мента: май 1991) (написан от Камен Миркович в качеството му на член 

на Научната комисия). 

623. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 15 юни 1991 до председа-
теля на Научната комисия по икономически науки при ВАК за легализи-

ране на диплома за кандидат на икономическите науки на Галина Кръс-
тева Рашкова с дисертационен труд “Съотношение между механизма на 
действие и механизма на използване на икономическите закони при со-

циализма”, разработена при катедрата по политическа икономия на Инс-
титута за повишаване на квалификацията на преподавателите по общес-
твени науки при Държавния университет “Т. Г. Шевченко” в Киев и за-
щитена в специализирания съвет на същия университет. Написан в Со-

фия през юни 1991, 1 с. (записано в документа: 15 юни 1991) (написан от 
Камен Миркович в качеството му на член на Научната комисия). 
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624. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 2 юли 1991 до председателя 
на Научната комисия по икономически науки при ВАК по защита на 
кандидатската дисертация на Теодора Иванова Нончева “Обществените 
фондове за потребление и възпроизводството на работната сила” (по 

процедура, открита от Икономическия институт на БАН), защитена в 

Специализирания научен съвет по обществено възпроизводство, цени и 

ефективност при ВАК. Написан в София през юни 1991, 2 с. (записано в 

документа: 2 юли 1991) (написан от Камен Миркович в качеството му на 
член на Научната комисия). 

625. Миркович, К. Рецензия на научните трудове на Валентина Алякова и Ве-
нелина Трифонова, представени за участие в конкурс за доцент по поли-

тическа икономия. – Рецензия върху научни трудове на преподавателки 

от Университета за национално и световно стопанство за участие в 
хабилитационен конкурс за университета. София, септември 1991, 15 с. 

626. Миркович, К. Рецензия върху докторската дисертация на доц. Петър Ка-
менов “Закони и закономерности на военната икономика”. – Рецензия 
върху докторска дисертация. София, септември 1991, 11 с. 

627. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 1991 до председателя на 
Научната комисия по икономически науки при ВАК по конкурс за до-

цент по политическа икономия при Университета за национално и све-
товно стопанство в София, с кандидати доц. Янко Вакрилов Георгиев, 

Румен Василев Гечев, Росица Динев Тасева и Кристалина Иванова Геор-

гиева, проведен от Научния съвет на Общоикономическия факултет на 
Университета за национално и световно стопанство. Написан в София 
през 1991, 4 с. (записано в документа: 1991) (написан от Камен Мирко-

вич в качеството му на член на Научната комисия). 

628. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 1 ноември 1991 до предсе-
дателя на Научната комисия по икономически науки при ВАК относно 

процедура по защитата на кандидатската дисертация на Амер Мехди ал 

Хашали “Икономически отношения на република Бълария с република 
Иран” (открита от секция “Политическа икономия” на Института по 

марксизъм-ленинизъм при АОНСУ на ЦК ан БКП и проведена в СНС по 

международни икономически отношения при ВАК на 15 юли 1991). На-
писан в София през ноември 1991, 2 с. (записано в документа: 1 ноември 

1991) (написан от Камен Миркович в качеството му на член на Научната 
комисия). 
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629. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 1 ноември 1991 до предсе-
дателя на Научната комисия по икономически науки при ВАК относно 

процедура по защитата на кандидатската дисертация на Мохамед Ху-

сейн ал Барбаруи. Написан в София през ноември 1991, 2 с. (записано в 

документа: 1 ноември 1991) (написан от Камен Миркович в качеството 

му на член на Научната комисия). 

630. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 6 януари 1992 до председа-
теля на Научната комисия по икономически науки при ВАК относно 

процедура по защитата на кандидатската дисертация на Емил Трифонов 

“Държавното предприиятие в смесената икономика” (открита от катедра 
“Обща икономическа теория” при Софийския университет “Климент 
Охридски” и проведена от СНС по политическа икономия при ВАК на 
12 ноември 1991). Написан в София през януари 1992, 2 с. (записано в 

документа: 6 януари 1992) (написан от Камен Миркович в качеството му 

на член на Научната комисия). 

631. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 27 януари 1992 до предсе-
дателя на Научната комисия по икономически науки при ВАК относно 

процедура по конкурс за придобиване на научното звание “доцент” от 
Венелина Трифонова за потребностите на департамент “Икономикс” на 
Университета за национално и световно стопанство (проведен от Науч-

ния съвет на Общоикономическия факултет на Университета за нацио-

нално и световно стопанство на 10 декември 1991). Написан в София 
през януари 1992, 2 с. (записано в документа: 27 януари 1992) (написан 

от Камен Миркович в качеството му на член на Научната комисия). 

632. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 16 март 1992 до председа-
теля на Научната комисия по икономически науки при ВАК относно ле-
гализиране на диплома за кандидат на науките на Веселин Божков “Съв-

местното предприемачество между СССР и България в условията на 
формиране на пазарна икономика” (на руски език) (по защита, открита 
от катедра по политическа икономия на АОН при ЦК на КПСС в Москва 
и проведана от специализирания съвет по икономически науки при ЦК 

на КПСС в Москва на 23 май 1991). Написан в София през март 1992, 1 

с. (записано в документа: 16 март 1992) (написан от Камен Миркович в 

качеството му на член на Научната комисия). 
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633. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 16 март 1992 до председа-
теля на Научната комисия по икономически науки при ВАК относно 

контролно производство за придобиване на научното звание “професор” 

от Васил Пехливанов (проведен от СНС по обществено възпроизводство, 

цени и ефекстивност при ВАК на 16 октомври 1991). Написан в София 
през март 1992, 3 с. (записано в документа: 16 март 1992) (написан от 
Камен Миркович в качеството му на член на Научната комисия). 

634. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 20 март 1992 до председа-
теля на Научната комисия по икономически науки при ВАК относно 

процедура по защитата на кандидатската дисертация на Цветан Цветков 

(открита от катедра “Икономика и управление на търговията” при Ико-

номическия университет във Варна и проведена от Специализирания на-
учен съвет по икономика, организация и управление на вътрешната тър-

говия и услугите при ВАК на 21 януари 1992). Написан в София през 
март 1992, 2 с. (записано в документа: 20 март 1992) (написан от Камен 

Миркович в качеството му на член на Научната комисия). 

635. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 29 юни 1992 до председате-
ля на Научната комисия по икономически науки при ВАК относно про-

цедура по конкурс за придобиване на научното звание “доцент” от Ва-
лентина Иванова Алякова за потребностите на департамент “Иконо-

микс” на Университета за национално и световно стопанство (проведен 

от Научния съвет на Общоикономическия факултет на Университета за 
национално и световно стопанство на 16 април 1992). Написан в София 
през юни 1992, 4 с. (записано в документа: 29 юни 1992) (написан от Ка-
мен Миркович в качеството му на член на Научната комисия). 

636. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 29 юни 1993 до председате-
ля на Научната комисия по обществени науки при ВАК относно проце-
дура по защитата на докторската дисертация на Петър Каменов “Закони  

и закономерности на военната икономика” (открита от Института за съв-

ременни социални теории към президиума на БАН и проведена от СНС 

по икономическа теория и макроикономика при ВАК на 1 юни 1993). 

Написан в София през юни 1993, 3 с. (записано в документа: 29 юни 

1993) (написан от Камен Миркович в качеството му на член на Научната 
комисия). 
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637. Миркович, К. Рецензия на научните трудове на доц. Велко Маринов, 

представени за участие в конкурс за професор по теория на междуна-
родните икономически отношения. – Рецензия върху научни трудове на 

преподавател от Университета за национално и световно стопанство 

за участие в хабилитационен конкурс за университета. София, ноември 

1993, 11 с. 

638. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 27 януари 1994 до Научната 
комисия по обществени науки при ВАК относно процедура по конкурс 
за придобиване на научното звание “професор” от доц. Велко Маринов 

за потребностите на департамент “Международни икономически отно-

шения” при Университета за национално и световно стопанство (прове-
ден от Научния съвет по икономическа теория и макроикономика при 

УНСС на 7 декември 1993). Написан в София през януари 1994, 5 с. (за-
писано в документа: 27 януари 1994) (написан от Камен Миркович в ка-
чеството му на член на Научната комисия). 

639. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 11 юни 1994 до председате-
ля на Научната комисия по обществени науки на ВАК по контролно 

производство за конкурс за професор по научната специалност 05.02.10 

“Световно стопанство и международни икономически отношения (Тео-

рия на международните икономически отношения)” на доц. Велко Ма-
ринов за потребностите на департамент “Международни икономически 

отношения” при Университета за национално и световно стопанство 

(проведен от Научния съвет по икономическа теория и макроикономика 
при УНСС на 7 декември 1993). Написан в София през юни 1994, 7 с. 
(записано в документа: 11 юни 1994) (написан от Камен Миркович в ка-
чеството му на член на Научната комисия). 

640. Миркович, К. Рецензия на научните трудове на Георги Гошев, предста-
вени за участие в конкурс за доцент по социално управление. – Рецензия 
върху научни трудове на преподавател от Университета за национално 

и световно стопанство за участие в хабилитационен конкурс за универ-

ситета. София, ноември 1994, 8 с. 

641. Миркович, К. Рецензия върху кандидатската дисертация на Илиас Флегас 
“Динамика, структура и ефективност на икономическия растеж на Гър-

ция: 1948 – 1990”. – Рецензия върху кандидатска дисертация на аспи-

рант от Университета за национално и световно стопанство. София, 

декември 1994, 8 с. 
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642. Миркович, К. Рецензия върху научните трудове на Валентина Алякова, 
представени за участие в конкурс за доцент по политическа икономия 
(икономикс). – Рецензия върху научни трудове на преподавателка от 

Университета за национално и световно стопанство за участие в хаби-

литационен конкурс за университета. София, януари 1995, 8 с. 

643. Миркович, К. Рецензия върху научните трудове на Емилия Георгиева и 

Петя Танова, представени за участие в конкурс за доцент по политическа 
икономия (икономикс). – Рецензия върху научни трудове на преподава-

телки от Университета за национално и световно стопанство за 

участие в хабилитационен конкурс за университета. София, август 
1996, 12 с. 

644. Миркович, К. Рецензия върху хабилитационния труд на доц. Пано Лу-

лански “Социопроизводството – икономически измерения и социални 

императиви”. – Рецензия върху хабилитационен труд на преподавател 
от Университета за национално и световно стопанство. София, март 
1998, 8 с. 

645. Миркович, К. Рецензия върху научните трудове на ст.н.с. ІІ степен Васил 

Сивов, ст.н.с. ІІ степен Ганчо Ганчев и Емилия Младенова, представени 

за участие в конкурс за доцент по политическа икономия (икономикс). – 

Рецензия върху научни трудове на кандидати за участие в хабилитаци-

онен конкурс заУниверситета за национално и световно стопанство. 

София, март 1998, 16 с. 

646. Миркович, К. Рецензия върху докторската дисертация на доц. Пано Лу-

лански “Същностни системни макроикономически връзки на социокул-

турния процес” (за вътрешно обсъждане). – Рецензия върху докторска 

дисертация на преподавател от Университета за национално и све-
товно стопанство. София, декември 1998, 5 с. 

647. Миркович, К. Рецензия върху дисертацията за получаване на образова-
телната и научна степен “доктор по педагогика” на Атанас Димитров 

“Глобалните икономически мрежи и интернационализацията на непре-
къснатата професионална подготовка на заетите в туризма” (за вътрешно 

обсъждане). – Рецензия върху дисертация на докторант от Югоза-

падния университет “Неофит Рилски” в Благоевград. София, април 

1999, 7 с. 
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648. Миркович, К. Рецензия върху дисертацията за получаване на образова-
телната и научна степен “доктор на икономическите науки” на доц. Пано 

Лулански “Макроикономически системни връзки на социокултурния 
процес”. – Рецензия върху дисертация на преподавател от Универси-

тета за национално и световно стопанство. София, април 1999, 7 с. 

649. Миркович, К. Рецензия върху дисертацията за получаване на образова-
телната и научна степен “доктор по икономика” на Даниел Георгиев Да-
нов “Международна търговия с интелектуални продукти”. – Рецензия 
върху дисертация на докторант от Университета за национално и 

световно стопанство. София, юли 1999, 8 с. 

650. Миркович, К. Рецензия върху дисертацията за получаване на образова-
телната и научна степен “доктор по педагогика” на Атанас Димитров 

“Дидактическа система за непрекъснато професионално обучение на ту-

ристически кадри”. – Рецензия върху дисертация на докторант от 

Югозападния университет “Неофит Рилски” в Благоевград. София, де-
кември 1999, 8 с. 

651. Миркович, К. Рецензия върху научните трудове на доц. Пано Лулански, 

представени за участие в конкурс за професор по организация и управ-

ление извън сферата на материалното производство (основи на иконо-

миката и анализа на социално-културните дейности). – Рецензия върху 
научни трудове на преподавател от Университета за национално и 

световно стопанство за участие в хабилитационен конкурс за универ-

ситета. София, август 2000, 9 с. 

652. Миркович, К. Рецензия върху дисертацията за получаване на образова-
телната и научна степен “доктор” на Веселин Лулански “Образователен 

профил на заетостта и безработицата”. – Рецензия върху дисертация на 

докторант от Университета за национално и световно стопанство. 

София, януари 2002, 7 с. 

653. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 6 февруари 2004 до Научна-
та комисия по икономически науки на ВАК относно процедура по кон-

курс за придобиване на научното звание “доцент” от д-р Юли Тодоров 

Радев. София, януари 2004, 3 с. (записано в документа: 6 февруари 2004) 

(написан от Камен Миркович в качеството му на член на Научната ко-

мисия). 
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654. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 10 февруари 2004 до Науч-

ната комисия по икономически науки на ВАК относно запитване на На-
ционалната агенция за оценяване и акредитация по процедура за оценя-
ване на научната и образователна степен “доктор” по научната специал-

ност 05.02.24 Организация и управление извън сферата на материалното 

производство (по отрасли и подотрасли), към която да се включат 
дейности в сферата на интелектуалната собственост. Написан в София 
през февруари 2004, с. 2 (записано в документа: 10 февруари 2004) (на-
писан от Камен Миркович в качеството му на член на Научната коми-

сия). 

655. Миркович, К. Предложение на Камен Миркович от 12 март 2004 до На-
учната комисия по икономически науки на ВАК за номиниране на пре-
подаватели от Университета за национално и световно стопанство – Со-

фия, за включване в съставите на специализираните научни съвети при 

ВАК (без членовете на Научната комисия по икономически науки на 
ВАК). Написано в София през март 2004, 3 с. (записано в документа: 12 

март 2004) (написано от Камен Миркович в качеството му на член на 
Научната комисия). 

656. Миркович, К. Рецензия върху дисертацията за получаване на образова-
телната и научна степен “доктор” на Петър В. Василев на тема “Инвес-
тиции в условията на неопределеност – модели на анализ”. – Рецензия 
върху докторска дисертация на докторант от Университета за нацио-

нално и световно стопанство. София, март 2004, 9 с. 

657. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 3 май 2004 до Научната ко-

мисия по икономически науки на ВАК относно процедура по конкурс за 
придобиване на научното звание “доцент” от д-р Людмил Иванов Нес-
торов. Написан в София през май 2004, 3 с. (записано в документа: 3 май 

2004) (написан от Камен Миркович в качеството му на член на Научната 
комисия). 

658. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 4 май 2004 до Научната ко-

мисия по икономически науки на ВАК относно възражение на СНС по 

отраслова икономика при ВАК срещу отказ на Научната комисия по 

икономически науки на ВАК да се даде образователната и научна степен 

«доктор» на Жеко Георгиев Жеков. Написан в София през май 2004, 3 с. 
(записано в документа: 4 май 2004) (написан от Камен Миркович в ка-
чеството му на член на Научната комисия). 
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659. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 26 май 2004 до Научната 
комисия по икономически науки на ВАК относно процедура по конкурс 
за придобиване на научното звание “доцент” от д-р Емил Георгиев Три-

фонов. Написан в София през май 2004, 3 с. (записано в документа: 26 

май 2004) (написан от Камен Миркович в качеството му на член на На-
учната комисия). 

660. Миркович, К. Представяне на Махмуд Сами Ахмед Мохамед Али Халаф, 

докторант от Египет, на защитата на неговата докторска дисертация пред 

Специализирания научен съвет по икономическа теория и макроиконо-

мика при ВАК в София на 22 юни 2004 г. Написан в София през юни 

2004, 3 с. (записано в документа: 22 юни 2004) (направено от Камен 

Миркович качеството му на научен ръководител на докторанта). 

661. Миркович, К. Доклад от юни 2004 до председателя на президиума на 
Висшата атестационна комисия по икономически науки при министерс-
кия съвет относно искане за създаване на Специализиран научен съвет 
по икономика и управление със седалище в град Пловдив [написан от 
името на проф. д.ик.н. Николай Николов – председател на Научната ко-

мисия по икономически науки на ВАК]. Написан в София през юни 

2004, 3 с. (записано в документа: юни 2004) (написан от Камен Мирко-

вич в качеството му на член на Научната комисия). 

662. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 15 ноември 2004 до Науч-

ната комисия по икономически науки на ВАК относно процедура по за-
щита на дисертация за придобиване на образователната и научна степен 

“доктор” на Маргарита Маньова Дончева пред СНС по икономическа 
теория и макроикономика при ВАК. Написан в София през ноември 

2004, 3 с. (записано в документа: 15 ноември 2004) (написан от Камен 

Миркович в качеството му на член на Научната комисия). 

663. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 12 декември 2004 до Науч-

ната комисия по икономически науки на ВАК относно процедура по за-
щита на дисертация за придобиване на образователната и научна степен 

“доктор” на Ихаб Али Ал-Мусалами пред СНС по икономическа теория 
и макроикономика при ВАК. Написан в София през декември 2004, 4 с. 
(записано в документа: 12 декември 2004) (написан от Камен Миркович 

в качеството му на член на Научната комисия). 
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664. Миркович, К. Бележки върху проекта на дисертацията за получаване на 
образователната и научна степен “доктор” на Атанас Петров Атанасов 

“Потребление и спестяване в България (интертемпорално заместване)”. – 

Бележки върху проект на кандидатска дисертация на преподавател от 

Университета за национално и световно стопанство. София, януари 

2005, 5 с. 

665. Миркович, К. Рецензия върху дисертацията за получаване на образова-
телната и научна степен “доктор” на Александър Иванов Вълков на тема 
“Алтернативен подход за идентификация на потреблението на социо-

културните блага”. – Рецензия върху докторска дисертация на докто-

рант от Университета за национално и световно стопанство. София, 

февруари 2005, 9 с. 

666. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 5 март 2005 до Научната 
комисия по икономически науки на ВАК относно процедура по конкурс 
за придобиване на научното звание “доцент” от д-р Атанас Георгиев 

Льондев. София, март 2005, 5 с. (записано в документа: 5 март 2005) 

(написан от Камен Миркович в качеството му на член на Научната ко-

мисия). 

667. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 3 юни 2005 до Научната 
комисия по икономически науки на ВАК относно контролно производс-
тво (разпоредено от Президиума на ВАК с протокол № 12 от 30 март 
2005 г.) по процедура за присъждане на научната степен “доктор на ико-

номическите науки” на доц. д-р Никола Янков Николов. София, юни 

2005, 8 с. (записано в документа: 3 юни 2005) (написан от Камен Мирко-

вич в качеството му на член на Научната комисия). 

668. Миркович, К. Рецензия върху дисертацията за получаване на образова-
телната и научна степен “доктор” на Атанас Петров Атанасов на тема 
“Потребление и спестяване (интертемпорално заместване, 1994-2000)”. – 

Рецензия върху докторска дисертация на докторант от Университета 

за национално и световно стопанство. София, юни 2005, 9 с. 
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669. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 7 октомври 2005 до предсе-
дателя на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно 

процедура по защита на дисертация за придобиване на образователната 
и научна степен “доктор” на Станислав Христов Иванов пред СНС по 

отраслова и фирмена икономика при ВАК. Написан в София през октом-

ври 2005, 3 с. (записано в документа: 7 октомври 2005) (написан от Ка-
мен Миркович в качеството му на член на Научната комисия) 

670. Миркович, К. Бележки върху проекта на хабилитационния труд за полу-

чаване на научното звание “професор” на доц. Трайчо Спасов “Теоре-
тични принципи и механизми на прехода към пазарна икономика”. – Бе-
лежки върху проект на хабилитационен труд за получаване на научно-

то звание “професор” на преподавател от Университета за национал-
но и световно стопанство. София, октомври 2005, 7 с. 

671. Миркович, К. Бележки върху проекта на хабилитационния труд за полу-

чаване на научното звание “професор” на доц. Румен Гечев “Устойчиво 

развитие (икономически аспекти)”. – Бележки върху проект на хабили-

тационен труд за получаване на научното звание “професор” на препо-

давател от Университета за национално и световно стопанство. Со-

фия, октомври 2005, 5 с. 

672. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 29 октомври 2005 до пред-

седателя на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно 

процедура по защита на дисертация за придобиване на научната степен 

“доктор на икономическите науки” на Илия Минков Балабанов пред 

СНС по икономическа теория, национално и световно стопанство при 

ВАК. Написан в София през ноември 2005, 5 с. (записано в документа: 
29 октомври 2005) (написан от Камен Миркович в качеството му на член 

на Научната комисия). 

673. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 18 ноември 2005 до предсе-
дателя на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно 

процедура по конкурс за придобиване на научното звание “професор” от 
доц. д-р Здравко Борисов Гъргаров с хабилитационен труд на тема 
“Международни икономически отношения в процеса на глобализация на 
световното стопанство” пред СНС по икономическа теория, национално 

и световно стопанство при ВАК. София, ноември 2005, 4 с. (записано в 

документа: 18 ноември 2005) (написан от Камен Миркович в качеството 

му на член на Научната комисия). 
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674. Миркович, К. Бележки върху проекта на дисертацията за получаване на 
научната степен “доктор на икономическите науки” на доц. Николай Не-
нов Неновски “Паричният ред. Критика на теорията за парите”. – Бе-
лежки върху проект на докторска дисертация на преподавател от 

Университета за национално и световно стопанство. София, януари 

2006, 5 с. 

675. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 28 януари 2006 до предсе-
дателя на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно 

процедура по конкурс за придобиване на научното звание “доцент” от д-

р Янка Бончева Казакова. Написан в София през януари 2006, 3 с. (запи-

сано в документа: 28 януари 2006) (написан от Камен Миркович в качес-
твото му на член на Научната комисия). 

676. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 29 януари 2006 до предсе-
дателя на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно 

процедура по конкурс за придобиване на научното звание “доцент” от д-

р Братой Георгиев Копринаров. Написан в София през януари 2006, 3 с. 
(записано в документа: 29 януари 2006) (написан от Камен Миркович в 

качеството му на член на Научната комисия). 

677. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 30 януари 2006 до предсе-
дателя на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно 

процедура по конкурс за придобиване на научното звание “старши нау-

чен сътрудник ІІ степен” от д-р Петко Тодоров Петков. Написан в София 
през януари 2006, 3 с. (записано в документа: 30 януари 2006) (написан 

от Камен Миркович в качеството му на член на Научната комисия). 

678. Миркович, К. Предложения на Камен Миркович от 10 февруари 2006 до 

председателя на Научната комисия по икономически науки на ВАК при 

министерския съвет на НРБ проф. Николай Николов относно усъвър-

шенствуване процедурите за присъждане на научни степени и научни 

звания. Написани в София през февруари 2006, 2 с. (записано в докумен-

та: 10 февруари 2006) (написани от Камен Миркович в качеството му на 
член на Научната комисия). 
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679. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 17 март 2006 до председа-
теля на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно про-

цедура по конкурс за придобиване на научното звание “доцент” от д-р 

Йордан Иванов Василев. Написан в София през март 2006, 3 с. (записано 

в документа: 17 март 2006) (написан от Камен Миркович в качеството 

му на член на Научната комисия). 

680. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 2 април 2006 до председа-
теля на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно про-

цедура по конкурс за придобиване на научното звание “доцент” от ст.н.с. 
ІІ ст. д-р Ганчо Тодоров Ганчев, ст.н.с. ІІ ст. д-р Илия Добрев Димов и д-

р Георги Иванов Михайлов. Написан в София през април 2006, 4 с. (за-
писано в документа: 2 април 2006) (написан от Камен Миркович в качес-
твото му на член на Научната комисия). 

681. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 16 май 2006 до председате-
ля на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно проце-
дура по конкурс за придобиване на научното звание “доцент” от д-р Ма-
риела Андонова Ненова. Написан в София през май 2006, 3 с. (записано 

в документа: 16 май 2006) (написан от Камен Миркович в качеството му 

на член на Научната комисия). 

682. Миркович, К. Рецензия върху научните трудове на доц. Трайчо Спасов, 

представени за участие в конкурс за професор по политическа икономия 
(икономика на прехода). – Рецензия върху научни трудове на препода-

вател от Университета за национално и световно стопанство за учас-
тие в хабилитационен конкурс за университета. София, юли 2006, 9 с. 

683. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 14 август 2006 до председа-
теля на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно про-

цедура по конкурс за придобиване на научното звание “професор” от 
доц. д-р Снежана Георгиева Найденова. Написан в София през август 
2006, 4 с. (записано в документа: 14 август 2006) (написан от Камен 

Миркович в качеството му на член на Научната комисия). 
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684. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 16 август 2006 до предсе-
дателя на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно 

процедура по защита на дисертация за придобиване на научната степен 

“доктор” по икономика на Цветан Илиев Петков пред СНС по икономи-

ческа теория, национално и световно стопанство при ВАК. Написан в 

София през август 2006, 3 с. (записано в документа: 16 август 2006) (на-
писан от Камен Миркович в качеството му на член на Научната коми-

сия). 

685. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 20 октомври 2006 до пред-

седателя на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно 

легализиране на диплома за образователната и научна степен “доктор” 

на Гергана Иванова Станоева. Написан в София през октомври 2006, 2 с. 
(записано в документа: 20 октомври 2006) (написан от Камен Миркович 

в качеството му на член на Научната комисия). 

686. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 21 октомври 2006 до пред-

седателя на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно 

процедура по конкурс за придобиване на научното звание “доцент” от д-

р Огнян Цвятков Марков. Написан в София през октомври 2006, 3 с. (за-
писано в документа: 21 октомври 2006) (написан от Камен Миркович в 

качеството му на член на Научната комисия). 

687. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 14 ноември 2006 до предсе-
дателя на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно 

процедура по защита на дисертация за придобиване на научната степен 

“доктор” по икономика на Драгомир Колев Неделчев пред СНС по ико-

номическа теория, национално и световно стопанство при ВАК. Написан 

в София през ноември 2006, 3 с. (записано в документа: 14 ноември 

2006) (написан от Камен Миркович в качеството му на член на Научната 
комисия). 

688. Миркович, К. Рецензия върху научните трудове на ст.н.с. ІІ ст. д.ик.н. 

Илия Балабанов, представени за участие в конкурс за старши научен 

сътрудник І степен по народно стопанство (вкл. регионална икономика и 

история на народното стопанство). – Рецензия върху научни трудове на 

сътрудник от Икономическия институт на БАН за участие в хабили-

тационен конкурс за института. София, ноември 2006, 7 с. 
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689. Миркович, К. Рецензия върху научните трудове на доц. д-р Любен Ди-

митров Кирев, представени за участие в конкурс за професор по полити-

ческа икономия (микроикономика и макроикономика). – Рецензия върху 
научни трудове на преподавател от Стопанската академия “Д. А. Це-
нов” в Свищов за участие в хабилитационен конкурс за академията. 

София, декември 2006, 9 с. 

690. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 7 декември 2006 до предсе-
дателя на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно 

възражение от ст.н.с. ІІ ст. д-р Ганчо Тодоров Ганчев по процедура по 

конкурс за придобиване на научното звание “доцент” пред СНС по ико-

номическа теория, национално и световно стопанство при ВАК. Написан 

в София през декември 2006, 1 с. (записано в документа: 7 декември 

2006) (написан от Камен Миркович в качеството му на член на Научната 
комисия). 

691. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 19 февруари 2007 до пред-

седателя на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно 

процедура по конкурс за придобиване на научното звание “доцент” от 
гл. ас. д-р Румен Николаев Лазаров. Написан в София през февруари 

2007, 4 с. (записано в документа: 19 февруари 2007) (написан от Камен 

Миркович в качеството му на член на Научната комисия). 

692. Миркович, К. Рецензия върху научните трудове на доц. д.ик.н. Румен Ва-
силев Гечев, представени за участие в конкурс за професор по полити-

ческа икономия (макроикономика). – Рецензия върху научни трудове на 

преподавател от Университета за национално и световно стопанство 

в София за участие в хабилитационен конкурс за УНСС. София, март 
2007, 7 с. 

693. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 15 май 2007 до председате-
ля на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно проце-
дура по защита на дисертация за придобиване на образователната и на-
учна степен “доктор” от Алексантър Асенов Шиваров. Написан в София 
през май 2007, 3 с. (записано в документа: 15 май 2007) (написан от Ка-
мен Миркович в качеството му на член на Научната комисия). 
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694. Миркович, К. Рецензия върху научните трудове на доц. д-р Трифон Бла-
гоев Трифонов, представени за участие в конкурс за професор по счето-

водна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна 
отчетност). – Рецензия върху научни трудове на преподавател от Уни-

верситета за национално и световно стопанство в София за участие в 
хабилитационен конкурс за УНСС. София, септември 2007, 10 с. 

695. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 21 октомври 2007 до пред-

седателя на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно 

процедура по защита на дисертация за придобиване на образователната 
и научна степен “доктор” от Мария Иванова Нейчева. Написан в София 
през октомври 2007, 3 с. (записано в документа: 21 октомври 2007) (на-
писан от Камен Миркович в качеството му на член на Научната коми-

сия). 

696. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 26 октомври 2007 до пред-

седателя на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно 

процедура по конкурс за придобиване на научното звание “доцент” от д-

р Мариела Андонова Ненова – Амар. Написан в София през октомври 

2007, 3 с. (записано в документа: 26 октомври 2007) (написан от Камен 

Миркович в качеството му на член на Научната комисия). 

697. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 20 ноември 2007 до предсе-
дателя на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно 

процедура по конкурс за придобиване на научното звание “професор” от 
д.ик.н. Ивона Георгиева Якимова. Написан в София през ноември 2007, 

3 с. (записано в документа: 20 ноември 2007) (написан от Камен Мирко-

вич в качеството му на член на Научната комисия). 

698. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 21 ноември 2007 до предсе-
дателя на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно 

процедура по защита на дисертация за придобиване на образователната 
и научна степен “доктор” от Емил Иванов Димов. Написан в София през 
ноември 2007, 3 с. (записано в документа: 21 ноември 2007) (написан от 
Камен Миркович в качеството му на член на Научната комисия). 
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699. Миркович, К. Бележки върху проекта на дисертация за получаване на на-
учната и образователна степен “доктор” на Ивайло Беев “Смесена сто-

панска система: квази-пазарен сектор (Индивидуални предпочитания, 
публичен избор и квази-пазарни отношения в смесената икономика)”. – 

Бележки върху проект на докторска дисертация за зачисляване в док-
торантура на преподавател от Университета за национално и светов-
но стопанство. София, януари 2008, 6 с. 

700. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 8 февруари 2008 до предсе-
дателя на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно 

процедура по защита на дисертация за придобиване на научната степен 

“доктор на икономическите науки” от Росица Добрева Чобанова. Напи-

сан в София през февруари 2008, 3 с. (записано в документа: 8 февруари 

2008) (написан от Камен Миркович в качеството му на член на Научната 
комисия). 

701. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 12 февруари 2008 до пред-

седателя на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно 

процедура по защита на дисертация за придобиване на образователната 
и научна степен “доктор” от Карим Ахмед Саси. Написан в София през 
февруари 2008, 3 с. (записано в документа: 12 февруари 2008) (написан 

от Камен Миркович в качеството му на член на Научната комисия). 

702. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 11 март 2008 до председа-
теля на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно про-

цедура по защита на дисертация за придобиване на образователната и 

научна степен “доктор” от Салем Али ал-Масри. Написан в София през 
март 2008, 3 с. (записано в документа: 11 март 2008) (написан от Камен 

Миркович в качеството му на член на Научната комисия). 

703. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 22 март 2008 до председа-
теля на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно про-

цедура по конкурс за придобиване на научното звание “доцент” от д-р 

Христо Делчев Мавров. Написан в София през март 2008, 3 с. (записано 

в документа: 22 март 2008) (написан от Камен Миркович в качеството 

му на член на Научната комисия). 
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704. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 30 май 2008 до председате-
ля на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно проце-
дура по конкурс за придобиване на научното звание “професор” от доц. 

д.ик.н. Стефка Михайлова Коева. Написан в София през май 2008, 4 с. 
(записано в документа: 30 май 2008) (написан от Камен Миркович в ка-
чеството му на член на Научната комисия). 

705. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 6 октомври 2008 до предсе-
дателя на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно 

процедура по защита на дисертация за придобиване на образователната 
и научна степен “доктор” от Весела Георгиева Димитрова. Написан в 

София през октомври 2008, 3 с. (записано в документа: 6 октомври 2008) 

(написан от Камен Миркович в качеството му на член на Научната ко-

мисия). 

706. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 7 октомври 2008 до предсе-
дателя на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно 

процедура по защита на дисертация за придобиване на образователната 
и научна степен “доктор” от Галин Петров Стефанов. Написан в София 
през октомври 2008, 3 с. (записано в документа: 7 октомври 2008) (напи-

сан от Камен Миркович в качеството му на член на Научната комисия). 

707. Миркович, К. Бележки върху проекта на дисертацията за получаване на 
научната степен “доктор на икономическите науки” на Стати Статев 

“Финансово развитие и икономически растеж (Пътят на България)”. – 

Бележки върху проект на докторска дисертация на преподавател от 

Университета за национално и световно стопанство. София, ноември 

2008, 5 с. 

708. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 24 ноември 2008 до предсе-
дателя на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно 

процедура по конкурс за придобиване на научното звание “доцент” от д-

р Ваньо Желязков Гаргов. Написан в София през ноември 2008, 3 с. (за-
писано в документа: 24 ноември 2008) (написан от Камен Миркович в 

качеството му на член на Научната комисия). 
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709. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 12 януари 2009 до предсе-
дателя на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно 

процедура по защита на дисертация за придобиване на научната степен 

“доктор на икономическите науки” от Росица Рангелова Павлова. Напи-

сан в София през януари 2009, 3 с. (записано в документа: 12 януари 

2009) (написан от Камен Миркович в качеството му на член на Научната 
комисия). 

710. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 3 февруари 2009 до предсе-
дателя на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно 

процедура по конкурс за придобиване на научното звание “доцент” от д-

р Станка Александрова Жекова. Написан в София през февруари 2009, 3 

с. (записано в документа: 3 февруари 2009) (написан от Камен Миркович 

в качеството му на член на Научната комисия). 

711. Миркович, К. Бележки върху проекта на дисертацията за получаване на 
научната и образователна степен “доктор” на Петър Станков “Възниква-
не и развитие на новата частна собственост в страните от Централна и 

Източна Европа след 1989 г.”. – Бележки върху проект на докторска ди-

сертация на докторант от Университета за национално и световно 

стопанство. София, март 2009, 4 с. 

712. Миркович, К. Рецензия върху дисертацията за получаване на научната 
степен “доктор на икономическите науки” на Стати Василев Статев на 
тема “Финансово развитие и икономически растеж (пътят на България: 
1991–2006)”. – Рецензия върху докторска дисертация на преподавател 
от Университета за национално и световно стопанство. София, март 
2009, 10 с. 

713. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 30 март 2009 до председа-
теля на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно про-

цедура по конкурс за придобиване на научното звание “доцент” от д-р 

Хари Станков Николов. Написан в София през март 2009, 3 с. (записано 

в документа: 30 март 2009) (написан от Камен Миркович в качеството 

му на член на Научната комисия). 
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714. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 28 май 2009 до председате-
ля на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно проце-
дура по конкурс за придобиване на научното звание “доцент” от д-р 

Пенка Димитрова Шишманова. Написан в София през май 2009, 3 с. (за-
писано в документа: 28 май 2009) (написан от Камен Миркович в качес-
твото му на член на Научната комисия). 

715. Миркович, К. Рецензия върху дисертацията за получаване на образова-
телната и научна степен “доктор” на Петър Валериев Станков на тема 
“Възникване и развитие на новата частна собственост в страните от Цен-

трална и Източна Европа след 1989 г.”. – Рецензия върху докторска ди-

сертация на докторант от Университета за национално и световно 

стопанство. София, юни 2009, 8 с. 

716. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 15 юни 2009 до председате-
ля на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно проце-
дура по защита на дисертация за придобиване на научната и образова-
телна степен “доктор” от Банчо Тодоров Банов. Написан в София през 
юни 2009, 4 с. (записано в документа: 15 юни 2009) (написан от Камен 

Миркович в качеството му на член на Научната комисия). 

717. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 5 октомври 2009 до предсе-
дателя на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно 

процедура по конкурс за придобиване на научното звание “доцент” от д-

р Пламен Иванов Петков. Написан в София през октомври 2009, 3 с. (за-
писано в документа: 5 октомври 2009) (написан от Камен Миркович в 

качеството му на член на Научната комисия). 

718. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 5 октомври 2009 до предсе-
дателя на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно 

процедура по защита на дисертация за придобиване на научната и обра-
зователна степен “доктор” от Петъо Тодоров Бошнаков. Написан в Со-

фия през октомври 2009, 3 с. (записано в документа: 5 октомври 2009) 

(написан от Камен Миркович в качеството му на член на Научната ко-

мисия). 
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719. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 15 октомври 2009 до пред-

седателя на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно 

процедура по защита на дисертация за придобиване на научната и обра-
зователна степен “доктор” от Татяна Живкова Иванова. Написан в Со-

фия през октомври 2009, 3 с. (записано в документа: 15 октомври 2009) 

(написан от Камен Миркович в качеството му на член на Научната ко-

мисия). 

720. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 17 октомври 2009 до пред-

седателя на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно 

контролно производство по процедура по конкурс за придобиване на на-
учното звание “доцент” от д-р Маргарита Маньова Дончева. Написан в 

София през октомври 2009, 3 с. (записано в документа: 17 октомври 

2009) (написан от Камен Миркович в качеството му на член на Научната 
комисия). 

721. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 19 октомври 2009 до пред-

седателя на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно 

контролно производство по процедура по конкурс за придобиване на на-
учното звание “доцент” от д-р Калоян Валентинов Харалампиев. Напи-

сан в София през октомври 2009, 4 с. (записано в документа: 19 октомв-

ри 2009) (написан от Камен Миркович в качеството му на член на Науч-

ната комисия). 

722. Миркович, К. Рецензия върху научните трудове на доц. д.ик.н. Стати Ва-
силев Статев, представени за участие в конкурс за професор по полити-

ческа икономия (макроикономика). – Рецензия върху научни трудове на 

преподавател от Университета за национално и световно стопанство 

в София за участие в хабилитационен конкурс за УНСС. София, декемв-

ри 2009, 8 с. 

723. Миркович, К. Вътрешна рецензия върху проекта на дисертацията за по-

лучаване на научната и образователна степен “доктор” на Петър Митев 

“Теоретично изясняване и развитие на концепциите на ориентирания 
към резултатите бюджет”. –Вътрешна рецензия проект на докторска 

дисертация на докторант от Университета за национално и световно 

стопанство. София, януари 2010, 6 с. 
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724. Миркович, К. Рецензия върху научните трудове на доц. д-р Атанас Ни-

колов Казаков, представени за участие в конкурс за професор по поли-

тическа икономия (човешки капитал). – Рецензия върху научни трудове 
на преподавател от Университета за национално и световно стопанс-
тво в София за участие в хабилитационен конкурс за УНСС. София, май 

2010, 9 с. 

725. Миркович, К. Рецензия върху дисертацията за получаване на образова-
телната и научна степен “доктор” на Петър Стефанов Митев на тема 
“Теоретично изясняване и развитие на ориентирания към резултатите 
бюджет”. – Рецензия върху докторска дисертация на докторант от 

Университета за национално и световно стопанство. София, юли 2011, 

8 с. 

726. Миркович, К. Становище върху дисертацията за получаване на образова-
телната и научна степен “доктор” на Ивайло Дончев Беев на тема “Сме-
сена стопанска система: квази-пазарен сектор”. –Становище върху док-

торска дисертация на докторант от Университета за национално и 

световно стопанство. София, юли 2011, 3 с. 

727. Миркович, К. Рецензия върху дисертацията за получаване на научната 
степен “доктор на икономическите науки” на доц. Дянко Минчев от Ру-

сенския университет на тема “Хуманистичен и органичен подход за из-
ход от кризата в общата теория на икономиката”. – Рецензия върху док-

торска дисертация на преподавател от Русенския университет: Со-

фия, февруари 2013, 8 с. 

728. Миркович, К. Рецензия върху научните трудове на д-р Атанас Петров 

Атанасов, представени за участие в конкурс за доцент по политическа 
икономия (поведенческа икономика). – Рецензия върху научни трудове 
на преподавател от Университета за национално и световно стопанс-
тво в София за участие в хабилитационен конкурс за УНСС. София, ок-

томври 2013, 7 с. 

729. Миркович, К. Рецензия върху научните трудове на доц. д.ик.н. Дянко 

Христов Минчев, представени за участие в конкурс за професор по по-

литическа икономия. – Рецензия върху научни трудове на преподавател 
от Русенския университет “Ангел Кънчев” за участие в хабилитацио-

нен конкурс за същия университет. София, април 2015, 8 с. 
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730. Миркович, К. Рецензия върху дисертацията за получаване на образова-
телната и научна степен “доктор” на Стоян Стоянов Шаламанов на тема 
“Правата на собственост в институционалния механизъм на икономи-

ческата система”. – Рецензия върху докторска дисертация на докто-

рант от Университета за национално и световно стопанство. София, 

август 2017, 8 с. 

731. Миркович, К. Становище върху научните трудове на д-р Ивайло Дончев 

Беев, представени за участие в конкурс за доцент по политическа иконо-

мия. – Становище върху научни трудове на преподавател от Универси-

тета за национално и световно стопанство за участие в хабилитацио-

нен конкурс за същия университет. София, ноември 2017, 4 с. 

10. Рецензии и критични бележки върху научни 

разработки 

732. Миркович, К. Бележки по плана на лекционния курс “Кибернетика и 
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научно изследване на преподаватели от Университета за национално и 

световно стопанство. София, май 2009, 2 с. 



БИБЛИОГРАФИЯ НА ТРУДОВЕТЕ НА ПРОФЕСОР КАМЕН МИРКОВИЧ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

151 

804. Миркович, К. Рецензия върху проект на научна проява (форум) (канди-

датствуващ за финансиране от фонд “НИД на УНСС”) на колектив под 
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нанси и кредит” в кн. 3 от 1969). 
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ция на промишлеността” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 1 от 1970). 

[2] Петър Личев, Симеон Николов – “Приложение на математическите методи и на 
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[4] Николай Коцев – “За по-голямо диференциране на лихвения процент” (публику-

вана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 4 от 1970). 

[5] Християн Николов – “Още веднъж по въпроса за нормативния коефициент и фак-

торът време” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 5 от 1970). 

[6] Петър Личев, Симеон Николов – “Приложение на математическите модели и на 
електронно-изчислителната техника при нормиране на оборотните средства за мало-

ценни и малотрайни инструменти в машиностроенето” (публикувана в сп. “Финанси 

и кредит” в кн. 6 от 1970). 

[7] Павел Славчев – “Развитие и структура на банковите заеми за оборотни средства” 

(публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 7 от 1970). 

[8] Иванка Радулова – “Стопанска сметка и управление на производството” (публи-

кувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 8 от 1970). 

[9] Християн Николов – “Относно разработването на нормативна таблица с показа-
тели за икономическа ефективност на автоматизацията” (публикувана в сп. “Финан-

си и кредит” в кн. 9 от 1970). 

[10] Иван Георгиев – “Някои проблеми на концентрацията и интеграцията на науч-

ната и развойната дейност” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 10 от 1970). 

811. Миркович, К. Рецензия върху ръкописа на Марин Маринов “Икономи-

ческият ефект от научноизследователската и развойна дейност”. – Ре-
цензия върху брошура за отпечатване от Профиздат. София, август 
1971, 4 с. 



БИБЛИОГРАФИЯ НА ТРУДОВЕТЕ НА ПРОФЕСОР КАМЕН МИРКОВИЧ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

154 

812. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 1971 за публикуване в списание “Финанси и кредит”, издавано от 
министерството на финансите (написани от К. Миркович като член на 
редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху статии. 

София, 1971. 

Критичните бележки са върху следните ръкописи на статии: 

[1] Георги Данов – “Буржоазните теории за социализма и научно-техническата рево-

люция” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 1 от 1971). 

[2] Тодор Ганчев – “Необходимост от национална автоматизирана система за управ-

ление на финансово-кредитната дейност” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в 

кн. 2 от 1971). 

[3] Кирил Зарев – “Кредитната система и новият икономически механизъм” (публи-

кувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 3 от 1971). 

[4] Християн Николов – “Варианти на формулата за изчисляване на срока за откупу-

ване на капиталните вложения” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 4 от 
1971). 

[5] Христина Вучева – “Икономическа същност и граници на категорията оборотни 

средства” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 5 от 1971). 

[6] Иван Димов – “Интеграционните процеси в Европа” (публикувана в сп. “Финанси 

и кредит” в кн. 6 от 1971). 

[7] Георги Данов – “Социалистическата интеграция и икономическото развитие на 
НРБ” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 7 от 1971). 

[8] Йордан Постолов – “Себестойността и рентабилността в държавните стопански 

организации от промишлеността и вътрешният финансов контрол (публикувана в сп. 

“Финанси и кредит” в кн. 8 от 1971). 

[9] Иван Панков, Стефан Пейчев – “Сводният (единният) финансов план и баланси-

рането на държавния бюджет” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 10 от 
1971). 

813. Миркович, К. Рецензия върху книгата на Сийка Георгиева “Прогнози и 

модели в икономиката”. – Рецензия върху книга за издаване от Партиз-
дат. София, юни 1972, 13 с. 
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814. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 1972 за публикуване в списание “Финанси и кредит”, издавано от 
министерството на финансите (написани от К. Миркович като член на 
редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху статии. 

София, 1972. 

815. Миркович, К. Рецензия върху книгата на Иван Станчев за отпечатване от 
Партиздат “Изследване на операциите в стопанското управление”. – Ре-
цензия върху книга за отпечатване от Партиздат. София , август 1973, 

9 с. 

816. Миркович, К. Рецензия върху книгата на Георги Данов “Външноиконо-

мически проблеми на дейностите, извършвани от една социалистическа 
страна, на територията на друга. – Рецензия върху книга на научен ра-

ботник. София, декември 1973, 7 с. 

817. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 1973 за публикуване в списание “Финанси и кредит”, издавано от 
министерството на финансите (написани от К. Миркович като член на 
редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху статии. 

София, 1973. 

Критичните бележки са върху следните ръкописи на статии: 

[1] Димитър Великов – “Български буржоазни икономисти за основни въпроси на 
паричната теория” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 1 от 1973). 

[2] Тотка Караколева – “Моделирането на икономическите явления и процеси” (пуб-

ликувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 2 от 1973). 

[3] Димитър Матов – “Нови моменти в разпределението на печалбата в държавните 
стопански организации” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 3 от 1973). 

[4] Иван Дочев – “Ефективност и наука” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в 

кн. 4 от 1973). 

[5] Георги Петров – “Данъците от населението и развитото социалистическо общест-
во” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 4 от 1973). 

[6] Нешо Царевски – “Кризата на капиталистическата валутна система и нейното от-
ражение върху международните отношения” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” 

в кн. 5 от 1973). 

[7] Васил Меразчиев – “Българската народна банка като кибернетична система” 

(публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 6 от 1973). 
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[8] Георги Аврамчев – “Регулиране на кредита при държавно-монополистическия 
капитализъм” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 7 от 1973). 

[9] Цветан Цветков – Голубарев – “Принципи на сътрудничеството и на ценообразу-

ването между страните – членки на СИВ” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в 

кн. 8 от 1973). 

[10] Кирил Николов – “Курсовете в икономическите отношения между социалисти-

ческите страни” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 9 от 1973). 

[11] Борис Керемидчиев – “Прогнозиране обема на застрахователните вноски и пла-
щанията по отделните видове валута” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в 

кн. 10 от 1973). 

818. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 1974 за публикуване в списание “Финанси и кредит”, издавано от 
министерството на финансите (написани от К. Миркович като член на 
редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху статии. 

София, 1974. 

Критичните бележки са върху следните ръкописи на статии: 

[1] Данаил Данаилов – “Анализиране и текущо оптимизиране на процесите, форми-

ращи финансовите резултати на експорта” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в 

кн. 1 от 1974). 

[2] Димитър Панайотов – “Програмно-целевият подход – проблеми на приложението 

му на микроуровен” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 2 от 1974). 

[3] Велчо Стоянов – “Относно съдържанието на понятието финансова система” (пуб-

ликувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 3 от 1974). 

[4] Янко Янков – ““По някои въпроси на обществените фондове за потребление” 

(публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 4 от 1974). 

[5] Начо Начев – “Инфлацията – проблем на съвременния капитализъм” (публикува-
на в сп. “Финанси и кредит” в кн. 5 от 1974). 

[6] Жак Аройо – “Относно икономическата природа на съвместните предприятия на 
страните на СИВ” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 6 от 1974). 

[7] Янко Янков – “Обществените фондове за потребление – важен фактор за повиша-
ване на жизненото равнище” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 7 от 1974). 

[8] Гечо Бешев – “Отразяване и анализ на амортизацията в междуотрасловия баланс 
на машиностроенето” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 8 от 1974). 
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[9] Владимир Йотов – “Ролята на интензификацията за повишаване икономическата 
ефективност в машиностроенето” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 9 от 
1974). 

[10] Иван Вучев – “Финансови и социално-икономически проблеми на дебюджети-

зацията на Франция” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 10 от 1974). 

819. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 1975 за публикуване в списание “Финанси и кредит”, издавано от 
министерството на финансите (написани от К. Миркович като член на 
редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху статии. 

София, 1975. 

Критичните бележки са върху следните ръкописи на статии: 

[1] Васил Пехливанов – “По въпроса за цените и стопанската сметка в държавните 
стопански организации” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 1 от 1975). 

[2] Цветан Коцев, Радко Радков – “Проблемите на краткосрочното кредитиране в 

нашата литература” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 2 от 1975). 

[3] Милчо Стоименов – “Някои аспекти на валутно-кредитния механизъм на социа-
листическата икономическа интеграция” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в 

кн. 4 от 1975). 

[4] Христина Вучева – “Кредитни отношения в националните комплекси” (публику-

вана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 6 от 1975). 

[5] Петър Брънзалов – “Опит за моделиране на парите” (публикувана в сп. “Финанси 

и кредит” в кн. 7 от 1975). 

[6] Кръстю Папазов – “Оптимално планиране на икономическите структури” – 

“Опит за моделиране на парите” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 9 от 
1975). 

820. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 1976 за публикуване в списание “Финанси и кредит”, издавано от 
министерството на финансите (написани от К. Миркович като член на 
редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху статии. 

София, 1976. 

Критичните бележки са върху следните ръкописи на статии: 

[1] Стоян Костов – “Статистически анализ на сезонните колебания във влогонабира-
нето” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 1 от 1976). 
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[2] Георги Данов – “Ефективни форми на осъществяване на научно-техническото 

сътрудничество между страните – членки на СИВ” (публикувана в сп. “Финанси и 

кредит” в кн. 2 от 1976). 

[3] Велчо Стоянов – “Теоретичен анализ и перспективи на данъка върху оборота” 

(публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 3 от 1976). 

[4] Георги Свраков – “Интересен принос към изучаването на социалистическите фи-

нанси” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 4 от 1976). 

[5] Янко Янков, Васил Йорданов – “Приложение на програмно-целевия и комплексен 

подход в системата на държавния бюджет на НРБ” (публикувана в сп. “Финанси и 

кредит” в кн. 5 от 1976). 

[6] Николай Бузов – “Относно предпоставките, ролята и значението на децентрали-

зираното планиране” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 6 от 1976). 

[7] Борис Керемедчиев – “Средната продължителност на живота и нейното значение 
в животозастраховането” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 7 от 1976). 

[8] Хаим Гозес – “Стопанската сметка в комплекса – важна предпоставка за усъвър-

шенствуване управлението на икономиката” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” 

в кн. 8 от 1976). 

[9] Иван Кацаров – “Върху понятието ефективност” (публикувана в сп. “Финанси и 

кредит” в кн. 9 от 1976). 

[10] Илия Николов – “Планирането на печалбата и рентабилността” (публикувана в 

сп. “Финанси и кредит” в кн. 10 от 1976). 

821. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 1977 за публикуване в списание “Финанси и кредит”, издавано от 
министерството на финансите (написани от К. Миркович като член на 
редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху статии. 

София, 1977. 

Критичните бележки са върху следните ръкописи на статии: 

[1] Коста Пергелов – “Кредитът и икономическият механизъм” (публикувана в сп. 

“Финанси и кредит” в кн. 1 от 1977). 

[2] Петър Брънзалов – “Основен критерий за оценка на проектите на капиталните 
вложения” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 2 от 1977). 

[3] Иван Вучев – “Предпоставки и причини за възникването и разпространението на 
двойното данъчно облагане на юридическите лицата от страните – членки на СИВ 

(публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 3 от 1977). 
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[4] Емил Янакиев – “За финансовите взаимоотношения в националните стопански 

комплекси” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 4 от 1977). 

[5] Николай Бузов – “Характер на кръгооборота на средствата, ангажирани в сферата 
на стоковото обръщение” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 5 от 1977). 

[6] Николай Димитров – “Същност на необходимия продукт при социализма” (пуб-

ликувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 6 от 1977). 

[7] Георги Петров – “Оптимизиране на източниците за финансиране на разширеното 

възпроизводство” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 7 от 1977). 

[8] Димитър Панайотов – “Един нов подход при оценяване ефективността на управ-

лението” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 8 от 1977). 

[9] Иван Вучев – “Проблеми на организацията и формата на вноските от печалбата в 

бюджета” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 9 от 1977). 

[10] Антон Дучев – “Методически въпроси на измерването на ефекта и ефективност-
та на финансовите разходи в научната и развойната дейност” (публикувана в сп. 

“Финанси и кредит” в кн. 10 от 1977). 

822. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 1978 за публикуване в списание “Финанси и кредит”, издавано от 
министерството на финансите (написани от К. Миркович като член на 
редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху статии. 

София, 1978. 

Критичните бележки са върху следните ръкописи на статии: 

[1] Борис Керемидчиев – “Някои-математико-статистически методи за изследване 
развитието на застраховката “живот”“ (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 1 

от 1978). 

[2] Васил Йорданов – “Прогнозиране на постъпленията ота данъка върху общия до-

ход в бюджета” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 2 от 1978). 

[3] Любен Беров – “Изграждане на паричната система в България непосредствено 

след Освобождението” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 3 от 1978). 

[4] Руси Караниколов – “Мултипликационният подход в сферата на банковото обс-
лужване на населението” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 4 от 1978). 

[5] Захари Дичев – “Пълната стопанска сметка и проблемът за усъвършенствуването 

на плановото ръководство” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 5 от 1978). 

[6] Николай Коцев – Мултиплициране на ефективността от автоматизираните систе-
ми на управление” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 6 от 1978). 
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[7] Ю. А. Константинов – “Еволюцията на световните пари при капитализма” (пуб-

ликувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 7 от 1978). 

[8] Петър Личев – “Приложение на икономико-математически модели при планиране 
на капиталните вложения и на средствата за финансиране на прираста на оборотните 
средства (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 8 от 1978). 

[9] Янко Янков – “Насоки за усъвършенствуване и за повишаване ефективността на 
бюджетното планиране” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 8 от 1978). 

[10] Радослав Габровски – “Валутният риск в застраховането” (публикувана в сп. 

“Финанси и кредит” в кн. 8 от 1978). 

823. Миркович, К. Бележки върху студията на Ренета Инджова “Относно ня-

кои проблеми на изследване структурата на социалистическото възпро-

изводство”. – Бележки върху студия на преподавателка от Висшия 
икономически институт “Карл Маркс”за публикуване в научните тру-
дове на института. София, декември 1979, 2 с. 

824. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 1979 за публикуване в списание “Финанси и кредит”, издавано от 
министерството на финансите (написани от К. Миркович като член на 
редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху статии. 

София , 1979. 

Критичните бележки са върху следните ръкописи на статии: 

[1] Семо Каравастев – “Първият бюджет на България” (публикувана в сп. “Финанси 

и кредит” в кн. 5 от 1979). 

[2] Величко Адамов – “Относно същността на бюджетния дефицит в условията на 
съвременния капитализъм” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 5 от 1979). 

[3] Васил Йорданов – “Финансови критерии за оптимално планиране на производст-
вена програма на стопанската организация” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в 

кн. 6 от 1979). 

[4] Георги Свраков – “Митническа система и митническа политика на буржоазно 

България” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 7 от 1979). 

[5] Янко Янков – “Социалистическото преустройство на държавния бюджет на НРБ” 

(публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 8 от 1979). 

[6] Владимир Найденов, Иванка Петкова – “Особености при използуването на ико-

номико-математически методи за прогнозирането на валутните курсове” (публику-

вана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 9 от 1979). 
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[7] Георги Крумов – “За последователно прилагане на икономическия подход в про-

мишлеността” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 10 от 1979). 

825. Миркович, К. Бележки върху студията на Ренета Инджова “Относно ня-

кои проблеми на изследване структурата на социалистическото възпро-

изводство и категорията народностопански оптимум”. – Бележки върху 
студия на преподавателка от Висшия икономически институт “Карл 
Маркс” за публикуване в научните трудове на института. София, яну-

ари 1980, 2 с. 

826. Миркович, К. Рецензия върху брошурата на Иван Мандаджиев “Изграж-

дане на автоматизирана система на управление на финансовата система”. 

– Рецензия върху брошура на служител на министерството на финан-

сите. София, април 1980, 5 с. 

827. Миркович, К. Рецензия върху студията на доц. Чавдар Беязов “Измерва-
не на техническия прогрес чрез агрегатната производствена функция”. – 

Рецензия върху студия на преподавател от Висшия икономически инс-
титут “Карл Маркс” за публикуване в научните трудове на институ-
та. София, април 1980, 3 с. 

828. Миркович, К. Бележки върху студията на Пано Лулански “Относно ико-

номическия механизъм на стопанско управление”. – Бележки върху сту-
дия на преподавател от Висшия икономически институт “Карл Маркс” 

за публикуване в научните трудове на института. София, април 1980, 2 

с. 

829. Миркович, К. Рецензия върху студията на проф. Ташо Пачев “Произ-
водствените отношение – специфичен обект за прогнозиране и планира-
не”. – Рецензия върху студия на преподавател от Висшия икономически 

институт “Карл Маркс” за публикуване в научните трудове на инсти-

тута. София, май 1980, 2 с. 

830. Миркович, К. Бележки върху студията на Гарик Касабов “Потребителна-
та стойност на продуктите на труда (някои методологически аспекти)”. – 

Бележки върху студия на преподавател от Висшия икономически инс-
титут “Карл Маркс” за публикуване в научните трудове на институ-
та. София, ноември 1980, 2 с. 
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831. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 1980 за публикуване в списание “Финанси и кредит”, издавано от 
министерството на финансите (написани от К. Миркович като член на 
редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху статии. 

София , 1980. 

832. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 1981 за публикуване в списание “Финанси и кредит”, издавано от 
министерството на финансите (написани от К. Миркович като член на 
редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху статии. 

София , 1981. 

Критичните бележки са върху следните ръкописи на статии: 

[1] Григорий Вазов – “Същност и състав на паричните отношения на стопанските ор-

ганизации” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 1 от 1981). 

[2] Георги Данов – “Валутни аспекти на международното научно-техническо сът-
рудничество” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 2 от 1981). 

[3] Пано Лулански – “Някои проблеми на оценяване ефективността на икономичес-
кия механизъм за стопанско управление” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в 

кн. 4 от 1981). 

[4] Иван Вучев – “Предпоставки за възникване на схващанията за премахване на 
прякото данъчно облагане на трудовите доходи” (публикувана в сп. “Финанси и кре-
дит” в кн. 5 от 1981). 

[5] Васил Пехливанов – “Въпроси на цените на експортната продукция в страните – 

членка на СИВ” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 6 от 1981). 

[6] Атанас Стойчева – “Актуални валутни проблеми на съвременния капитализъм” 

(публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 7 от 1981). 

[7] Петър Петров – “Социалистическите производствени отношения и икономичес-
кият механизъм” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 9 от 1981). 

833. Миркович, К. Рецензия върху учебника на доц. Константин Габровски, 

доц. Найден Найденов, Катя Владимирова и С. Тонкова “Икономико-

математически методи и модели за прогнозиране и планиране на на-
родното стопанство”, предназначен за студентите от специалност “Уп-

равление и планиране на народното стопанство”. – Рецензия върху учеб-

ник на преподаватели от Висшия икономически институт “Карл 
Маркс”. София, март 1982, 17 с. 
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834. Миркович, К. Рецензия върху студията на Пано Лулански “Ефективност 
на равнищата на решения в икономическия механизъм”. – Рецензия вър-

ху студия на преподавател от Висшия икономически институт “Карл 
Маркс” за публикуване в научните трудове на института. София, март 
1982, 6 с. 

835. Миркович, К. Рецензия върху студията на Юсеин Юсеинов [понастоя-

щем – Асен Друмев] “Относно някои методологически проблеми по усъ-

вършенствуване организацията и управлението на паричната система”. – 

Рецензия върху студия на преподавател от Висшия икономически инс-
титут “Карл Маркс” за публикуване в научните трудове на институ-
та. София, декември 1982, 4 с. 

836. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 1982 за публикуване в списание “Финанси и кредит”, издавано от 
министерството на финансите (написани от К. Миркович като член на 
редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху статии. 

София , 1982. 

Критичните бележки са върху следните ръкописи на статии: 

[1] Людмил Мутафчиев – “Стопанската сметка в автомобилния транспорт” (публи-

кувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 1 от 1982). 

[2] Христина Вучева – “Проблеми на повишаване ролята на печалбата” (публикувана 
в сп. “Финанси и кредит” в кн. 1 от 1982). 

[3] Димитър Касабов – “Стоково-парични отношения и кредит” (публикувана в сп. 

“Финанси и кредит” в кн. 2 от 1982). 

[4] Белчо Белчев – “Усъвършенствуване на финансовия механизъм” (публикувана в 

сп. “Финанси и кредит” в кн. 3 от 1982). 

[5] Велко Маринов – “Категорията 4интернационализиране” на капитала” (публику-

вана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 4 от 1982). 

[6] Георги Петров – “Данъчната система в условията на прилагане на икономическия 
механизъм” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 5 от 1982). 

[7] Параскева Димитрова – “Оптимално разпределение на капиталните вложения” 

(публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 6 от 1982). 

[8] Тодор Велев – “Финансовите баланси в условията на икономическия подход за 
управление на народното стопанство” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 7 

от 1982). 
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[9] Емил Михайлов – “Към въпроса за същността на икономическия механизъм” 

(публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 7 от 1982). 

[10] Иван Дочев – “По въпроса за източниците за възпроизводство на основните 
фондове” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 9 от 1982). 

837. Миркович, К. Рецензия върху книгата на Теодора Милошева и Васил 

Първанов “Икономията на жив и овеществен труд – ръководно начало в 

дейността на професионалните съюзи”. – Рецензия върху книга на сът-

рудници от Научноизследователския институт по труда при минис-
терството на труда и работната заплата. София, септември 1983, 6 с. 

838. Миркович, К. Рецензии върху статии за списание “Системи управление”, 

издавано от Висшия икономически институт “Карл Маркс”. {[1] Рецен-

зия върху статията на Лиляна Дамянова “Модификация на метода на це-
левото програмиране при използуването на два критерия за оптимал-

ност”, 1 с.; [2] Рецензия върху статията на Маргарита Александрова 
“Усъвършенствуване на финансовото планиране – резерв за повишаване 
ефективността на стопанската дейност”, 1 с.; [3] Рецензия върху статията 
на Мария Гаврилова “Избор на вариант при управлението на научно-

техническия прогрес”, 1 с. } – Рецензии върху статии. София, октомври 

1983, 3 с. 

839. Миркович, К. Бележки върху учебното помагало на Маргарита Алексан-

дрова “Националните сметки – основа на моделирането на финансите и 

кредита в капиталистическите страни”. – Бележки върху учебно помага-

ло на преподавателка от Висшия икономически институт “Карл 
Маркс”. София, ноември 1983, 2 с. 

840. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 1983 за публикуване в списание “Финанси и кредит”, издавано от 
министерството на финансите (написани от К. Миркович като член на 
редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху статии. 

София , 1983. 

Критичните бележки са върху следните ръкописи на статии: 

[1] Николай Бузов – “Някои проблеми на балансирането на приходите с разходите на 
стопанските организации” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 1 от 1983). 

[2] Христо Киров – “Усъвършенствуване на стопанската сметка в социалистическите 
страни” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 2 от 1983). 



БИБЛИОГРАФИЯ НА ТРУДОВЕТЕ НА ПРОФЕСОР КАМЕН МИРКОВИЧ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

165 

[3] Кръстю Данов – “Капиталното строителство и международното социалистическо 

разделение на труда” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 3 от 1983). 

[4] Белчо Белчев – “Ролята на финансите за последователното прилагане на иконо-

мическия подход в управлението на народното стопанство на НРБ” (публикувана в 

сп. “Финанси и кредит” в кн. 5 от 1983). 

[5] Тончо Трендафилов – “Карл Маркс и монетарното дерегулиране” (публикувана в 

сп. “Финанси и кредит” в кн. 6 от 1983). 

[6] Иван Вучев – “Социалистическата финансова теория за запазването на прогре-
сивното облагане на заплатите” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 7 от 
1983). 

[7] Николай Бузов – “Ролята на финансовите баланси за ефективното развитие на 
стопанската дейност” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 8 от 1983). 

[8] Иван Вучев – “Преразпределението на личните доходи чрез цените на дребно” 

(публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 10 от 1983). 

841. Миркович, К. Рецензия върху учебника на колектив под ръководството 

на ст.н.с. Антон Дучев “Интелектуализация на финансовата дейност”. – 

Рецензия върху учебник на преподаватели от Висшия икономически ин-

ститут “Карл Маркс”. София, януари 1984, 6 с. 

842. Миркович, К. Рецензия върху статия на Якоб Т. Шварц “Математиката 
като средство за проникване в икономиката”. – Рецензия върху статия. 
София, януари 1984, 2 с. 

843. Миркович, К. Рецензия върху студията на доц. Милети Младенов “Пари-

те и икономическото равновесие в западната теория”. – Рецензия върху 
студия на преподавател от Висшия икономически институт “Карл 
Маркс” за публикуване в научните трудове на института. София, юли 

1984, 3 с. 

844. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 1984 за публикуване в списание “Финанси и кредит”, издавано от 
министерството на финансите (написани от К. Миркович като член на 
редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху статии. 

София , 1984. 

Критичните бележки са върху следните ръкописи на статии: 

[1] Борис Атанасов – “Социалното осигуряване и жизненото равнище” (публикувана 
в сп. “Финанси и кредит” в кн. 1 от 1984). 
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[2] Атанас Стойков – “Нови пристъпи на кризата на капиталистическата валутна сис-
тема” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 3 от 1984). 

[3] Никола Христович – “Имитационни модели за формиране на окрупнени норма-
тиви на данъка върху оборота” (публикувана в сп. “Финанси и кредит” в кн. 4 от 
1984). 

[4] Георги Петров – “Собственост и разпределение” (публикувана в сп. “Финанси и 

кредит” в кн. 5 от 1984). 

[5] Юсеин Юсеинов [сега – Асен Друмев] – “Икономическият подход и проблемите 
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нието”. – Рецензия върху студия на преподавател от Висшия икономи-

чески институт “Карл Маркс” за публикуване в научните трудове на 

института. София, януари 1985, 5 с. 
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848. Миркович, К. Бележки върху ръкопис на учебното пособие на доц. Пано 

Лулански и Трайчо Спасов “Избрани актуализирани лекции по полити-
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кредитното осигуряване на научно-техническия прогрес”. – Рецензия 
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857. Миркович, К. Рецензия върху студията на Любомир Христов “За нормата 
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учебник на преподаватели от Висшия икономически институт “Карл 
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периода на прехода” (24 юни 1993). 
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865. Миркович, К. Рецензия върху учебното помагало на доц. Георги Манли-

ев и Валентин Великов “Пазарно стопанство: принципи и механизми на 
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февруари 1994). 

[2] Вера Ковачева – “Дистрибуция – теория и практика” (17 март 1994). 
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от Икономическия институт на БАН (написани от К. Миркович като 

член на редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху 
статии. София, 1995. 
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мическата теория” (12 януари 1995). 

[2] Събина Ракарова – “Аналитичен апарат и количествени методи в икономикс” (30 

март 1995). 

[3] Анна Тончева – “Моделът IS-LM в университетския курс по икономикс” (30 март 
1995). 

[4] Пламен Дамянов – “Законова основа и приоритети при финансиране на научната 
дейност (опитът на Австрия)” (27 септември 1995). 

[5] Румен Радев – “Теоретичен модел на валутен пазар в условията на интервенции 

от страна на централната банка” (28 ноември 1995). 



БИБЛИОГРАФИЯ НА ТРУДОВЕТЕ НА ПРОФЕСОР КАМЕН МИРКОВИЧ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

171 
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през 1996 за публикуване в списание “Икономическа мисъл”, издавано 

от Икономическия институт на БАН (написани от К. Миркович като 

член на редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху 
статии. София, 1996. 

Критичните бележки са върху следните ръкописи на статии: 

[1] Петър Мастиков – “Собственост, ползване и цена на аграрните земи” (25 януари 

1996). 

[2] Росица Рангелова – “Оценка на икономическия растеж на България в ретроспек-

тива” (29 февруари 1996). 

[3] Веселин Никифоров – “Има ли изход от кризата и къде е той” (4 април 1996). 

[4] Магдалена Калайджиева – “Основни понятия, принципи и малко аритметика” (19 

септември 1996). 

[5] Величко Адамов – “Финансов баланс и оборотни капитали на банката” (19 сеп-

тември 1996). 

[7] Величко Адамов – “Особености на управлението на капиталите в банката” (19 

септември 1996). 

[8] Мария Гаврилова – “Иконометрично изследване на реалния разменен курс” (10 

октомври 1996). 

[9] Силвия Трифонова – “Моделиране на функционирането на търговете в условията 
на приватизация” (14 ноември 1996). 

[10] Сава Димов – “Финансовите деривати в прехода към пазара” (14 ноември 1996). 

871. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 1997 за публикуване в списание “Икономическа мисъл”, издавано 

от Икономическия институт на БАН (написани от К. Миркович като 

член на редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху 
статии. София, 1997. 

Критичните бележки са върху следните ръкописи на статии: 

[1] Николай Найденов – “Многоотраслови сдружения на акционерни дружества – 

междуорганизационен модел на акционерна собственост” (16 януари 1997). 

[2] Тодор Тодоров – “Опит за количествена оценка на устойчивото развитие” (16 

януари 1997). 



БИБЛИОГРАФИЯ НА ТРУДОВЕТЕ НА ПРОФЕСОР КАМЕН МИРКОВИЧ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

172 

[3] Пеню Михайлов – “Преходът – начало на нов тип икономическа система” (16 

януари 1997). 

[4] Николай Неновски – “Теоретични основи на системните финансови кризи” (6 

февруари 1997). 

[5] Динко Димитров – “Виртуални пазари” (13 март 1997). 

[6] Параскева Димитрова – “Инвестициите в преход” (13 март 1997). 

[7] Илия Цветанов – “Обвързване избора на оптималните стратегии на фирмено уп-

равление и пазарно ценово поведение с рентабилността на производствената 
дейност” (8 май 1997). 

[8] Нина Янкова – “Изследване на промените на производствената структура на 
страната” (26 юни 1997). 

[9] Николай Неновски – “Моделиране на паричото предлагане със седмични данни” 

(26 юни 1997). 

[10] Христо Тодоров – “Концепция за управление на националната икономика” (25 

септември 1997). 

[11] Спартак Керемидчиев – “Преструктуриране на предприятията и приватизация-

та” (25 септември 1997). 

[12] Евгений Радев – “Един метод за оползотворяване на непълна информация от 
маркетингови изследвания” (20 ноември 1997). 

[13] Вера Пиримова – “Процесът на растеж в българската икономика – специфично 

проявление и закономерни тенденции” (20 ноември 1997). 

872. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 1998 за публикуване в списание “Икономическа мисъл”, издавано 

от Икономическия институт на БАН (написани от К. Миркович като 

член на редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху 
статии. София, 1998. 

Критичните бележки са върху следните ръкописи на статии: 

[1] Емил Христов – “Измерители за структурно развитие, преструктуриране, концен-

трация и техните ефекти” (15 януари 1998). 

[2] Храбър Въжаров – “Истина или неистина е премисата на теория на икономиката 
за така наречения физически обем на продукцията?” (26 февруари 1998). 

[3] Васил Манов – “Пазарна икономика и пазарен фундаментализъм” (26 февруари 

1998). 
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[4] Иван Стойков – “Закотвен курс – валутни съотношения и устойчивост” (16 април 

1998). 

[5] Величко Адамов – “Финансите – технология за управление на парите и богатст-
вото” (15 октомври 1998). 

[6] Мариана Асенова – “Теоретико-приложни аспекти на вторичния пазар на ценни 

книжа” (15 октомври 1998). 

[7] Атанас Леонидов – “Модерната неолиберална мисъл в Германия за трансформа-
ционния процес” (15 декември 1998). 

[8] Гарабед Минасян – “Глобализация и локални интереси” (15 декември 1998). 

873. Миркович, К. Рецензия върху студията на проф. Стоядин Савов “Експор-

тна ориентация на икономическия растеж”. – Рецензия на студия на пре-
подавател от Университета за национално и световно стопанство за 

публикуване в научните трудове на университета. София, април 1999, 3 

с. 

874. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 1999 за публикуване в списание “Икономическа мисъл”, издавано 

от Икономическия институт на БАН (написани от К. Миркович като 

член на редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху 
статии. София, 1999. 

Критичните бележки са върху следните ръкописи на статии: 

[1] Парасакева Димитрова – “Методология за измерване на скритата икономика” (11 

февруари 1999). 

[2] Динко Димитров – “Обществен избор и манипулиране на колективните решения 
чрез подкуп” (11 февруари 1999). 

[3] Победа Луканова – “Съвременни измерения на японския модел за ускорено раз-
витие и техния български прочит” (11 февруари 1999). 

[4] Илия Балабанов – “Съвременните стратегически акценти на индустриалната по-

литика” (22 април 1999). 

[5] Надежда Панова – “Автономията и контролът – основни принципи на холдинго-

вата компания” (22 април 1999). 

[6] Величко Адамов – “Концепция за финансовите капитали на фирмата” (10 юни 

1999). 
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[7] Петко Тодоров – “Семиотична интерпретация на икономико-математическата за-
дача в земеделието” (23 септември 1999). 

[8] Валентина Гроздева – “Ревалоризация на дълговите активи: особености на мето-

диката и оценка на резултатите” (23 септември 1999). 

[9] Росица Чобанова – “Търсене, пазари и потребители на нововъдения в България” 

(9 декември 1999). 

[10] Кристиян Хаджиев – “Стратегии за организационна промяна” (9 декември 1999). 

875. Миркович, К. Представяне на книгата на доц. Васил Манов “Реформы в 

постсоциалистическом обществе. Опыт Болгарии” {“Реформите в пост-
социалистическото общество. Опитът на България”}. – Представяне на 

книга на преподавател от Университета за национално и световно 

стопанство. София, април 2000 8 с. 

876. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 2000 за публикуване в списание “Икономическа мисъл”, издавано 

от Икономическия институт на БАН (написани от К. Миркович като 

член на редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху 
статии. София, 2000. 

Критичните бележки са върху следните ръкописи на статии: 

[1] Николай Игов – “Оценяване на производствени резултати в системата на нацио-

налните сметки (размерностен подход)” (9 март 2000). 

[2] Трифон Трифонов – “В търсенето на изгубеното влияние на предвоенния българ-

ски неокласицизъм върху съвременния корпоративен икономикс (9 март 2000). 

[3] Маркс Попов – “Алгебрична форма на Марксовите схеми за възпроизводството” 

(9 март 2000). 

[4] Иван Николов – “Глобалният свят и две глобални тези” (18 май 2000). 

[5] Трифон Трифонов – “Методологическите проблеми на съкратената печалба в ус-
ловията на оптимално управление на финансите” (5 октомври 2000). 

[6] Динко Димитров – “Размити предпочитания, либерализъм и недискриминиране” 

(30 ноември 2000). 
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877. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 2001 за публикуване в списание “Икономическа мисъл”, издавано 

от Икономическия институт на БАН (написани от К. Миркович като 

член на редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху 
статии. София, 2001. 

Критичните бележки са върху следните ръкописи на статии: 

[1] Стефан Йотов – “Жилищният пазар и ипотечните облигации” (8 февруари 2001). 

[2] Николай Неновски – “Паричният съвет в Естония, Литва и България” (5 април 

2001). 

[3] Цвета Зафирова – “Отговор на осъзнатата необходимост и от макроикономически 

анализи и прогнозиране” (28 юни 2001). 

[4] Карим Наама – “Международно движение на преки чуждестранни инвеситции в 

света” (11 октомври 2001). 

[5] Михаил Драганов – “Игровото поведение в потреблението” (11 октомври 2001). 

[6] Васил Петков – “За мирогледната основа на икономическото познание”(6 декем-

ври 2001). 

878. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 2002 за публикуване в списание “Икономическа мисъл”, издавано 

от Икономическия институт на БАН (написани от К. Миркович като 

член на редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху 
статии. София, 2002. 

Критичните бележки са върху следните ръкописи на статии: 

[1] Христо Тодоров – “Изключително предимство на България” (24 януари 2002). 

[2] Трайчо Спасов – “Институционални аспекти на теорията за икономическия пре-
ход” (14 март 2002). 

[3] Илия Балабанов – “Постиженията и отворените проблеми на съвременната бю-

джетна политика” (25 април 2002). 

[4] Стефан Петранов – “Капиталовият пазар в България – функции и функционира-
не” (25 април 2002). 

[5] Руска Димова – “Теоретични и методологически въпроси на икономическата гло-

бализация” (13 юни 2002). 

[6] Пламен Чипев – “Корпоративен контрол в публичните предприятия в България” 

(10 октомври 2002). 
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[7] Жеко Жеков – “Приложение на диференциални уравнения на продажбите при уп-

равлението на промишлени предприятия” (19 декември 2002). 

879. Миркович, К. Представяне на книгата на проф. Иван Николов “Глобал-

ната икономка. Теория и реалност” (Издателство “Сиела”, С., 2003, 384 

с.) (направено на 22 април 2003). – Представяне на книга. София, април 

2003, 8 с. 

Критичните бележки са върху следните ръкописи на статии: 

[1] Росица Чобанова – “Иновации и икономическо развитие” (13 февруари 2003). 

[2] Борислав Борисов – “Ноу-хау: същност и основни параметри” (17 април 2003). 

[3] Илия Балабанов – “Въздействието на бюджетната политика върху социално-

икономическата политика на България” (17 април 2003). 

[4] Алексей Петров – “Рискът за фирмата като основен критерий за оценяване на 
ефективността на системата й за сигурност” (24 юни 2003). 

[5] Надя Маринова – “Някои аспекти при оценката и избора на инженерингови про-

екти” (2 октомври 2003). 

[6] Юли Радев – “Потребителските цени на природния газ в България” (2 октомври 

2003). 

[7] Искра Арсенова – “Бенчмаркингът: нови научни възможности за оценка на науч-

ния потенциал” (27 ноември 2003). 

880. Миркович, К. Представяне на книгата на проф. Джоузеф Стиглиц “Гло-

бализацията и недоволните от нея” (Издателство “Инфо Дар” и Универ-

ситетско издателство “Стопанство”, С., 2003) (направено на 11 декември 

2003). – Представяне на книга. София, декември 2003, 10 с. 

881. Миркович, К. Бележки по студията на доц. Цветан Колев “Обща теория 
на стопанството”. – Бележки върху студия на преподавател от Универ-

ситета за национално и световно стопанство. София, февруари 2004, 2 

с.. 

882. Миркович, К. Бележки по резюмето на подготвена за печат монография 
на проф. Иван Николов “Информацията - същност и фактор на еволюци-

ята”. – Бележки върху книга на преподавател. София, февруари 2004, 4 

с. 
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883. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 2004 за публикуване в списание “Икономическа мисъл”, издавано 

от Икономическия институт на БАН (написани от К. Миркович като 

член на редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху 
статии. София, 2004. 

Критичните бележки са върху следните ръкописи на статии: 

[1] Ина Димитрова – “Методологичен поглед към икономическата теория” (5 февру-

ари 2004). 

[2] Ирена Зарева – “Човешкият капитал – основен елемент на нематериалните акти-

ви” (5 февруари 2004). 

[3] Светла Бонева – “Класификация на основните икономически разходи и ползи от 
разширяването на Европейския съюз” (7 октомври 2004). 

884. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 2005 за публикуване в списание “Икономическа мисъл”, издавано 

от Икономическия институт на БАН (написани от К. Миркович като 

член на редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху 
статии. София, 2005. 

Критичните бележки са върху следните ръкописи на статии: 

[1] Яна Казакова – “Теоретични модели на макроикономическото равновесие” (20 

януари 2005). 

[2] Пано Лулански – “Възможности за усъвършенстване комплексното оценяване на 
качеството на икономическото изследване” (20 януари 2005). 

[3] Петко Петков – “Икономическият регионализъм в новите условия” (25 март 
2005). 

[4] Зоя Младенова “Двадесети век и еволюцията на икономическата теория” (26 май 

2005). 

[5] Иван Стойков – “Инвестиции и икономически растеж върху основата на ендоген-

ни фактори” (27 октомври 2005). 

[6] Анастасия Ташева, Николай Котев – “Някои специфики на съвременния бизнес-
сленг, използван в икономическите и финансовите операции в света” (27 октомври 

2005). 



БИБЛИОГРАФИЯ НА ТРУДОВЕТЕ НА ПРОФЕСОР КАМЕН МИРКОВИЧ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

178 

885. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 2006 за публикуване в списание “Икономическа мисъл”, издавано 

от Икономическия институт на БАН (написани от К. Миркович като 

член на редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху 
статии. София, 2006. 

Критичните бележки са върху следните ръкописи на статии: 

[1] Зоя Младенова – “ХХ век и еволюцията на икономическата теория (Неокласичес-
ка школа: развитие на макроикономиката. Неортодоксални икономически теории)” 

(23 февруари 2006). 

[2] Иван Върбанов – “В търсене предпоставките за появата на “Богатството на наро-

дите”“ (23 февруари 2006). 

[3] Пламен Чипев – “Еволюционен и институционален икономически анализ на кон-

цепцията за оскъдността (scarcity) в съвременния икономикс” (23 февруари 2006). 

[4] Стефка Коева – “Съвременната политическа икономия: традиционни подходи и 

нови посоки” (15 юни 2006). 

[5] Трифон Трифонов – “Методологията на корпоративното икономическо знание по 

философия на науката” (2 ноември 2006). 

[6] Васил Петков – “За раздялата с марксизма, сменената парадигма в образованието 

и учебника по история на икономическата мисъл на ХХ век” (2 ноември 2006). 

[7] Петя Иванова – “Фискалната теория за равнището на цените и монетаризма – 

продължава ли кейнсианско-монетаристкият спор” (2 ноември 2006). 

886. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 2007 за публикуване в списание “Икономическа мисъл”, издавано 

от Икономическия институт на БАН (написани от К. Миркович като 

член на редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху 
статии. София, 2007. 

Критичните бележки са върху следните ръкописи на статии: 

[1] Цветан Коцев – “Институционалното дистанциране от класицизма” (22 февруари 

2007). 

[2] Храбър Въжаров – “Репрезентативен поглед към академичната икономическа на-
ука” (22 февруари 2007). 

[3] Иван Николов – “Икономично – икономическо” (31 май 2007). 

[4] Петър Митев – “Благото като система от полезни параметри” (31 май 2007). 
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887. Миркович, К. Рецензия върху учебника за дистанционно обучение при 

УНСС “Основи на икономическата теория” от колектив под ръководст-
вото на Трайчо Спасов. – Рецензия на учебник на преподаватели от 

Университета за национално и световно стопанство за публикуване в 
Университетското издателство “Стопанство”. София, 18 октомври 

2008, 5 с. 

888. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 2008 за публикуване в списание “Икономическа мисъл”, издавано 

от Икономическия институт на БАН (написани от К. Миркович като 

член на редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху 
статии. София, 2008. 

Критичните бележки са върху следните ръкописи на статии: 

[1] Митьо Велушев – “Икономическата реформа и начинът на живот на хората (един 

голям проблем на реформата и възможностите на начина на живот за неговото реша-
ване)” (14 февруари 2008). 

[2] Динчо Зафиров – “Теория на икономическия растеж и принципа на относител-

ността” (24 април 2008). 

[3] Пано Лулански – “Системоформиращи се функции на жизнените дейности: в 

търсене на автентични решения” (24 април 2008). 

[4] Иван Ангелов – “Стратегически аспекти на икономическото развитие на България 
до 2020 година” (16 октомври 2008). 

[5] Илия Балабанов – “Глобалните проблеми на съвременността и методологията на 
К. Маркс” (16 октомври 2008). 

889. Миркович, К. Рецензия върху монографията на Стати Статев на тема 
“Финансово развитие и икономически растеж”. – Рецензия върху моног-
рафия на преподавател от Университета за национално и световно 

стопанство. София, януари 2009, 4 с. 

890. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 2009 за публикуване в списание “Икономическа мисъл”, издавано 

от Икономическия институт на БАН (написани от К. Миркович като 

член на редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху 
статии. София, 2009. 
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Критичните бележки са върху следните ръкописи на статии: 

[1] Аделина Миланова – “Концепцията за социалния капитал – послания и предизви-

кателства пред модерната стопанска теория и практика” (19 февруари 2009). 

[2] Емил Михайлов – “Законът за стойността и глобалната финансова криза (или кои 

са истинските причини за съвременния икономически катарзис и проблемите на Р. 

България)” (19 февруари 2009). 

[3] Пано Лулански – “Формулирането на изследователска тема: от неизбежни пред-

поставки към строги изисквания” (5 март 2009). 

[4] Мария Александрова Иванова – “Българското висше образование в условията на 
Европейското образователно пространство – финансови проблеми и възможни ре-
шения” (11 юни 2009). 

[5] Стати Статев – “Взаимодействието банкова система – реална икономика (първа 
част: теория и методология)” (11 юни 2009). 

[6] Алла Кирова – “Оценка на специфичните черти на новото кейнсианство спрямо 

други направления в съвременния макроикономикс” (8 октомври 2009). 

891. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 2010 за публикуване в списание “Икономическа мисъл”, издавано 

от Икономическия институт на БАН (написани от К. Миркович като 

член на редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху 
статии. София, 2010. 

Критичните бележки са върху следните ръкописи на статии: 

[1] Пано Лулански – “Изследователско майсторство: операционализиране на дефи-

ниция” (4 февруари 2010). 

[2] Велчо Стоянов – “Относно философията на икономиката и нейния свободно 

творчески и софийно-културен характер” (17 юни 2010). 

[3] Петко Тодоров – “Детерминанти на потребителското търсене на храни” (17 юни 

2010). 

[4] Асен Ковачев – “Измерване на балансовата устойчивост и продуктивност на раз-
витието на икономиката” (11 ноември 2010). 

[5] Илия Балабанов “Икономически метроном” (11 ноември 2010). 
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892. Миркович, К. Рецензия върху студията на доц. Георги Киров и Юлиян 

Велков “Размит модел за обща оценка и анализ на финансовото състоя-

ние на предприятието”. – Рецензия върху студия на сътрудници от Ин-

ститута по системно инженерство и роботика при БАН за публикува-

не в Научните трудове на Университета за национално и световно 

стопанство. София, юни 2011, 3 с. 

893. Миркович, К. Бележки върху ръкописа на монография на доц. Дянко 

Минчев “Възраждане (ренесанс) на политическата икономия”. – Бележ-

ки върху ръкопис на монография на преподавател от Техническия уни-

верситет в Русе. София, юни 2011, 3 с. 

894. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 2011 за публикуване в списание “Икономическа мисъл”, издавано 

от Икономическия институт на БАН (написани от К. Миркович като 

член на редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху 
статии. София, 2011. 

Критичните бележки са върху следните ръкописи на статии: 

[1] Анелия Радулова – “Въздействие на преките чуждестранни инвестиции върху 

икономическото развитие на България в условията на икономическа криза” (24 фев-

руари 2011). 

[2] Вера Пиримова – “Новият характер на цикличността на макроикономическата 
динамика” (13 октомври 2011). 

[3] Дянко Минчев – “За нов подход към икономическата теория” (15 декмеври 2011). 

[4] Гарабед Минасян – “Пречупен външноплатежен модел” (15 декмеври 2011). 

895. Миркович, К. Рецензия върху ръкописа на книгата на Дянко Минчев 

“Ренесанс на политическата икономия (Хуманистичен и органичен под-

ход за изход от кризата в общата теория на икономиката)”. – Рецензия 
върху книга за отпечатване от Издателство “Лени-Ан”, Русе. София, 
октомври 2012, 9 с. 

896. Миркович, К. Рецензия върху ръкописа на книгата на Дянко Минчев 

“Икономически подход към проблемите на висшето образование в кон-

текста на обществената среда в България”. – Рецензия върху книга за от-

печатване от Издателство “Лени-Ан”, Русе. София, октомври 2014, 1 

с. 
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897. Миркович, К. Рецензия върху ръкописа на монографията на Ивайло Беев 

“Макроикономически функции на държавата в контекста на правните 
регулации”. – Рецензия върху монография за отпечатване от Издател-
ския комплекс на Университета за национално и стопанство. София, 

юни 2017, 4 с. 

12. Рецензии и научно ръководство на дипломни 

работи и други творчески разработки на студенти 

898. Миркович, К. Рецензия и научно ръководство на дипломната работа на 
Пано Лулански “Моделиране на разпределението на общия доход в дър-

жавните стопански организации”. – Рецензия и научно ръководство на 

дипломна работа на абсолвент от Висшия икономически институт 

“Карл Маркс”. София, юни 1971, 2 с. 

899. Миркович, К. Рецензия и научно ръководство на дипломната работа на 
Трендафил Атанасов “Математическо моделиране на оптималното съот-
ношение натрупване-потребление”. – Рецензия и научно ръководство на 

дипломна работа на абсолвент от Висшия икономически институт 

“Карл Маркс”. София, юни 1971, 3 с. 

900. Миркович, К. Рецензия и научно ръководство на дипломната работа на 
Лили Кралева “Оптимизиране на производствена програма на промиш-

лено предприятие”. – Рецензия и научно ръководство на дипломна ра-

бота на абсолвентка от Висшия икономически институт “Карл 
Маркс”. София, декември 1974, 3 с. 

901. Миркович, К. Рецензия и научно ръководство на дипломната работа на 
Огнян Пеовски “Динамика на съотношението между първо и второ под-

разделение на общественото производство при социализма”. – Рецензия 
и научно ръководство на дипломна работа на абсолвент от Висшия 
икономически институт “Карл Маркс”. София, юни 1975, 3 с. 

902. Миркович, К. Рецензия и научно ръководство на дипломната работа на 
Младена Калчева “Математическо моделиране на разпределението на 
печалбата в промишлеността през седмата петилетка”. – Рецензия и на-

учно ръководство на дипломна работа на абсолвентка от Висшия ико-

номически институт “Карл Маркс”. София, юли 1976, 2 с. 
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903. Миркович, К. Рецензия и научно ръководство на дипломната работа на 
Красимира Манчева “Социалистическата икономическа интеграция и 

оптимизиране на националния стопански комплекс. – Рецензия и научно 

ръководство на дипломна работа на абсолвентка от Висшия икономи-

чески институт “Карл Маркс”. София, февруари 1977, 3 с. 

904. Миркович, К. Рецензия на доклада на Н. Сандолова “Същност и класи-

фикация на факторите за повишаване ефективността на общественото 

производство”. – Рецензия на доклад на студентка от Висшия икономи-

чески институт “Карл Маркс” в преглед на Движението за техническо 

и научно творчество на младежта. София, април 1978, 2 с. [146.78.05]. 

905. Миркович, К. Рецензия на доклада на Свилен Тонев “Производствените 
отношения и научно-техническия прогрес като сложна динамична сис-
тема”. – Рецензия на доклад на студент от Висшия икономически инс-
титут “Карл Маркс” в преглед на Движението за техническо и научно 

творчество на младежта. София, април 1978, 2 с. 

906. Миркович, К. Рецензия на доклада на Софка Петрова “Същност и показа-
тели за измерване на ефективността на социалистическото обществено 

производство”. – Рецензия на доклад на студентка от Висшия икономи-

чески институт “Карл Маркс” в преглед на Движението за техническо 

и научно творчество на младежта. София, април 1978, 1 с. [146.78.07]. 

907. Миркович, К. Рецензия и научно ръководство на дипломната работа на 
Мая Филипова “Междуотраслови модели на възпроизводството при со-

циализма”. – Рецензия и научно ръководство на дипломна работа на аб-

солвентка от Висшия икономически институт “Карл Маркс”. София, 

юни 1978, 3 с. 

908. Миркович, К. Рецензия и научно ръководство на дипломната работа на 
Никулина Маркова Йотова “Съотношението между натрупване и пот-
ребление в националния доход и ефективността на социалистическото 

производство”. – Рецензия и научно ръководство на дипломна работа на 

абсолвентка от Висшия икономически институт “Карл Маркс”. Со-

фия, януари 1979, 3 с. 
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909. Миркович, К. Рецензия и научно ръководство на дипломната работа на 
Ангелина Спасова “Кибернетични модели на разширеното възпроиз-
водство”. – Рецензия и научно ръководство на дипломна работа на аб-

солвентка от Висшия икономически институт “Карл Маркс”. София, 

май 1979, 2 с. 

910. Миркович, К. Рецензия и научно ръководство на дипломната работа на 
Вера Спасова “Моделиране на съотношението между натрупване и пот-
ребление”. – Рецензия и научно ръководство на дипломна работа на аб-

солвентка от Висшия икономически институт “Карл Маркс”. София, 

май 1979, 2 с. 

911. Миркович, К. Рецензия и научно ръководство на дипломната работа на 
Бисер Първулов “Оптимизация на икономическия растеж и динамика на 
националния доход при социализма”. – Рецензия и научно ръководство 

на дипломна работа на абсолвент от Висшия икономически институт 

“Карл Маркс”. София, май 1979, 2 с. 

912. Миркович, К. Рецензия и научно ръководство на дипломната работа на 
Росица Петева “Кибернетични модели на възпроизводствения процес”. – 

Рецензия и научно ръководство на дипломна работа на абсолвентка от 

Висшия икономически институт “Карл Маркс”. София, януари 1980, 2 

с. [146.80.01]. 

913. Миркович, К. Рецензия и научно ръководство на дипломната работа на 
Вангелия Маринова “Марксовите схеми за разширеното възпроизводст-
во и оптимизация на икономическия растеж при социализма”. – Рецен-

зия и научно ръководство на дипломна работа на абсолвентка от Вис-
шия икономически институт “Карл Маркс”. София, декември 1980, 2 с. 

914. Миркович, К. Рецензия и научно ръководство на дипломната работа на 
Веселина Решовска “Критичен анализ на теорията за “границите на рас-
тежа” “. – Рецензия и научно ръководство на дипломна работа на абсол-
вентка от Висшия икономически институт “Карл Маркс”. София, яну-

ари 1981, 2 с. 
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915. Миркович, К. Рецензия и научно ръководство на дипломната работа на 
Кристина Арнаудова “Балансът на мждуотрасловите връзки и моделира-
не на пълните разходи на труд в социалистическото стопанство”. – Ре-
цензия и научно ръководство на дипломна работа на абсолвентка от 

Висшия икономически институт “Карл Маркс”. София, февруари 1981, 

3 с. 

916. Миркович, К. Рецензия и научно ръководство на дипломната работа на 
Велин Иванов Зарков “Националният доход – натрупване и потребление 
при социализма”. – Рецензия и научно ръководство на дипломна работа 

на абсолвент от Висшия икономически институт “Карл Маркс”. Со-

фия, февруари 1981, 2 с. 

917. Миркович, К. Рецензия и научно ръководство на дипломната работа на 
Румен Кръстев Тотев “Съвременни проблеми на производствената ин-

теграция на страните – членки на СИВ, и въздействието й върху нацио-

налните възпроизводствени комплекси”. – Рецензия и научно ръководс-
тво на дипломна работа на абсолвент от Висшия икономически инс-
титут “Карл Маркс”. София, юни 1981, 3 с. 

918. Миркович, К. Рецензия и научно ръководство на дипломната работа на 
Вера Кръстанова “Кибернетични модели на марксистко-ленинската тео-

рия за възпроизводствения процес”. – Рецензия и научно ръководство на 

дипломна работа на абсолвентка от Висшия икономически институт 

“Карл Маркс”. София, юни 1982, 2 с. 

919. Миркович, К. Рецензия на дипломната работа на Ирина Стоянова “Същ-

ност, анализ и проблеми на икономическия растеж при социализма”. – 

Рецензия на дипломна работа на абсолвентка от Висшия икономически 

институт “Карл Маркс”. София, септември 1984, 3 с. 

920. Миркович, К. Рецензия на дипломната работа на Надка Минчева Генова 
“Икономическата ефективност в материалното производство и нейното 

измерване”. – Рецензия на дипломна работа на абсолвентка от Висшия 
икономически институт “Карл Маркс”. София, юли 1985, 4 с. 
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921. Миркович, К. Научно ръководство на дипломната работа на Димитър 

Ашиков “Моделиране на възпроизводството на националния доход при 

оптимизация на икономическия растеж при социализма”. – Научно ръко-

водство на дипломна работа на абсолвент от Висшия икономически ин-

ститут “Карл Маркс”. София, юли 1985, 3 с. 

922. Миркович, К. Рецензия върху доклада на студента Евгений Кънев “Ин-

форматизация на капиталистическата икономика: Тенденции и пробле-
ми”. – Рецензия върху доклад на студент от Висшия икономически инс-
титут “Карл Маркс”, предназначен за републиканския преглед на 

НСПК. София, ноември 1988, 3 с. 

923. Миркович, К. Рецензия на дипломната работа на Искра Петрова “Крити-

чен анализ на буржоазните теории за икономическия растеж”. – Рецензия 
на дипломна работа на абсолвентка от специалност “Политическа 

икономия” при Висшия икономически институт “Карл Маркс”. София, 

юли 1989, 2 с. 

13. Биографични статии
1
 

924. Миркович, К. Абел Гезевич Аганбегян. – Биографична статия. София , 

септември 1981, 1 с. 

Биографичната статия е публикувана във: 

[1] Миркович, К., П. Лулански, С. Ракарова. Речник-справочник по моделиране на 
икономическите процеси. Издание на Висшия икономически институт “Карл 

Маркс”, София, 1984, 550 с. (участие на К. Миркович – 370 с.) (излязъл от печат през 
юни 1984) – с. 21. 

925. Миркович, К. Уилям Джек Баумол. – Биографична статия. София , сеп-

тември 1981, 2 с. 

Биографичната статия е публикувана във: 

[1] Миркович, К., П. Лулански, С. Ракарова. Речник-справочник по моделиране на 
икономическите процеси. Издание на Висшия икономически институт “Карл 

Маркс”, София, 1984, 550 с. (участие на К. Миркович – 370 с.) (излязъл от печат през 
юни 1984) – с. 47. 

                                                 
1
 Освен в посочените по-долу публикации всички биографични статии, включени в този 

раздел, са публикувани и в: Миркович, К. Енциклопедия на икономическата система. Ин-

тернет, София, 2016, около 40 хил. с. (излязла през септември 2016). 
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[2] Миркович, К. Макроикономика. Издателство “Тракия-М”, София, 2001, 1104 с. 
(излязла от печат през юни 2001) – с. 278. 

[3] Миркович, К. Микроикономика. Издателство “Тракия-М”, София, 2003, 1126 с. 
(излязла от печат през април 2003) – с. 547. 

926. Миркович, К. Арон Яковлевич Боярски. – Биографична статия. София , 

октомври 1981, 1 с. 

Биографичната статия е публикувана във: 

[1] Миркович, К., П. Лулански, С. Ракарова. Речник-справочник по моделиране на 
икономическите процеси. Издание на Висшия икономически институт “Карл 

Маркс”, София, 1984, 550 с. (участие на К. Миркович – 370 с.) (излязъл от печат през 
юни 1984) – с. 48. 

927. Миркович, К. Леон Валрас. – Биографична статия. София, ноември 

1981, 3 с. 

Биографичната статия е публикувана във: 

[1] Миркович, К., П. Лулански, С. Ракарова. Речник-справочник по моделиране на 
икономическите процеси. Издание на Висшия икономически институт “Карл 

Маркс”, София, 1984, 550 с. (участие на К. Миркович – 370 с.) (излязъл от печат през 
юни 1984) – с. 50. 

[2] Миркович, К. Микроикономикс. Втора част. Университетско издателство “Сто-

панство”, София, 1992, 254 с. (излязла от печат през март 1992) – с. 155-156. 

[3] Миркович, К. Макроикономика. Издателство “Тракия-М”, София, 2001, 1104 с. 
(излязла от печат през юни 2001) – с. 620-621. 

[4] Миркович, К. Микроикономика. Издателство “Тракия-М”, София, 2003, 1126 с. 
(излязла от печат през април 2003) – с. 775. 

[5] Миркович, К. Икономическата система, т. 2. Издателство “Тракия-М”, София, 
2009, 1146 с. (излязла от печат през декември 2009) – с. 1044-1045. 

928. Миркович, К. Уилям Стенли Джевънс. – Биографична статия. София, 

януари 1982, 1 с. 

Биографичната статия е публикувана във: 

[1] Миркович, К., П. Лулански, С. Ракарова. Речник-справочник по моделиране на 
икономическите процеси. Издание на Висшия икономически институт “Карл 

Маркс”, София, 1984, 550 с. (участие на К. Миркович – 370 с.) (излязъл от печат през 
юни 1984) – с. 74. 
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1022. Миркович, К. Бележки за проведен на 14 август 1967 разговор в Държав-

ния комитет за планиране относно използуването на математически мо-

дели в дейността на Комитета при разработването на народностопански-

те планове. Написани в София през август 1967, 4 с. (разговорът е про-

веден от Камен Миркович в качеството му на научен сътрудник в Науч-

ноизследователската група по финанси и кредит при министерството на 
финансите). 

1023. Миркович, К. Писмо от 18 декември 1967 до Финансово-икономическия 
изследователски център при министерството на финансите на Германс-
ката демократична република относно предложение за сътрудничество в 

областта на използуването на математическите методи при изследването 

на сводните финансови планове. [Написано от името на доц. Георги 

Петров – ръководител на Научноизследователската група по финанси и 

кредит при министерството на финансите на НРБ.] Написано в София 
през декември 1967, 2 с. (записано в документа: 18 декември 1967) (на-
писано от Камен Миркович в качеството му на научен сътрудник в На-
учноизследователската група по финанси и кредит при министерството 

на финансите). 

1024. Миркович, К. Писмо от Камен Миркович от 22 януари 1968 до Цоло 

Петров – началник на бюджетното управление на министерството на 
финансите, относно искане за предоставяне на информация, необходима 
при разработването на математически модели на сводния финансов план 

на страната. Написано в София през януари 1968, 3 с. (записано в доку-

мента: 22 януари 1968) (написано от Камен Миркович в качеството му 

на научен сътрудник в Научноизследователската група по финанси и 

кредит при министерството на финансите). 

1025. Миркович, К. Бележки относно «Временната методика за образуване на 
цените на новите изделия – средства за производство (Проект на Коми-

сията по цените при министерския съвет)». – Научни бележки. София, 

май 1968, 2 с. 

1026. Миркович, К. Отчет на Камен Миркович от 31 декември 1968 за работата 
му като научен сътрудник в Научноизследователската група при минис-
терството на финансите през 1968 година. Написан в София през декем-

ври 1968, 1 с. (записано в документа: 31 декември 1968). 
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1027. Миркович, К. Задачите на партията за усъвършенствуване на икономи-

ческата система на развитото социалистическо общество. – Участие в 
разработването на Програмата на БКП, приета на Десетия конгрес на 

БКП. София, април 1969, 13 с. 

1028. Миркович, К. Предмет, значение и роля на икономическата кибернетика. 
– Теоретична разработка за Института по организация на управлени-

ето при министерския съвет на НРБ. София, 1969, 3 с. 

Теоретичната разработка е публикувана в части от: 

[1] Николов, Ив., К. Миркович. Икономическа кибернетика. Профиздат, С., 1969, 100 

с. (участие на К. Миркович – 50 с.) (излязла от печат на 15 юли 1969). 

[2] Миркович, К. Моделирането и неговото използуване в социалното управление. – 

В: За последователно решаване на проблемите на концентрацията на производство-

то, научно-техническия прогрес и новата система за ръководство на народното сто-

панство. Сборник. Издание на ЦК на БКП, С., 1969, с. 93-105 (15 с.) (излязъл от пе-
чат през октомври 1969). 

[3] Миркович, К. Моделиране на икономическите системи. – Ново време, кн. 1 от 
1970, с. 23-37 (15 с.), София  (излязла от печат на 25 януари 1970). 

[4] Миркович, К. Моделиране и прогнозиране на икономическите процеси. Профиз-
дат, С., 1973, 262 с. (излязла от печат на 5 декември 1973). 

1029. Миркович, К. Изследване на операциите. – Теоретична разработка за 

Института по организация на управлението при министерския съвет 

на НРБ. София, 1969, 7 с.. 

Теоретичната разработка е публикувана в части от: 

[1] Миркович, К. Моделиране на икономическите системи. Профиздат, С. 1970, 92 с. 
(излязла от печат на 20 септември 1970). 

[2] Миркович, К. Моделиране и прогнозиране на икономическите процеси. Профиз-
дат, С., 1973, 262 с. (излязла от печат на 5 декември 1973). 

1030. Миркович, К. Моделът и неговото практическо използуване. – Теоре-
тична разработка за Института по организация на управлението при 

министерския съвет на НРБ. София, 1969, 5 с.. 

Теоретичната разработка е публикувана в части от: 

[1] Миркович, К. Модел, експеримент, образец. – Партиен живот, кн. 15 от 1969, с. 
44-50 (6 с.), София  (излязла от печат през ноември 1969). 
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[2] Миркович, К. Моделиране на икономическите системи. Профиздат, С. 1970, 92 с. 
(излязла от печат на 20 септември 1970). 

[3] Миркович, К. Методът на моделирането и научното ръководство на социалните 
процеси. Издателство на БКП, С., 1970, с. 55-107 (53 с.) (излязла от печат през 
октомври 1970). 

[4] Миркович, К. Моделиране на икономическите системи. – Ново време, кн. 1 от 
1970, с. 23-37 (15 с.), София  (излязла от печат на 25 януари 1970). 

[5] Миркович, К. Моделиране и експериментиране на социалните процеси при социа-
лизма. – В: Марксистко-ленинската теория за научното управление на обществото. 

Партиздат, С., 1972, с. 159-190 (32 с.) (излязла от печат през август 1972). 

[6] Миркович, К. Моделиране и прогнозиране на икономическите процеси. Профиз-
дат, С., 1973, 262 с. (излязла от печат на 5 декември 1973). 

[7] Миркович, К. Модел и прогноза. Профиздат, С., 1974, 76 с. (излязла от печат на 22 

май 1974). 

1031. Николов, Ив., К. Миркович. Прогноза и прогнозиране. – Теоретична раз-
работка за Института по организация на управлението при министер-

ския съвет на НРБ. София, 1969, 4 с. 

Теоретичната разработка е публикувана в части от: 

[1] Миркович, К. Моделиране на икономическите системи. Профиздат, С. 1970, 92 с. 
(излязла от печат на 20 септември 1970). 

[2] Миркович, К. Моделиране и прогнозиране на икономическите процеси. Профиз-
дат, С., 1973, 262 с. (излязла от печат на 5 декември 1973). 

[3] Миркович, К. Модел и прогноза. Профиздат, С., 1974, 76 с. (излязла от печат на 22 

май 1974). 

1032. Миркович, К. Единичен цикъл на управлението. – Теоретична разра-

ботка за Института по организация на управлението при министерс-
кия съвет на НРБ. София, 1969, 9 с. 

Теоретичната разработка е публикувана в части от: 

[1] Миркович, К. Моделиране на икономическите системи. Профиздат, С. 1970, 92 с. 
(излязла от печат на 20 септември 1970). 

[2] Миркович, К. Моделиране и експериментиране на социалните процеси при социа-
лизма. – В: Марксистко-ленинската теория за научното управление на обществото. 

Партиздат, С., 1972, с. 159-190 (32 с.) (излязла от печат през август 1972). 
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[3] Миркович, К. Моделиране и прогнозиране на икономическите процеси. Профиз-
дат, С., 1973, 262 с. (излязла от печат на 5 декември 1973). 

[4] Миркович, К. Модел и прогноза. Профиздат, С., 1974, 76 с. (излязла от печат на 22 

май 1974). 

1033. Миркович, К. За новите средства и методи на управление. – Теоретична 

разработка за Института по организация на управлението при минис-
терския съвет на НРБ. София, 1969, 5 с.. 

Теоретичната разработка е публикувана в части от: 

[1] Миркович, К. Моделиране и прогнозиране на икономическите процеси. Профиз-
дат, С., 1973, 262 с. (излязла от печат на 5 декември 1973). 

[2] Миркович, К. Модел и прогноза. Профиздат, С., 1974, 76 с. (излязла от печат на 22 

май 1974). 

1034. Миркович, К. Списък на термините от понятийния апарат на теорията на 
управлението. – Теоретична разработка за Института по организация 
на управлението при министерския съвет на НРБ. София, 1969, 11 с. 

1035. Миркович, К. Цикъл на критично анализиране, моделиране, експеримен-

тиране, проектиране и внедряване. – Теоретична разработка за Инсти-

тута по организация на управлението при министерския съвет на НРБ. 

София, 1969, 5 с. 

Теоретичната разработка е публикувана в части от: 

[1] Миркович, К. Моделиране и експериментиране на социалните процеси при социа-
лизма. – В: Марксистко-ленинската теория за научното управление на обществото. 

Партиздат, С., 1972, с. 159-190 (32 с.) (излязла от печат през август 1972). 

[2] Миркович, К. Моделиране и прогнозиране на икономическите процеси. Профиз-
дат, С., 1973, 262 с. (излязла от печат на 5 декември 1973). 

[3] Миркович, К. Модел и прогноза. Профиздат, С., 1974, 76 с. (излязла от печат на 22 

май 1974). 

1036. Миркович, К. Методът на моделирането и неговото използуване в соци-

алното управление. – Теоретична разработка за Института по органи-

зация на управлението при министерския съвет на НРБ. София, октом-

ври 1969, 9 с. 
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Теоретичната разработка е публикувана в части от или изцяло във: 

[1] Миркович, К. Моделирането и неговото използуване в социалното управление. – 

В: За последователно решаване на проблемите на концентрацията на производство-

то, научно-техническия прогрес и новата система за ръководство на народното сто-

панство. Сборник. Издание на ЦК на БКП, С., 1969, с. 93-105 (15 с.) (излязъл от пе-
чат през октомври 1969). 

[2] Миркович, К. Модел, експеримент, образец. – Партиен живот, кн. 15 от 1969, с. 
44-50 (6 с.), София  (излязла от печат през ноември 1969). 

[3] Миркович, К. Методът на моделирането и научното ръководство на социалните 
процеси. Издателство на БКП, С., 1970, с. 55-107 (53 с.) (излязла от печат през 
октомври 1970). 

[4] Миркович, К. Моделиране на икономическите системи. – Ново време, кн. 1 от 
1970, с. 23-37 (15 с.), София  (излязла от печат на 25 януари 1970). 

[5] Миркович, К. Моделиране и експериментиране на социалните процеси при социа-
лизма. – В: Марксистко-ленинската теория за научното управление на обществото. 

Партиздат, С., 1972, с. 159-190 (32 с.) (излязла от печат през август 1972). 

[6] Миркович, К. Модел и прогноза. Профиздат, С., 1974, 76 с. (излязла от печат на 22 

май 1974). 

1037. Миркович, К. Елементи на методиката за изследване, анализиране и мо-

делиране на концентрацията на производството (предназначен за заседа-
нието на Комисията по прогнозирането, концентрирането на производс-
твото и създаване на автоматизирани системи за управление, провело се 
на 17 ноември 1969). – Теоретичен материал за министерския съвет на 

НРБ. София, ноември 1969, 7 с. 

1038. Миркович, К. Учебна програма по политическа икономия за икономи-

ческите техникуми. – Участие в учебна програма за средно училище. 
София, април 1970, 16 с. 

1039. Миркович, К. Реферати върху лекции и статии по икономика. – Консул-
тативен материал за апарата на министерския съвет на НРБ. София, 
1970, 27 с. 

1040. Миркович, К. Методът на моделирането и научното ръководство на со-

циалните процеси (втори вариант). – Теоретичен материал за апарата 

на министерския съвет на НРБ. София, 1970, 17 с. 
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1041. Миркович, К. Изследване на операциите (трети вариант). – Теоретичен 

материал за апарата на министерския съвет на НРБ. София, 1970, 6 с. 

1042. Миркович, К. Въпросник по моделиране на икономическите процеси за 
студенти от специалност “Политическа икономия”. – Въпросник за из-
пит на студенти от Университета за национално и световно стопан-

ство. София, 1970, 2 с. 

1043. Миркович, К. Възможности, граници на приложимост и форми на прев-

ръщане на системния и програмно-целевия подход в работна практика 
на апарата на министерския съвет. – Теоретична разработка за апарата 

на министерския съвет на НРБ. София , април 1973, 11 с. 

1044. Миркович, К. Доклад относно експериментирането на методики към на-
учната разработка “Теоретико-методологически и методически въпроси 

на измерването на народностопанската трудоемкост на продукцията. – 

Доклад относно експериментиране на методики към научна разработка 

за Научния център по труда и социалното дело при министерството на 

труда и социалното дело. София, декември 1973, 50 с. 

1045. Миркович, К. Отговори на социологическо проучване на Социологичес-
кия център при ЦК на БКП. – Социологическо проучване. София, май 

1974, 4 с. 

1046. Миркович, К. Опитът на СССР по съставянето и изпълнението на дър-

жавния бюджет. – Доклад за посещение на Камен Миркович в министер-

ството на финансите на СССР в Москва през юни 1974 (предназначен 

за министерския съвет на НРБ). София, юли 1974, 21 с. 

1047. Миркович, К. Писмо на Камен Миркович от 18 август 1975 до редактора 
Бояджиев от Книгоиздателство “Георги Бакалов” във Варна, в което се 
дава отговор на рецензиите на проф. Петър Мастиков и доц. Костадин 

Бонев върху ръкописа на неговата монография “Математически модели 

на пълната трудоемкост на отделните продукти” (предназначена за пуб-

ликуване от Книгоиздателство “Георги Бакалов” във Варна) и се съоб-

щава за направените от автора корекции и допълнения в ръкописа в из-
пълнение на препоръките на рецензентите. Написано в София през ав-

густ 1975, 5 с. (записано в документа: 18 август 1975). 
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1048. Миркович, К. Научнотехническата революция и развитието на формите 
на обществената организация на производството. – Сценарий за звуко-

светлинен диафилм за Студията за научно-популярни филми в София. 
София, октомври 1974, 18 с. (Филмът е реализиран от Студията за науч-

но-популярни филми в София през 1974-1975). 

1049. Миркович, К. Научнотехническата революция и идеологическата дивер-

сия на империализма. – Сценарий за звуко-светлинен диафилм за Сту-
дията за научно-популярни филми в София. София, октомври 1974, 20 с. 
(Филмът е реализиран от Студията за научно-популярни филми в София 
през 1974-1975.) 

1050. Миркович, К. Научнотехническата революция и социалистическото съ-

ревнование. – Сценарий за звуко-светлинен диафилм за Студията за на-

учно-популярни филми в София. София, октомври 1974, 9 с. (Филмът е 
реализиран от Студията за научно-популярни филми в София през 1974-

1975.) 

1051. Миркович, К. Въпросник по кибернетика и икономика за студенти от 
специалност “Политическа икономия”. – Въпросник за изпит на сту-
денти от Университета за национално и световно стопанство. София, 
декември 1974, 2 с. 

1052. Каравастев, С., К. Миркович. Въпроси на финансовото балансиране на 
народностопанския план. – Доклад за посещение на Семо Каравастев и 

Камен Миркович в министерството на финансите на ГДР в Берлин от 

7 до 15 юли 1975 (предназначен за министерството на финансите на 

НРБ). София, юли 1975, 9 с. 

1053. Каравастев, С., К. Миркович. Въпроси на изграждането на националните 
финансови баланси. – Доклад за посещение на Семо Каравастев и  Ка-

мен Миркович в Института по финанси при министерството на фи-

нансите на Полската народна република във Варшава от 10 до 16 юни 

1976 (предназначен за министерството на финансите на НРБ). София, 

юли 1976, 8 с. 

1054. Миркович, К. Въпросник по основи на моделирането на икономическите 
процеси за студенти от специалност “Политическа икономия”. – Въпрос-
ник за изпит на студенти от Висшия икономически институт “Карл 
Маркс”. София, ноември 1976, 2 с. 
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1055. Миркович, К. Въпросник по кибернетика и икономика за студенти от 
специалност “Политическа икономия”. – Въпросник за изпит на сту-
денти от Висшия икономически институт “Карл Маркс”. София, но-

ември 1976, 2 с. 

1056. Миркович, К. Учебна програма на курса по кибернетика и икономика за 
студенти от специалност “Политическа икономия”. – Програма на учеб-

на дисциплина за студенти от Висшия икономически институт “Карл 
Маркс”. София, декември 1976, 7 с. 

1057. Миркович, К. Учебна програма на курса по основи на моделирането на 
икономическите процеси за студенти от специалност “Политическа ико-

номия”. – Програма на учебна дисциплина за студенти от Висшия ико-

номически институт “Карл Маркс”. София, декември 1976, 13 с. 

1058. Миркович, К. Проект на решение относно усъвършенствуване на препо-

даването на математическите дисциплини в катедра “Висша математика” 

на Висшия икономически институт “Карл Маркс”. – Проект за решения 
на академичния съвет на Висшия икономически институт “Карл 
Маркс”. София, декември 1976, 6 с. 

1059. Миркович, К. Учебна програма на курса по моделиране на финансовите 
отношения за студенти от специалност “Финанси и кредит”. – Програма 

на учебна дисциплина за студенти от Висшия икономически институт 

“Карл Маркс”. София, април 1977, 11 с. 

1060. Миркович, К. Въпросник по основи на моделирането на икономическите 
процеси за студенти от специалност “Политическа икономия”. – Въпрос-
ник за изпит на студенти от Висшия икономически институт “Карл 
Маркс”. София, септември 1977, 2 с. 

1061. Миркович, К. Въпросник по кибернетика и икономика за студенти от 
специалност “Политическа икономия”. – Въпросник за изпит на сту-
денти от Висшия икономически институт “Карл Маркс”. София, ок-

томври 1977, 1 с. 

1062. Миркович, К. Идейни насоки на материалите, които да се публикуват в 

списание “Финанси и кредит” през 1978 г. – Работен материал за ре-
дакцията на списание “Финанси и кредит”, издавано от министерст-

вото на финансите. София, декември 1977, 5 с. 
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1063. Миркович, К. Програма от март 1978 за работата на катедра “Политичес-
ка икономия” при Висшия икономически институт “Карл Маркс” през 
периода 1978 - 1980. Написана в София през март 1978, 11 с. (написана 
от Камен Миркович в качеството му на научен секретар на катедра “По-

литическа икономия”). 

1064. Миркович, К. Телеграма до Централния комитет на БКП от тържествено-

то събрание, посветено на 30 години от създаването на специалност 
“Политическа икономия” във Висшия икономически институт “Карл 

Маркс” в София, проведено в София на 4 май 1978 [написана от името 

на тържественото събрание]. – Телеграма по случай годишнина. София, 

май 1978, 2 с. 

1065. Миркович, К., С. Каравастев. Опитът на Унгария по прилагането на ма-
тематическите методи във финансовото планиране. – Доклад за посеще-
нието на Камен Миркович във Финансово-изследователския институт 

при министерството на финансите на Унгарската народна република в 
Будапеща от 22 до 27 май 1978 (предназначен за министерството на 

финансите на НРБ). София, юни 1978, 6 с. 

1066. Миркович, К. Бележки (отчет) от 18 юли 1978 за дейността на катедра 
“Политическа икономия” при Висшия икономически институт “Карл 

Маркс” през учебната 1977/1978 година. Написани в София през юли 

1978, 14 с. (записано в документа: 18 юли 1978) (написани от Камен 

Миркович в качеството му на научен секретар на катедра “Политическа 
икономия” при Висшия икономически институт “Карл Маркс”). 

1067. Миркович, К. Анкетен лист за читателите на списание “Финанси и кре-
дит”. – Материал за редакцията на списание “Финанси и кредит”, из-
давано от министерството на финансите. София, септември 1978, 2 с. 

1068. Миркович, К. Въпросник по основи на моделирането на икономическите 
процеси за студенти от специалност “Политическа икономия”. – Въпрос-
ник за изпит на студенти от Висшия икономически институт “Карл 
Маркс”. София, септември 1978, 2 с. 

1069. Миркович, К. Поздравление на катедра “Политическа икономия” при 

Висшия икономически институт “Карл Маркс” до академик Евгени Ка-
менов по случай 70-годишнината му [написано от името на катедрата]. – 

Поздравление по случай годишнина. София, октомври 1978, 1 с. 
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1070. Миркович, К. Програма от октомври 1978 за работата на катедра “Поли-

тическа икономия” във Висшия икономически институт “Карл Маркс” 

през учебната 1978/1979 година. Написана в София през октомври 1978, 

13 с. (написана от Камен Миркович в качеството му на научен секретар 

на катедра “Политическа икономия” при Висшия икономически инсти-

тут “Карл Маркс”). 

1071. Миркович, К. План от октомври 1978 за дейността на секция “Полити-

ческа икономия на социализма” към “Политическа икономия” при Вис-
шия икономически институт “Карл Маркс” през учебната 1978/1979. На-
писан в София през октомври 1978, 4 с. (написан от Камен Миркович в 

качеството му на научен секретар на катедра “Политическа икономия” 

при Висшия икономически институт “Карл Маркс”). 

1072. Миркович, К. Съображения от 14 декември 1978 относно критичните бе-
лежки на ст.н.с. Огнян Панов и ст.н.с. Семо Каравастев върху ръкописа 
на учебника на Камен Миркович “Основи на моделирането на икономи-

ческите процеси”, предложен за публикуване в Държавно издателство 

“Наука и изкуство” в София. Написани в София през декември 1978, 5 с. 
(записано в документа: 14 декември 1978). 

1073. Миркович, К. Учебна програма на курса по основи на моделирането на 
икономическите процеси за студенти от специалност “Политическа ико-

номия”. – Програма на учебна дисциплина за  студенти от Висшия ико-

номически институт “Карл Маркс”. София, януари 1979, 11 с. 

1074. Миркович, К. Учебна програма на курса по математически методи и мо-

дели във финасите за студенти от специалност “Финанси и кредит ико-

номия”. – Програма на учебна дисциплина за  студенти от Висшия ико-

номически институт “Карл Маркс”. София, януари 1979, 9 с. 

1075. Миркович, К. Оценка на публикуваните в списание “Икономическа ми-

съл” статии в областта на приложението на математическите методи и 

модели в икономиката и на икономическата кибернетика. – Критична 

оценка на публикации в списание. София, януари 1979, 5 с. 
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1076. Миркович, К. Отговор от 26 февруари 1979 на рецензиите на ст.н.с. Ог-
нян Панов и ст.н.с. Семо Каравастев върху ръкописа на учебника на Ка-
мен Миркович “Основи на моделирането на икономическите процеси” 

(предназначен за специалност политическа икономия при Висшия ико-

номически институт “Карл Маркс”, предложен за публикуване в Дър-

жавно издателство “Наука и изкуство”. Написани в София през февруари 

1979, 9 с. (записано в документа: 26 февруари 1979). 

1077. Миркович, К. Отчет от 30 април 1979 за дейността на Камен Миркович 

за периода 1976 – 1979 във Висшия икономически институт “Карл 

Маркс”. Написан в София през април 1979, 2 с. (записано в документа: 
30 април 1979) (написан от Камен Миркович в качеството му на препо-

давател в катедра “Политическа икономия” при Висшия икономически 

институт “Карл Маркс”) 

1078. Миркович, К., С. Каравастев. Опитът на СССР при решаване на пробле-
мите на сводното финансово планиране. – Доклад за посещение на Ка-

мен Миркович и Семо Каравастев в Научноизследователския финансов 
институт при министерството на финансите на СССР в Москва от 4 

юни 1979 (предназначен за министерството на финансите на НРБ). 

София, юни 1979, 5 с. 

1079. Миркович, К. Въпросник по основи на моделирането на икономическите 
процеси за студенти от специалност “Политическа икономия”. – Въпрос-
ник за изпит на студенти от Висшия икономически институт “Карл 
Маркс”. София, октомври 1979, 2 с. 

1080. Миркович, К. Въпросник по икономическа кибернетика за аспирантски 

конкурсен изпит. – Въпросник за аспирантски конкурсен изпит във Вис-
шия икономически институт “Карл Маркс”. София, октомври 1979, 2 с. 

1081. Миркович, К. Състояние и задачи на научноизследователската работа 
при факултет “Общоикономически” на Висшия икономически институт 
“Карл Маркс” (доклад пред факултетния съвет на Общоикономическия 
факултет от ноември 1979). Написан в София през ноември 1979, 8 с. 
(записано в документа: ноември 1979) (написан от Камен Миркович в 

качеството му на заместник декан на Общоикономическия факултет на 
Висшия икономически институт “Карл Маркс”). 



БИБЛИОГРАФИЯ НА ТРУДОВЕТЕ НА ПРОФЕСОР КАМЕН МИРКОВИЧ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

222 

1082. Миркович, К. Въпросник по кибернетика и икономика за студенти от 
специалност “Политическа икономия”. – Въпросник за изпит на сту-
денти от Висшия икономически институт “Карл Маркс”. София, фев-

руари 1980, 2 с. 

1083. Миркович, К. Учебна документация (квалификационна характеристика и 

учебен план) на специалност “Политическа икономия” при Висшия ико-

номически институт “Карл Маркс” от февруари 1980. Написана в София 
през февруари 1980, 8 с. (написана от Камен Миркович в качеството му 

на преподавател в катедра “Политическа икономия” при Висшия иконо-

мически институт “Карл Маркс”). 

1084. Миркович, К. Въпросник за кандидатски минимум по използуване на ма-
тематически методи в икономическите изследвания. – Въпросник за кан-

дидатски минимум на аспиранти във Висшия икономически институт 

“Карл Маркс”. София, 1980, 2 с. 

1085. Миркович, К. Отчет от февруари 1980 за научноизследователската рабо-

та на факултет “Общоикономически” на Висшия икономически институт 
“Карл Маркс” през 1979 година. София, 10 с. (написан от Камен Мирко-

вич в качеството му на заместник декан на Общоикономическия факул-

тет на Висшия икономически институт “Карл Маркс”). 

1086. Миркович, К. Писмо на Камен Миркович от 19 май 1980 до редакцион-

ната колегия на списание “Статистика” в София, с която я информира за 
отразените от него бележки, които редакционната колегия е направила 
върху статията му “Използуване на вариационни задачи при отчитане 
въздействието на платежоспособното търсене върху обществено необхо-

димите разходи на труд”, предложена за публикуване от списание “Ста-
тистика” в София. Написано в София през май 1980, 3 с. (записано в 

документа: 19 май 1980). 

1087. Миркович, К. Учебна програма на курса по моделиране на финансите за 
студенти от специалност “Финанси и кредит”. – Програма на учебен курс 
за студенти от Висшия икономически институт “Карл Маркс”. София, 
юли 1980, 7 с. 
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1088. Миркович, К. Основни положения за усъвършенствуване управлението 

на международното научно-техническо сътрудничество на НРБ с други-

те страни в съответствие с прилагането на новия икономически подход. 

– Теоретико-приложен материал, предназначен за държавния комитет 

за наука и технически прогрес. София, октомври 1980, 12 с. 

1089. Миркович, К. Учебен план и квалификационна характеристика на специ-

алност “Икономическа кибернетика”. – Учебна документация, предназ-
начена за Висшия икономически институт “Карл Маркс”. София, ок-

томври 1980, 5 с.. 

1090. Миркович, К. Схема на проект за икономически механизъм през Осмата 
петилетка. – Теоретико-приложен материал, предназначен за минис-
терството на финансите. София, октомври 1980, 14 с. 

1091. Миркович, К. Въпроси на организацията на научноизследователската 
дейност и на методиката на преподаването пред студентите от специал-

ност “Политическа икономия” във Висшия икономически институт в 

Прага. – Доклад за резултатите от посещение на Камен Миркович във 
Висшия икономически институт в Прага от 24 до 30 ноември 1980 

(предназначен за министерството на народната просвета и Висшия 
икономически институт “Карл Маркс”). София, декември 1980, 4 с. 

1092. Миркович, К. Писмо на Камен Миркович от 12 декември 1980 до замест-
ник ректора по учебната работа на Висшия икономически институт 
“Карл Маркс” доц. Крум Александров относно състоянието и проблеми-

те на организацията и провеждането на държавните изпити в Общоико-

номическия факултет на Висшия икономически институт “Карл Маркс”. 

Написано в София през декември 1980, 4 с. (записано в документа: 12 

декември 1980) (написано от Камен Миркович в качеството му замест-
ник декан на Общоикономическия факултет на Висшия икономически 

институт “Карл Маркс”). 

1093. Миркович, К. Отчет от 15 януари 1981 за научноизследователската рабо-

та на преподавателите от факултет “Общоикономически” на Висшия 
икономически институт “Карл Маркс” през периода на седмата петилет-
ка и за 1980 година. Написан в София през януари 1981, 23 с. (записано в 

документа: 15 януари 1980) (написан от Камен Миркович в качеството 

му заместник декан на Общоикономическия факултет на Висшия ико-

номически институт “Карл Маркс”). 
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1094. Миркович, К. Информация от февруари 1981 за изпълнението от Общои-

кономическия факултет на Висшия икономически институт “Карл 

Маркс” на решенията на академичния съвет на Висшия икономически 

институт “Карл Маркс” от 10 януари 1980 година съгласно основните 
направления на научно-изследователската работа във Висшия икономи-

чески институт “Карл Маркс” през Осмата петилетка. Написана в София 
през февруари 1981, 5 с. (записано в документа: февруари 1980) (напи-

сан от Камен Миркович в качеството му заместник декан на Общоико-

номическия факултет на Висшия икономически институт “Карл 

Маркс”). 

1095. Миркович, К. Въпросник по моделиране на икономическите процеси за 
студенти от специалност “Политическа икономия”. – Въпросник за из-
пит на студенти от Висшия икономически институт “Карл Маркс”. 

София, февруари 1981, 4 с. 

1096. Миркович, К. Въпросник по моделиране на финансите за студенти от 
специалност “Финанси кредит”. – Въпросник за изпит на студенти от 

Висшия икономически институт “Карл Маркс”. София, март 1981, 2 с. 

1097. Миркович, К. Въпросник по кибернетика и икономика за студенти от 
специалност “Политическа икономия”. – Въпросник за изпит на сту-
денти от Висшия икономически институт “Карл Маркс”. София, март 
1981, 2 с. 

1098. Миркович, К. Информация от 13 април 1981 за атестирането на аспиран-

тите във факултет “Общоикономически” на Висшия икономически инс-
титут “Карл Маркс”. Написана в София през април 1981, 2 с. (записано в 

документа: 13 април 1981) (написана от Камен Миркович в качеството 

му заместник декан на Общоикономическия факултет на Висшия ико-

номически институт “Карл Маркс”). 

1099. Миркович, К. План от юни 1981 за научноизследователската дейност на 
факултет “Общоикономически” на Висшия икономически институт 
“Карл Маркс” през осмата петилетка (1981-1985). Написана в София 
през юни 1981, 23 с. (написан от К. Миркович в качеството му заместник 

декан на Общоикономическия факултет на Висшия икономически инс-
титут “Карл Маркс”). 
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1100. Миркович, К. Отговор на Камен Миркович от 4 юли 1981 на рецензиите 
на ст.н.с. Петко Петков и доц. Михаил Динев върху ръкописа на темата 
на Камен Миркович “Социалната политика на партията – средство за из-
граждане на развитото социалистическо общество” (предложена за изда-
ване от Партиздат). Написан в София през май 1981, 2 с. 

1101. Миркович, К. Въпросник по основи на моделирането на икономическите 
процеси за студенти от специалност “Политическа икономия”. – Въпрос-
ник за изпит на студенти от Висшия икономически институт “Карл 
Маркс”. София, септември 1981, 2 с. 

1102. Миркович, К., М. Александрова. Въпросник по моделиране на финансите 
за студенти от специалност “Финанси и кредит”. – Въпросник за изпит 

на студенти от Висшия икономически институт “Карл Маркс”. Со-

фия, септември 1981, 2 с. 

1103. Миркович, К. Справка от 6 януари 1982 относно проекта на второто из-
дание на учебника на Камен Миркович “Моделиране на икономическите 
процеси”. Написана в София през януари 1982, 3 с. (записано в докумен-

та: 6 януари 1982). 

1104. Миркович, К. Отчет от 11 януари 1982 за научноизследователската рабо-

та на преподавателите от факултет “Общоикономически” на Висшия 
икономически институт “Карл Маркс” през 1981. Написан в София през 
януари 1981, 12 с. (записано в документа: 11 януари 1982) (написан от 
Камен Миркович в качеството му заместник декан на Общоикономичес-
кия факултет на Висшия икономически институт “Карл Маркс”). 

1105. Миркович, К. Относно разработването на комплексни програми за про-

изводственото (практическото) обучение на студентите от съответните 
специалности (доклад пред факултетния съвет на Общоикономическия 
факултет от 1 февруари 1982). Написан в София през януари 1982, 2 с. 
(записано в документа: 1 февруари 1982) (написан от Камен Миркович в 

качеството му заместник декан на Общоикономическия факултет на 
Висшия икономически институт “Карл Маркс”). 
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1106. Миркович, К. Относно приемане на мероприятия за подобряване на на-
учната дейност на студентите от Общоикономическия факултет на Вис-
шия икономически институт “Карл Маркс” (доклад пред факултетния 
съвет на Общоикономическия факултет от 4 март 1982). Написано в Со-

фия през февруари 1982, 6 с. (записан в документа: 4 март 1982) (напи-

сано от Камен Миркович в качеството му заместник декан на Общоико-

номическия факултет на Висшия икономически институт “Карл 

Маркс”). 

1107. Миркович, К. Мероприятия от март 1982 за подобряване на научната 
дейност на студентите от Общоикономическия факултет на Висшия 
икономически институт “Карл Маркс”. Написано в София през март 
1982, 2 с. (написани от К. Миркович в качеството му заместник декан на 
Общоикономическия факултет на Висшия икономически институт “Карл 

Маркс”). 

1108. Миркович, К. Относно състоянието на аспирантурата във факултет “Об-

щоикономически” (доклад пред факултетния съвет на Общоикономичес-
кия факултет от 12 април 1982). Написан в София през април 1982, 4 с. 
(записано в документа: 12 април 1982) (написан от Камен Миркович в 

качеството му заместник декан на Общоикономическия факултет на 
Висшия икономически институт “Карл Маркс”). 

1109. Миркович, К. Проект от април 1982 на списък на термини за “Речник-

справочник по моделиране на икономическите процеси” с автори Камен 

Миркович, Пано Лулански и Събина Ракарова, подготвян за издаване от 
Редакционно-издателския сектор на Висшия икономически институт 
“Карл Маркс”. Написан в София през април 1982, 20 с. (записано в до-

кумента: април 1982). 

1110. Миркович, К. Писмо на Камен Миркович от 15 май 1982  до Икономи-

ческата редакция на Държавното издателство “Наука и изкуство” в Со-

фия, с което я уведомява за отразените от него бележки на рецензентите 
доц. Мило Кичович и с.н.с. Васил Тодоров върху ръкописа на неговата 
монография “Формиране и моделиране на обществено необходимите 
разходи на труд при социализма”, предложена за публикуване от Дър-

жавното издателство “Наука и изкуство”. Написано в София през май 

1982, 2 с. (записано в документа: 15 май 1982). 
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1111. Миркович, К. Относно организацията на работата и резултатите от атес-
тирането и повишаването на квалификацията на научно-

преподавателските кадри от Общоикономическия факултет на Висшия 
икономически институт “Карл Маркс” (информация пред факултетния 
съвет на Общоикономическия факултет от 28 юни 1982). Написана в 

София през юни 1982, 3 с. (записано в документа: 28 юни 1982) (написа-
но от Камен Миркович в качеството му на заместник декана Общоико-

номическия факултет на Висшия икономически институт “Карл Маркс” 

и на председател на комисията по атестирането на Общоикономическия 
факултет). 

1112. Миркович, К. Писмо от 1 юли 1982 на Камен Миркович до Пано Луланс-
ки и Събина Ракарова от Висшия икономически институт “Карл Маркс” 

в София, с което им предлага начин на работа върху колективното изда-
ние “Речник-справочник по моделиране на икономическите процеси” с 
автори Камен Миркович, Пано Лулански и Събина Ракарова, подготвян 

за публикуване от Редакционно-издателския сектор на Висшия иконо-

мически институт “Карл Маркс”. Написано в София през юни 1982, 2 с. 
(записано в документа: 1 юли 1982). 

1113. Миркович, К. Използуване на математическите методи и модели в пре-
подаването на икономическите дисциплини в Икономическия универси-

тет в Будапеща. – Доклад за посещението на Камен Миркович в Иконо-

мическия университет “Карл Маркс” в Будапеща от 5 до 10 октомври 

1982, предназначен за министерството на народната просвета и Вис-
шия икономически институт “Карл Маркс”. София, октомври 1982, 3 с. 

1114. Миркович, К. Ролята на икономистите в управлението на народното сто-

панство. – Изказване пред тържествено събрание на випускниците на 

Общоикономическия факултет на Висшия икономически институт 

“Карл Маркс”. София, ноември 1982, 5 с. 

1115. Миркович, К. Учебна програма на курса по моделиране на икономичес-
ките процеси за студенти от специалност “Политическа икономия”. – 

Програма на учебен курс за студенти от Висшия икономически инсти-

тут “Карл Маркс”. София, декември 1982, 20 с. 

1116. Миркович, К. Учебна програма на курса по моделиране на финансите и 

кредита за студенти от специалност “Финанси и кредит”. – Програма на 

учебен курс за студенти от Висшия икономически институт “Карл 
Маркс”. София, декември 1982, 15 с. 
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1117. Миркович, К. Отчет от януари 1983 за научноизследователската работа 
на преподавателите от факултет “Общоикономически” на Висшия ико-

номически институт “Карл Маркс” през календарната 1982 година. На-
писан в София през януари 1983, 16 с. (написан от Камен Миркович в 

качеството му заместник декан на Общоикономическия факултет на 
Висшия икономически институт “Карл Маркс”). 

1118. Миркович, К. Анализ от февруари 1983 на научноизследователската 
дейност на Общоикономическия факултет на Висшия икономически ин-

ститут “Карл Маркс” за периода 1979 - 1982. Написан в София през фев-

руари 1983, 18 с. (написан от Камен Миркович в качеството му замест-
ник декан на Общоикономическия факултет на Висшия икономически 

институт “Карл Маркс”). 

1119. Миркович, К. Записки от разговори със сътрудници на ведомства в Па-
риж, посветени на използването на системата на националните сметки и 

на математически методи и модели в стопанското и бюджетното плани-

ране (направени от 18 до 25 април 1983 при срещи във френското ми-

нистерство на финансите, Комисията по планиране и Централния инсти-

тут по статистика във Франция). Написани в Париж през април 1983, 42 

с. 

1120. Каравастев, С., Ив. Вучев, К. Миркович. Френският опит по финансово-

икономическото планиране и прогнозиране на национално равнище. – 

Докладна записка относно посещението на Семо Кравастев, Иван Ву-
чев и Камен Миркович в министерството на икономиката на Франция в 
Париж от 16 до 27 април 1983, предназначена за министерството на 

финансите. София, май 1983, 33 с. 

1121. Миркович, К. Относно научноизследователска дейност на преподавате-
лите, работата на комисията по атестирането и на редакционната колегия 
на Трудовете на Общоикономическия факултет на Висшия икономичес-
ки институт “Карл Маркс” за периода 1979-1982 (част от отчетния док-

лад на факултетното ръководство пред общото събрание на Общоиконо-

мическия факултет на Висшия икономически институт “Карл Маркс” на 
26 май 1983) [през целия този период Камен Миркович е заместник де-
кан по научноизследователската работа, председател на Комисията по 

атестирането и отговорен редактор на Трудовете на Общоикономичес-
кия факултет на Висшия икономически институт “Карл Маркс”; декан е 
проф. Иван Йорданов]. Написано през май 1983, 12 с. 
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1122. Съйкова, Ив., К. Миркович, Б. Андонов. Програма на следдипломен курс 
по математически и статистически методи и модели в политическата 
икономия. – Програма на курс за обучение на асистенти по политичес-
ка икономия в Школата за следдипломна квалификация при Висшия 
икономически институт “Карл Маркс”. София, септември 1983, 4 с. 

1123. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 20 септември 1983 до ръко-

водителя на катедра “Политическа икономия” при Висшия икономичес-
ки институт “Карл Маркс” проф. Иван Костов, с който го информира, че 
е отразил направените критични бележки и препоръки при обсъждането 

в катедрата през юни 1983 на неговата дисертация “Формиране и моде-
лиране на обществено необходимите разходи на труд” за присъждане на 
научната степен “доктор на икономическите науки”, и моли катедра 
“Политическа икономия” да вземе решение за откриване на процедура за 
нейната публична защита [първи вариант на доклада]. Написан в София 
през септември 1983, 5 с. (записано в документа: 20 септември 1983). 

1124. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 10 октомври 1983 до ръко-

водителя на катедра “Политическа икономия” при Висшия икономичес-
ки институт “Карл Маркс” проф. Иван Костов, с който го информира, че 
е отразил направените критични бележки и препоръки при обсъждането 

в катедрата през юни 1983 на неговата дисертация “Формиране и моде-
лиране на обществено необходимите разходи на труд” за присъждане на 
научната степен “доктор на икономическите науки” [окончателен вари-

ант на доклада]. Написан в София през септември 1983, 5 с. (записано в 

документа: 10 октомври 1983). 

1125. Миркович, К. Относно изработването на проект за усъвършенствуване на 
организационната структура на катедра “Политическа икономия” при 

Висшия икономически институт “Карл Маркс” (доклад от 12 октомври 

1983). Написано в София през септември и октомври 1983, 8 с. (записано 

в документа: 12 октомври 1983) (написано от Камен Миркович в качест-
вото му на отговорник на партийната група на БКП при катедра “Поли-

тическа икономия” при Висшия икономически институт “Карл Маркс”). 

1126. Миркович, К. Отчет от 20 януари 1984 за научноизследователската рабо-

та на преподавателите от факултет “Общоикономически” през 1983 го-

дина. Написан в София през януари 1984, 37 с. (записано в документа: 20 

януари 1984) (написан от Камен Миркович в качеството му заместник 

декан на Общоикономическия факултет на Висшия икономически инс-
титут “Карл Маркс”). 
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1127. Миркович, К. Проект от февруари 1984 на перспективен план за развити-

ето на научно-преподавателските кадри в катедра “Политическа иконо-

мия” до 1990. Написан в София през февруари 1984, 8 с. (написан от Ка-
мен Миркович в качеството му на отговорник на партийната група на 
БКП при катедра “Политическа икономия” при Висшия икономически 

институт “Карл Маркс”). 

1128. Миркович, К. Използуване на математическите методи и модели в пре-
подаването на политическата икономия и на други икономически дис-
циплини. – Доклад за посещението на Камен Миркович в ГДР в Берлин 

от 7 до 14 май 1984, предназначен за министерството на народната 

просвета и Висшия икономически институт “Карл Маркс”. София, май 

1984, 4 с. 

1129. Миркович, К. За утвърждаване използването на икономическата наука в 

управлението на народното стопанство. – Изказване пред тържествено 

събрание на випускниците на Общоикономическия факултет на Висшия 
икономически институт “Карл Маркс”. София, ноември 1984, 8 с. 

1130. Миркович, К. Теми за дипломни работи по моделиране на икономичес-
ките процеси за специалност “Политическа икономия”. – Теми за дип-

ломни работи на студенти от Висшия икономически институт “Карл 
Маркс”. София, януари 1985, 2 с. 

1131. Миркович, К. Отчет от 11 януари 1985 за научноизследователската 
дейност на преподавателите от факултет “Общоикономически” при 

Висшия икономически институт “Карл Маркс” през 1984 година. Напи-

сан в София през януари 1985, 19 с. (записано в документа: 11 януари 

1984) (написан от Камен Миркович в качеството му на заместник декан 

по научноизследователската дейност на Общоикономическия факултет). 

1132. Миркович, К. Материал от февруари 1985 относно разработването на 
план за научното обслужване на преподаването във факултет “Общои-

кономически” на Висшия икономически институт “Карл Маркс”. Напи-

сано в София през февруари 1985, 3 с. (записано в документа: февруари 

1985) (написан от Камен Миркович в качеството му на заместник декан 

по научноизследователската дейност на Общоикономическия факултет). 
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1133. Миркович, К. Проект от февруари 1985 на статут на междукатедрения 
теоретичен семинар при Общоикономическия факултет на Висшия ико-

номически институт “Карл Маркс”. Написан в София през февруари 

1985, 2 с. (записано в документа: февруари 1985) (написан от Камен 

Миркович в качеството му на заместник декан по научноизследователс-
ката дейност на Общоикономическия факултет). 

1134. Миркович, К. Писмо на Камен Миркович от 27 март 1985 до Георгиев и 

Алексиев от редакцията на сп. “Ново време” в София , с което им съоб-

щава за отразените от него бележки върху статията на Камен Миркович 

“Ролята на математическите методи и модели в политическата икономия 
на социализма”, предложена за публикуване в списанието. Написано 

София през март 1984, 1 с. 

1135. Миркович, К. С пожелание за успехи в икономическата практика и в 

икономическата наука. – Слово пред тържествено събрание на випуск-

ниците на Общоикономическия факултет на Висшия икономически ин-

ститут “Карл Маркс”. София, април 1985, 9 с. 

1136. Миркович, К. Материал от 30 април 1985 относно приемането на насоки 

за издигане равнището на научноизследователската дейност в Общоико-

номическия факултет на Висшия икономически институт “Карл Маркс”. 

Написано в София през април 1985, 25 с. (записано в документа: 30 ап-

рил 1985) (написан от Камен Миркович в качеството му на заместник 

декан по научноизследователската дейност на Общоикономическия фа-
култет). 

1137. Миркович, К. Усъвършенствуване на сводния финансов план на страна-
та. – Част от обобщаващ доклад на научноизследователските инсти-

тути на министерствата на финансите на страните – членки на СИВ, 

по въпросите на финансовото планиране. София, май 1985, 35 с. 

1138. Миркович, К. Относно състоянието и проблемите на аспирантурата в 

Общоикономическия факултет на Висшия икономически институт “Карл 

Маркс” (доклад от 24 юни за факултетния съвет на Общоикономическия 
факултет). Написано в София през юни 1985, 3 с. (записано в документа: 
24 юни 1985) (написано от Камен Миркович в качеството му на замест-
ник декан по научноизследователската дейност на Общоикономическия 

факултет). 
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1139. Миркович, К. Въпросник по моделиране на финансите и кредита за сту-

денти от специалност “Финанси и кредит”. – Въпросник за изпит на 

студенти от Висшия икономически институт “Карл Маркс”. София, 

септември 1985, 3 с. 

1140. Миркович, К. Относно някои въпроси на атестирането на научно-

преподавателските кадри в Общоикономическия факултет на Висшия 
икономически институт “Карл Маркс” (информация от 24 октомври 1985 

за факултетния съвет на Общоикономическия факултет). Написана в 

София през октомври 1985, 7 с. (записано в документа: 24 октомври 

1985) (написана от Камен Миркович в качеството му на заместник декан 

по научноизследователската дейност на Общоикономическия факултет). 

1141. Миркович, К. Отчет от 2 януари 1986 за научноизследователската 
дейност на преподавателите от Общоикономическия факултет на Вис-
шия икономически институт “Карл Маркс” през осмата петилетка и 1985 

година. Написан в София през декември 1985, 31 с. (записано в докумен-

та: 2 януари 1986) (написан от Камен Миркович в качеството му на за-
местник декан по научноизследователската дейност на Общоикономи-

ческия факултет). 

1142. Миркович, К. За състоянието на аспирантурата на чуждестранните аспи-

ранти във факултет “Общоикономически” на Висшия икономически ин-

ститут “Карл Маркс” (информация пред Деканата за чуждестранни сту-

денти и аспиранти при Висшия икономически институт “Карл Маркс” от 
17 януари 1986). Написана в София през януари 1986, 5 с. (записано в 

документа: 17 януари 1986) (написана от Камен Миркович в качеството 

му на заместник декан по научноизследователската дейност на Общои-

кономическия факултет). 

1143. Миркович, К. Отчет от 30 януари 1986 за работата на Научния съвет при 

Общоикономическия факултет на Висшия икономически институт “Карл 

Маркс” (изпратен до председателя на ВАК) (написан от името на проф. 

Иван Йорданов – председател на Научния съвет). Написан в София през 
януари 1986, 3 с. (записано в документа: 30 януари 1986) (написан от 
Камен Миркович в качеството му на заместник декан по научноизследо-

вателската дейност на Общоикономическия факултет). 
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1144. Миркович, К. Въпросник по моделиране на икономическите процеси за 
студенти от специалност “Политическа икономия”. – Въпросник за из-
пит на студенти от Висшия икономически институт “Карл Маркс”. 

София, март 1986, 4 с. 

1145. Миркович, К. Приветствие до участниците в празника на специалност 
“Икономика и организация на труда” и в научно-практическата конфе-
ренция “Научно-техническият прогрес и развитието на кадровия потен-

циал”. – Приветствие до научен форум, организиран от Висшия иконо-

мически институт “Карл Маркс” (проведен през май 1986). София, май 

1986, 4 с. 

1146. Миркович, К. Изучаване на опита на ГДР по използуване на математи-

ческите модели в изследването на икономическия растеж при социализ-
ма. – Доклад за посещението на Камен Миркович в ГДР в Берлин от 26 

до 31 май 1986, предназначен за министерството на народната прос-
вета и Висшия икономически институт “Карл Маркс”. Берлин и Со-

фия, юни 1986, 4 с. 

1147. Миркович, К. Учебна програма на курса по икономически растеж за спе-
циалност “Политическа икономия”. – Програма на учебен курс за сту-
денти от Висшия икономически институт “Карл Маркс”. София, 

октомври 1986, 11 с. 

1148. Миркович, К. Доклад по научноизследователската разработка на колек-

тив от катедра “Политическа икономия” на тема “Икономически растеж 

и структурна политика: теория, методология, сравнителен анализ”. – 

Доклад до научния съвет на Научноизследователския сектор при Вис-
шия икономически институт “Карл Маркс”. София, октомври 1986, 12 

с. 

1149. Миркович, К. Относно някои въпроси на пропорцията между първото и 

второто подразделение и на разширеното възпроизводство при социа-
лизма (политикоикономически аспекти). – Теоретичен материал за 

Централния комитет на БКП. София, ноември 1986, 13 с. 
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1150. Миркович, К. Състояние и мерки за подобряване на работата с аспиран-

тите при Общоикономическия факултет на Висшия икономически инс-
титут “Карл Маркс” (доклад от 19 ноември 1986 за факултетния съвет на 
Общоикономическия факултет). Написано в София през ноември 1986, 9 

с. (записано в документа: 19 ноември 1986) (написано от Камен Мирко-

вич в качеството му на заместник декан по научноизследователската 
дейност на Общоикономическия факултет). 

1151. Миркович, К. Доклад от 9 декември 1986 на Камен Миркович, ръководи-

тел на темата “Икономически растеж и структурна политика: теория, ме-
тодология и сравнителен анализ”, относно извършената работа по отра-
зяване бележките на рецензентите и членовете на програмния съвет при 

обсъждането на темата [рецензенти са проф. Тодор Ангелов и проф. 

Чавдар Беязов] (написана за Научноизследователския сектор при Вис-
шия икономически институт “Карл Маркс”). Написан в София през де-
кември 1986, 4 с. (записано в документа: 9 декември 1986). 

1152. Миркович, К. Отчет от 12 декември 1986 за научноизследователската ра-
бота на Общоикономическия факултет при Висшия икономически инс-
титут “Карл Маркс” през календарната 1986 година. Написан в София 
през декември 1986, 13 с. (записано в документа: 12 декември 1986) (на-
писан от Камен Миркович в качеството му на заместник декан по науч-

ноизследователската дейност на Общоикономическия факултет). 

1153. Миркович, К. Самоотчет на Камен Миркович от 2 февруари 1987 за пе-
риода на последния мандат като заместник декан на Общоикономичес-
кия факултет на Висшия икономически институт “Карл Маркс” (май 

1983 - януари 1987). Написан в София през януари 1987, 3 с. (записано в 

документа: 2 февруари 1986). 

1154. Миркович, К. Въпросник по математически методи и модели в полити-

ческата икономия за студенти от специалност “Политическа икономия”. 

– Въпросник за изпит на студенти от Висшия икономически институт 

“Карл Маркс”. София, февруари 1987, 2 с. 

1155. Миркович, К. Научноизследователската дейност на преподавателите и 

студентите в Общоикономическия факултет при Висшия икономически 

институт “Карл Маркс” през периода 1983 - 1986 година (материал за 
доклад от февруари 1987). Написан в София през януари 1987, 12 с. (на-
писан от Камен Миркович в качеството му на заместник декан по науч-

ноизследователската дейност на Общоикономическия факултет). 
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1156. Миркович, К. Някои изводи за научноизследователската работа в Общо-

икономическия факултет на Висшия икономически институт “Карл 

Маркс” през периода 1983 - 1986 година (материал за доклад от февруа-
ри 1987). Написан в София през януари 1987, 3 с. (записано в документа: 
февруари 1986) (написан от Камен Миркович в качеството му на замест-
ник декан по научноизследователската дейност на Общоикономическия 

факултет). 

1157. Каравастев, С., К. Миркович. Отговор от 19 март 1987 на рецензиите на 
проф. Методи Христов и доц. Асен Друмев върху студията на Семо Ка-
равастев и Камен Миркович “Моделиране на разпределението на печал-

бата в предприятията”, предложена за публикуване в Годишника на На-
учнометодологическия център по финанси при министерството на фи-

нансите. Написан в София през март 1987, 3 с. (записано в документа: 19 

март 1987). 

1158. Миркович, К. С пожелание за активно и ползотворно участие в управле-
нието на народното стопанство. – Изказване пред тържествено събра-

ние на випускниците на Общоикономическия факултет на Висшия ико-

номически институт “Карл Маркс” (направено на 26 март 1987). Со-

фия, март 1987, 5 с. 

1159. Миркович, К. Задачи и мероприятия за преустройството на учебната ра-
бота. Част от проекта от май 1987 на мандатната програма на ректорско-

то ръководство на Висшия икономически институт “Карл Маркс” “На-
соки за развитието на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, 

съобразно преустройството на висшето образование в НРБ”. Написан в 

София през май 1987, 21 с. (написан от Камен Миркович в качеството му 

на заместник ректор на Висшия икономически институт “Карл Маркс”). 

1160. Миркович, К. Учебна програма на курса по математически методи и мо-

дели в политическата икономия за специалност “Политическа иконо-

мия”. – Програма на учебен курс за студенти от Висшия икономически 

институт “Карл Маркс”. София, юни 1987, 20 с. 

1161. Миркович, К. Учебна програма на курса по икономическа кибернетика и 

моделиране на икономиката за специализанти по военна икономика. 
Участие в програма на учебен курс в Отделението за следдипломно обу-
чение при Висшия икономически институт “Карл Маркс”. – София, сеп-

тември 1987, 3 с. 
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1162. Миркович, К. Преустройството на висшето икономическо образование в 

условията на качествено новия икономически растеж в НРБ. – Акаде-
мично слово при откриване на новата учебна 1987/1988 година във Вис-
шия икономически институт “Карл Маркс” (произнесено в София на 1 

октомври 1987). София, октомври 1987, 6 с. 

1163. Миркович, К. Представяне на аспиранта Стати Статев пред членовете на 
Специализирания научен съвет по политическа икономия при ВАК при 

официалната защита на неговата кандидатска дисертация на заседанието 

на този Специализиран научен съвет на 13 октомври 1987 в качеството 

му на научен ръководител на аспиранта. Написано в София през октомв-

ри 1987, 2 с. 

1164. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от октомври 1987 до ръково-

дителя на катедра “Политическа икономия” при Висшия икономически 

институт “Карл Маркс” относно готовността за защита на дисертацион-

ния труд “Функциониране и ефективността на основните производстве-
ни фондове при интензификация на икономическия растеж” на аспиран-

тката Вера Пиримова към същата катедра. Написан в София през октом-

ври 1987, 3 с. (записано в документа: октомври 1987) (написан от Камен 

Миркович в качеството му на научен ръководител на аспирантката). 

1165. Миркович, К. Въпросник по комплексно моделиране на финансовите от-
ношения за студенти от специалност “Финанси и кредит”. – Въпросник 
за изпит на студенти от Висшия икономически институт “Карл 
Маркс”. София, декември 1987, 2 с. 

1166. Миркович, К. Някои допълнителни съображения относно мандатната 
програма декември 1987 на академичното ръководство на Висшия ико-

номически институт “Карл Маркс” (в частта за учебната работа). Напи-

сан в София през декември 1987, 2 с. (записано в документа: декември 

1987) (написан от Камен Миркович в качеството му на заместник ректор 

на Висшия икономически институт “Карл Маркс”) 

1167. Миркович, К. Доклад за основните моменти, изводи и предложения, съ-

държащи се в научната разработка на Камен Миркович “Моделиране на 
системата на паричните фондове на стопанското предприятие” [написан 

от името на Научноизследователския институт по финанси при минис-
терството на финансите]. – Доклад за научна разработка. София, декем-

ври 1987, 8 с. 



БИБЛИОГРАФИЯ НА ТРУДОВЕТЕ НА ПРОФЕСОР КАМЕН МИРКОВИЧ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

237 

1168. Миркович, К. Изложение на Камен Миркович от 28 декември 1987 пред 

академичния съвет по въпроса за приемането на учебните планове за 
третата степен на обучението по тристепенната структура във Висшия 
икономически институт “Карл Маркс”. Написано в София през декември 

1987, 7 с. (записано в документа: 28 декември 1987) (написано от Камен 

Миркович в качеството му на заместник ректор на Висшия икономичес-
ки институт “Карл Маркс”). 

1169. Миркович, К. Изложение на Камен Миркович от 18 януари 1988 пред 

академичния съвет на Висшия икономически институт “Карл Маркс” по 

приемането на учебните планове за третата степен на обучението на 
Общоикономическия факултет и Промишлено-аграрния факултет. Напи-

сано в София през януари 1988, 3 с. (записано в документа: 18 януари 

1988) (написано от Камен Миркович в качеството му на заместник рек-

тор на Висшия икономически институт “Карл Маркс”). 

1170. Миркович, К. По въпроса за второто квалификационно равнище във 

Висшия икономически институт “Карл Маркс” (доклад от 3 февруари 

1988). Написан в София през януари 1988, 4 с. (записано в документа: 3 

февруари 1988) (написано от Камен Миркович в качеството му на замес-
тник ректор на Висшия икономически институт “Карл Маркс”). 

1171. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 15 февруари 1988 относно 

отразените бележки на рецензента проф. Тодор Ангелов върху частта на 
проф. Камен Миркович “Икономическият растеж при интензивно разви-

тие на социалистическото производство” (глава първа на част първа от 
колективния ръкопис на проф. Стоядин Савов, доц. Камен Миркович и 

Стати Статев “Икономически растеж и структурна политика (сравните-
лен анализ)”, предложен за публикуване от Партиздат в София). Напи-

сано в София през февруари 1988, 1 с. (записано в документа: 15 февру-

ари 1988). 

1172. Миркович, К. Оценка на извършената работа и готовността на Висшия 
икономически институт “Карл Маркс” за организирането и провеждане-
то на третата степен на обучението (доклад от март 1988). Написан в 

София през март 1988, 5 с. (написано от Камен Миркович в качеството 

му на заместник ректор на Висшия икономически институт “Карл 

Маркс”). 
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1173. Миркович, К. Относно внесените материали за развитието на научноизс-
ледователската дейност във Висшия икономически институт “Карл 

Маркс” (доклад от 22 април 1988). Написано в София през април 1988, 5 

с. (записано в документа 22 април 1988) (написано от Камен Миркович в 

качеството му на заместник ректор на Висшия икономически институт 
“Карл Маркс”). 

1174. Миркович, К. Карл Маркс - велик мислител и революционер (Сто и се-
демдесет години от рождението на Карл Маркс). – Доклад пред тър-

жественото събрание на колектива на Висшия икономически инсти-

тут “Карл Маркс” по случай патронния празник на института (изне-
сен на 5 май 1988). София, май 1988, 20 с. 

1175. Миркович, К. Проект на основни положения за внедряване на второ ква-
лификационно равнище във Висшия икономически институт “Карл 

Маркс” (от юни 1988). Написан в София през юни 1988, 6 с. (написано 

от Камен Миркович в качеството му на заместник ректор на Висшия 
икономически институт “Карл Маркс”). 

1176. Миркович, К. Проблеми на организацията на учебния процес във висши-

те учебни заведения. – Доклад относно посещението на Камен Мирко-

вич във Висшия финансово-икономически институт “Н. А. Вознесенски” 

в Ленинград от 17 до 27 юни 1988, предназначен за министерството на 

народната просвета и Висшия икономически институт “Карл Маркс”. 

София, юли 1988, 4 с. 

1177. Миркович, К. Информация от 19 септември 1988 за проведената канди-

датстудентска кампания през 1988 година във Висшия икономически 

институт “Карл Маркс” в София. Написана в София през септември 

1988, 4 с. (записано в документа: 19 септември 1988) (написано от Камен 

Миркович в качеството му на заместник ректор на Висшия икономичес-
ки институт “Карл Маркс”). 

1178. Миркович, К. Академично слово при откриване на новата 1988/1989 

учебна година във Висшия икономически институт “Карл Маркс” (про-

изнесено на 3 октомври 1988). – Академично слово. София, октомври 

1988, 7 с. 
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Академичното слово е публикувано във: 

[1] Миркович, К. Встъпително слово при откриване на новата 1988/1989 учебна го-

дина във Висшия икономически институт “Карл Маркс” (произнесено през октомври 

1988). – Икономист, бр. 361 от 11 октомври 1988, София. 

1179. Миркович, К. Приветствие до Юбилейна международна конференция на 
катедра “Славянски езици” при Висшия икономически институт “Карл 

Маркс”. – Приветствие до юбилейна конференция (произнесено на 19 

октомври 1988). София, октомври 1988, 4 с. 

1180. Миркович, К. Учебна програма на курса по комплексно моделиране на 
финансово-кредитните отношения за специалност “Финанси и кредит”. – 

Програма на учебен курс за студенти от Висшия икономически инсти-

тут “Карл Маркс”. София, ноември 1988, 15 с. 

1181. Миркович, К. Докладна записка на Камен Миркович от 21 ноември 1988 

до ръководителя на катедра “Политическа икономия” при Висшия ико-

номически институт “Карл Маркс” относно отразените бележки върху 

ръкописа на учебника на Камен Миркович “Математически методи и 

модели в политическа икономия”, направени при обсъждането му в ка-
тедра “Политическа икономия” при Висшия икономически институт 
“Карл Маркс” на 20 октомври 1988. Написана в София през ноември 

1988, 4 с. (записано в документа: 21 ноември 1988). 

1182. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 21 ноември 1988 до дирек-

тора на Държавното издателство “Наука и изкуство” в София относно 

отразените бележки на рецензентите ст.н.с. първа степен Александър 

Димитров и ст.н.с. Йордан Накев върху ръкописа на книгата “Факторна 
обусловеност на икономическия растеж при социализма” от авторски 

колектив под ръководството на Камен Миркович (предложена за публи-

куване от Държавното издателство “Наука и изкуство” в София). Напи-

сан в София през ноември 1988, 10 с. (записано в документа: 21 ноември 

1988). 
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1183. Миркович, К., П. Лулански. Учебна програма на курса по основи на ико-

номическата теория за специализанти по икономика и управление на от-
раслите на материалното производство. – Програма на учебен курс за 

слушатели във Висшата школа по икономика и управление на отрасли-

те на материалното производство към Отделението за повишаване 
квалификацията на кадрите при Висшия икономически институт 

“Карл Маркс”. София, ноември 1988, 12 с. 

1184. Миркович, К., П. Лулански. Учебна програма на курса по актуални проб-

леми на икономическата теория за специализанти по икономика и уп-

равление на отраслите на материалното производство. – Програма на 

учебен курс за слушатели във Висшата школа по икономика и управле-
ние на отраслите на материалното производство към Отделението за 

повишаване квалификацията на кадрите при Висшия икономически ин-

ститут “Карл Маркс”. София, ноември 1988, 8 с. 

1185. Миркович, К. Изказване на срещата на Георги Атанасов, председател на 
министерския съвет на НРБ, с академичния съвет и Вузовския комитет 
на БКП на Висшия икономически институт “Карл Маркс” (направено на 
5 декември 1988). – Изказване на официална среща. София, декември 

1988, 3 с. 

1186. Миркович, К. Въпросник по основи на икономическата теория за специа-
лизанти по икономика и управление на отраслите на материалното про-

изводство. – Въпросник за изпит на слушатели във Висшата школа по 

икономика и управление на отраслите на материалното производство 

към Отделението за повишаване квалификацията на кадрите при Вис-
шия икономически институт “Карл Маркс”. София, декември 1988, 9 с. 

1187. Миркович, К. Въпросник по актуални проблеми на икономическата тео-

рия за специализанти по икономика и управление на отраслите на мате-
риалното производство. – Въпросник за изпит на слушатели във Висша-

та школа по икономика и управление на отраслите на материалното 

производство към Отделението за повишаване квалификацията на 

кадрите при Висшия икономически институт “Карл Маркс”. София, 
декември 1988, 7 с. 

1188. Миркович, К. Концепция за развитието на учебно-преподавателската 
дейност във Висшия икономически институт “Карл Маркс”. – Част от 

концепция за развитието на Висшия икономически институт “Карл 
Маркс”. София, януари 1989, 8 с. 
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1189. Миркович, К. Състояние и оценка на третата степен на обучение във 

Висшия икономически институт “Карл Маркс” (доклад от януари 1989). 

Написан в София през януари 1989, 12 с. (записано в документа: януари 

1989) (написано от Камен Миркович в качеството му на заместник рек-

тор на Висшия икономически институт “Карл Маркс”). 

1190. Миркович, К. Разработване на проблемите на икономическия растеж в 

условията на преустройството и изучаване на чуждия опит в изследване-
то и преподаването на проблемите на преустройството на социално-

икономическия живот. – Доклад за посещението на Камен Миркович във 
Висшия финансово-икономически институт “Н. А. Вознесенски” в Ле-
нинград от 9 до 13 януари 1989, предназначен за министерството на 

народната просвета и Висшия икономически институт “Карл Маркс”. 

София, януари 1989, 3 с. 

1191. Миркович, К. За раздела по учебната работа от концепцията за развитие-
то на Висшия икономически институт “Карл Маркс” (от 23 януари 1989). 

Написано в София през януари 1988, 8 с. (записано в документа: 23 яну-

ари 1989) (написано от Камен Миркович в качеството му на заместник 

ректор на Висшия икономически институт “Карл Маркс”). 

1192. Миркович, К. Писмо на Камен Миркович от 14 февруари 1989 до ректора 
на Висшия икономически институт “Карл Маркс” проф. Стоядин Савов 

със съображения относно предложението на Научния съвет – Хасково, за 
създаване на Висш учебно-квалификационен комплекс по икономика в 

Хасково. Написано в София през февруари 1989, 2 с. (записано в доку-

мента: 14 февруари 1989) (написано от Камен Миркович в качеството му 

на заместник ректор на Висшия икономически институт “Карл Маркс”). 

1193. Миркович, К. Писмо на Камен Миркович от 15 февруари 1989 до ръко-

водството на Държавното издателство “Наука и изкуство” в София, с ко-

ето в качеството си ръководител на авторския колектив на заглавието 

“Факторна обусловеност на икономическия растеж” (прието за издаване 
от това издателство) изказва задоволството си от прецизната редакторска 
работа на издателството върху ръкописа на това заглавие. Написано в 

София през февруари 1989, 2 с. (записано в документа: 15 февруари 

1989). 
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1194. Миркович, К. Предложение на Камен Миркович от февруари 1989 за на-
бор от стурктуроопределящи университетски курсове във Висшия ико-

номически институт “Карл Маркс”. Написано в София през февруари 

1989, 1 с. (записано в документа: 1989) (написано от Камен Миркович в 

качеството му на заместник ректор на Висшия икономически институт 
“Карл Маркс”). 

1195. Миркович, К. Информация от март 1989 за резултатите от януарската из-
питна сесия на учебната 1988/1989 година във Висшия икономически 

институт “Карл Маркс” в София. Написано в София през март 1989, 7 с. 
(записано в документа: март 1989) (написано от Камен Миркович в ка-
чеството му на заместник ректор на Висшия икономически институт 
“Карл Маркс”). 

1196. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 8 април 1989 до Икономи-

ческата редакция на Държавното издателство “Наука и изкуство” в Со-

фия, с който в качеството си ръководител на авторския колектив на заг-
лавието “Факторна обусловеност на икономическия растеж” (прието за 
издаване от това издателство) информира за отразените бележки на ре-
дакцията върху ръкописа. Написано в София през април 1989, 1 с. (запи-

сано в документа: 8 април 1989). 

1197. Миркович, К. Докладна записка на Камен Миркович от 29 април 1989 до 

ректора на Висшия икономически институт “Карл Маркс” проф. Стоя-
дин Савов, с което го информира за положенията в изработеното от ръ-

ководената от Камен Миркович работна група предложение до СВО за 
механизма и параметрите на приемането на студенти във Висшия ико-

номически институт “Карл Маркс” през 1990 година. Написано в София 
през април 1989, 3 с. (записано в документа: 29 април 1989) (написано от 
Камен Миркович в качеството му на заместник ректор на Висшия ико-

номически институт “Карл Маркс”). 

1198. Миркович, К. Проблеми на организацията и интензификацията на учеб-

ния процес, използуването на електронно-изчислителната техника във 

висшите учебни заведения и преподаването на политическата икономия. 
– Доклад за посещението в Института по управление “С. Оржони-

кидзе” в Москва от 22 до 26 май 1989, предназначен за министерство-

то на народната просвета и Висшия икономически институт “Карл 
Маркс”. София, юни 1989, 4 с. 
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1199. Миркович, К. Становище на Камен Миркович от 22 юни 1989 относно 

териториалното разполагане на Школата за управленски кадри при 

Висшия икономически институт “Карл Маркс”. Написано в София през 
юни 1989, 3 с. (записано в документа: 22 юни 1989) (написано от Камен 

Миркович в качеството му на заместник ректор на Висшия икономичес-
ки институт “Карл Маркс”). 

1200. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 1 юли 1989 относно работа-
та по подобряването на ръкописа на учебника на Камен Миркович 

“Комплексно моделиране на финансово-кредитните отношения”, обсъ-

ден от катедра “Финанси и кредит” при Висшия икономически институт 
“Карл Маркс” през май 1989. Написан в София през май 1989, 3 с. (запи-

сано в документа: 1 юли 1989). 

1201. Миркович, К. Информация от септември 1989 за резултатите от приема 
на новите студенти във Висшия икономически институт “Карл Маркс” 

през учебната 1989/1990 година. Написано в София през септември 1989, 

7 с. (записано в документа: септември 1989) (написано от Камен Мирко-

вич в качеството му на заместник ректор на Висшия икономически инс-
титут “Карл Маркс”). 

1202. Миркович, К. Учебна програма по иконометрия. – Програма на учебен 

курс за слушатели във Висшата школа за ръководни кадри към Отделе-
нието за повишаване квалификацията на кадрите при Висшия икономи-

чески институт “Карл Маркс”. София, октомври 1989, 4 с. 

1203. Миркович, К. За учебната работа (част от отчета на академичното ръко-

водство на Висшия икономически институт “Карл Маркс” за периода 
май 1987 - септември 1989 година пред Общото събрание на института) 
(материал от октомври 1989). Написано в София през октомври 1989, 10 

с. (записано в документа: октомври 1989) (написано от Камен Миркович 

в качеството му на заместник ректор на Висшия икономически институт 
“Карл Маркс”). 

1204. Миркович, К. Информация от ноември 1989 за резултатите от учебната 
работа във Висшия икономически институт “Карл Маркс” през учебната 
1988/1989 година. Написана в София през ноември 1989, 10 с. (записано 

в документа: ноември 1989) (написано от Камен Миркович в качеството 

му на заместник ректор на Висшия икономически институт “Карл 

Маркс”). 
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1205. Миркович, К. Докладна записка № РД.21.03.624 от 22 ноември 1989 на 
Камен Миркович до заместник председателя на Комитета за наука и 

висше образование проф. Христо Христов, в която се предлага към 

Висшия икономически институт “Карл Маркс” да бъде създаден Учебно-

изследователски център “Социално-икономическо регулиране на общес-
твения възпроизводствен процес”. Написана в София през ноември 1989, 

3 с. (записано в документа: 22 ноември 1989) (написано от Камен Мир-

кович в качеството му на заместник ректор на Висшия икономически 

институт “Карл Маркс”). 

1206. Миркович, К. Проект от 3 януари 1990 на платформа за дейността на ка-
тедра “Политическа икономия” при Висшия икономически институт 
“Карл Маркс” през мандатния период 1990 - 1993 година. Написан в Со-

фия през декември 1989, 4 с. (записано в документа: 3 януари 1990) 

(платформата е написана за кандидатствуването на Камен Миркович за 
ръководител на катедра “Политическа икономия” при Висшия икономи-

чески институт “Карл Маркс”). 

1207. Миркович, К. Въпросник по математически методи и модели в полити-

ческата икономия за студенти от специалност “Политическа икономия”. 

– Въпросник за изпит на студенти от Висшия икономически институт 

“Карл Маркс”. София, февруари 1990, 4 с. 

1208. Миркович, К. Учебна програма на спецсеминара по теория на икономи-

ческия растеж и структурната политика за специалност “Политическа 
икономия”. – Програма на спецсеминар за студенти от Висшия иконо-

мически институт “Карл Маркс”. София, февруари 1990, 6 с. 

1209. Миркович, К. Учебна програма на курса по политическа икономия (в съ-

авторство). – Част от програма на учебен курс за студенти от Висшия 
икономически институт “Карл Маркс”. София, март 1990, 4 с. 

1210. Миркович, К., Ст. Статев. Учебна програма на курса по политическа 
икономия за студенти от специалност “Политическа икономия”. – Прог-
рама на учебен курс за студенти от Висшия икономически институт 

“Карл Маркс”. София, септември 1990, 15 с. 
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1211. Миркович, К. Проект от юли 1991 на учебен план за професионално нап-

равление “Икономика” в Университета за национално и световно сто-

панство. Написан в София през юли 1991, 4 с. (написан от Камен Мир-

кович в качеството му на преподавател в катедра “Политическа иконо-

мия” при Университета за национално и световно стопанство). 

1212. Миркович, К. Повишаване на специализираната икономико-

математическа подготовка на кадрите със средно икономическо образо-

вание. – Научна консултация за министерството на народната прос-
вета. София, септември 1991, 4 с. 

1213. Миркович, К. Въпросник по икономикс за студенти от специалност 
“Макроикономика”. – Въпросник за изпит на студенти от Универси-

тета за национално и световно стопанство. София, октомври 1991, 5 с. 

1214. Миркович, К. Учебна тематична програма на курса по икономикс за спе-
циализанти на преквалификация по търговски мениджмънт. – Тематич-

на програма на учебен курс за специализанти от Института за 

следдипломна квалификация в Берковица (филиал на Института за 

следдипломна квалификация при Университета за национално и светов-
но стопанство). София, декември 1991, 1 с. 

1215. Миркович, К. Въпросник по икономикс за студенти от специалност 
“Макроикономика”. – Въпросник за изпит на студенти от Универси-

тета за национално и световно стопанство. София, март 1992, 5 с. 

1216. Миркович, К. Въпросник по икономикс за студенти от факултета-филиал 

по мениджмънт в Силистра. – Въпросник за изпит на студенти от Уни-

верситета за национално и световно стопанство. София, април 1992, 3 

с. 

1217. Миркович, К. Въпросник по икономикс за студенти от специалност 
“Макроикономика”. – Въпросник за изпит на студенти от Универси-

тета за национално и световно стопанство. София, септември 1992, 6 

с. 

1218. Миркович, К. Въпросник по математическа икономия за студенти от за-
дочно обучение в професионално направление “Икономика”. – Въпрос-
ник за изпит на студенти от Университета за национално и световно 

стопанство. София, септември 1992, 2 с. 
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1219. Миркович, К. Въпросник по икономикс за студенти от задочно обучение. 
– Въпросник за изпит на студенти от Университета за национално и 

световно стопанство. София, септември 1992, 4 с. 

1220. Миркович, К. Въпросник по математическа икономия за студенти от ре-
довно обучение в професионално направление “Икономика”. – Въпрос-
ник за изпит на студенти от Университета за национално и световно 

стопанство. София, септември 1992, 2 с. 

1221. Миркович, К. Въпросник за конкурсен изпит за асистент по математи-

ческо моделиране в политическата икономия в департамент “Иконо-

микс”. – Въпросник за конкурсен изпит в Университета за национално и 

световно стопанство. София, декември 1992, 2 с. 

1222. Миркович, К. Въпросник по макроикономикс за студенти от специалност 
“Макроикономика”. – Въпросник за изпит на студенти от Универси-

тета за национално и световно стопанство. София, март 1993, 3 с. 

1223. Миркович, К. Въпросник по микроикономикс за студенти от задочно 

обучение във факултета-филиал в Силистра при Университета за нацио-

нално и световно стопанство. – Въпросник за изпит на студенти от 

Университета за национално и световно стопанство. София, март 
1993, 2 с. 

1224. Миркович, К. Отчет от 25 март 1993 за работата на департамент “Иконо-

микс” при Университета за национално и световно стопанство през пе-
риода от март 1991 до март 1993. Написан в София през март 1993, 16 с. 
(записано в документа: 25 март 1993) (написан от Камен Миркович в ка-
чеството му на директор на департамент “Икономикс”). 

1225. Миркович, К. Някои съображения относно критериите за хабилитиране 
на научни работници в областта на икономическата наука. – Научна кон-

султация. София, април 1993, 3 с. 

1226. Миркович, К. Проект от 3 май 1993 на програма за усъвършенствуване 
на учебната дейност в Университета за национално и световно стопанст-
во. Написан в София през май 1993, 7 с. (записано в документа: 3 май 

1993) (написан от Камен Миркович в качеството му на ректор на Уни-

верситета за национално и световно стопанство). 
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1227. Миркович, К. Предложение от 5 май 1993 до академичния съвет на Уни-

верситета за национално и световно стопанство за състав на ректорско-

деканския съвет на УНСС. Написано в София през май 1993, 2 с. (запи-

сано в документа: 5 май 1993) (написано от Камен Миркович в качество-

то му на ректор на Университета за национално и световно стопанство). 

1228. Миркович, К. Доклад от 26 май 1993 за политиката на ръководството на 
Университета за национално и световно стопанство при решаване на 
проблемите на университета. Написан в София през май 1993, 18 с. (за-
писано в документа: 26 май 1993) (написан от Камен Миркович в качес-
твото му на ректор на Университета за национално и световно стопанст-
во). 

1229. Миркович, К. Тематичен план от юни 1993 на курса по икономикс, четен 

от проф. Камен Миркович. Написан в София през юни 1993, 2 с. (запи-

сано в документа: юни 1993). 

1230. Миркович, К. Въпросник по икономикс за студенти от специалност 
“Макроикономика”. – Въпросник за изпит на студенти от Универси-

тета за национално и световно стопанство. София, септември 1993, 6 

с. 

1231. Миркович, К. Въпросник по икономикс за студенти от задочно обучение. 
– Въпросник за изпит на студенти от Университета за национално и 

световно стопанство. София, септември 1993, 4 с. 

1232. Миркович, К. Въпросник по математическа икономия за студенти от 
професионално направление “Икономика”. – Въпросник за изпит на 

студенти от Университета за национално и световно стопанство. 

София, септември 1993, 2 с. 

1233. Миркович, К. България се нуждае от знаещи и можещи икономисти в 

прехода към развита пазарна икономика. – Академично слово при откри-

ването на новата 1993/1994 учебна година в Университета за нацио-

нално и световно стопанство (произнесено на 11 октомври 1993). Со-

фия, октомври 1993, 10 с. 
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1234. Миркович, К. Докладна записка на Камен Миркович от 11 октомври 1993 

до членовете на академичния съвет на Университета за национално и 

световно стопанство относно възлагането на лекционни курсове на асис-
тенти. Написана в София през октомври 1993, 3 с. (записано в докумен-

та: 11 октомври 1993) (написано от Камен Миркович в качеството му на 
ректор на Университета за национално и световно стопанство). 

1235. Миркович, К. Някои актуални проблеми на учебно-научната работа в 

УНСС и обучението на студентите от специалност “Макроикономика”. – 

Експозе пред среща с бивши и настоящи студенти – макроикономисти 

(състояла се в Университета за национално и световно стопанство в 
София през октомври 1993). София, октомври 1993, 4 с. 

Експозето е публикувано във: 

[1] Миркович, К. Някои актуални проблеми на учебно-научната работа в УНСС и 

обучението на студентите от специалност “Макроикономика”. В: Вечери на специ-

алността. Бивши и настоящи студенти – макроикономисти, говориха за учение и на-
ука. – Икономист, бр. 450 от 22 октомври 1993, София, с. 1 и 3. 

1236. Миркович, К. Слово при тържествената церемония на заседанието на 
академичния съвет на Университета за национално и световно стопанст-
во по присъждането на научната степен “Доктор хонорис кауза на 
УНСС” на проф. Хайме Хил Алуха и проф Хосе Касахуана Хиберт (със-
тояла с в София на 25 януари 1994). Написано в София през януари 1994, 

5 с. (записано в документа: 25 януари 1994) (написано от Камен Мирко-

вич в качеството му на ректор на УНСС). 

1237. Миркович, К. и ръководството на УНСС. Основни положения на ман-

датната програма на академичното ръководство за политиката и 

дейността на Университета за национално и световно стопанство през 
периода 1993 – 1997 година (предварителен вариант от февруари 1994). 

Написани в София през февруари 1994, 16 с. (обобщени от Камен Мир-

кович в качеството му на ректор на Университета за национално и све-
товно стопанство и обсъдени от академичния съвет на УНСС на 16 фев-

руари 1994). 
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1238. Миркович, К. и ръководството на УНСС. Основни положения на ман-

датната програма на академичното ръководство за политиката и 

дейността на Университета за национално и световно стопанство през 
периода 1993 – 1997 година (материал от март 1994). Написани в София 
през март 1994, 16 с. (обобщени от Камен Миркович в качеството му на 
ректор на Университета за национално и световно стопанство и приети 

от академичния съвет на УНСС на 9 март 1994). 

1239. Миркович, К.. и ръководството на УНСС. Основни положения на ман-

датната програма на академичното ръководство за политиката и 

дейността на Университета за национално и световно стопанство през 
периода 1993 – 1997 година (окончателен вариант, приет на заседание 
на академичния съвет на УНСС на 9 март 1994). Написани в София през 
март 1994, 20 с. (обобщени от Камен Миркович в качеството му на рек-

тор на Университета за национално и световно стопанство). 

1240. Миркович, К. Писмо на Камен Миркович от 4 април 1994 до проф. Сти-

вън Хъмфрис – директор на Международния център на Университета на 
Хъмбърсайд (Великобритания), с което му благодари за оказаното гос-
топриемство при посещението му във Велкобритания и го запознава с 
някои текущи проблеми по изпълнението на програмата по съвместното 

обучение на студенти в Университета за национално и световно стопан-

ство по програма на Университета на Хъмбърсайд. Написано в София 
през април 1994, 1 с. (записано в документа: 4 април 1994) (написано от 
Камен Миркович в качеството му на ректор на УНСС). 

1241. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 7 юни 1994 относно резул-

татите от неговата командировка в Солун (Гърция) за участие в конфе-
ренцията на Организацията на европейските ректори – IRE, от 19 до 24 

април 1994. Написан в София през юни 1994, 7 с. (записано в документа: 
7 юни 1994). 

1242. Миркович, К. Писмо на Камен Миркович № Х РД-1210 от 26 септември 

1994 до министъра на науката и образованието Марко Тодоров относно 

даване на разрешение за организиране в Университета за национално и 

световно стопанство на експериментална подготовка срещу заплащане 
на специалисти с висше образование по програмата “Темс Вали” (за обу-

чение на студенти съвместно с университета “Темс Вали” в Лондон). 

Написано в София през септември 1994, 2 с. (написано от Камен Мирко-

вич в качеството му на ректор на Университета за национално и светов-

но стопанство). 
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1243. Миркович, К. Въпросник по икономикс за студенти от редовно обучение. 
– Въпросник за изпит на студенти от Университета за национално и 

световно стопанство. София, септември 1994, 6 с. 

1244. Миркович, К. Въпросник по икономикс за студенти от задочно обучение. 
– Въпросник за изпит на студенти от Университета за национално и 

световно стопанство. София, септември 1994, 4 с. 

1245. Миркович, К., С. Ракарова, Д. Димитров. Въпросник по математическа 
икономия за студенти от специалност “Макроикономика”. – Въпросник 
за изпит на студенти от Университета за национално и световно сто-

панство. София, септември 1994, 3 с. 

1246. Миркович, К. Творческите усилия да бъдат насочени към усвояването на 
икономическата наука и решаването на проблемите на икономическата 
практика в условията на преход към развито пазарно стопанство. – Ака-

демично слово при откриването на новата 1994/1995 учебна година в 
Университета за национално и световно стопанство (произнесено на 

10 октомври 1994). София, октомври 1994, 12 с. 

1247. Миркович, К. Слово пред тържественото заседание на академичния съвет 
на Университета за национално и световно стопанство, проведено по 

случай присъждането на титлата “Доктор хонорис кауза на Университе-
та за национално и световно стопанство” на Марк Едмънд Дилън. – Сло-

во пред тържествено заседание в Университета за национално и све-
товно стопанство (произнесено на 30 ноември 1994). София, ноември 

1994, 6 с. 

1248. Миркович, К. Проблеми и задачи на развитието на Университета за на-
ционално и световно стопанство. Проект на доклад пред Общото събра-
ние на Университета за национално и световно стопанство, проведено на 
18 януари 1995. Написан в София през декември 1994, 22 с. (записано в 

документа: 18 януари 1995 (написан от Камен Миркович в качеството му 

на ректор на Университета за национално и световно стопанство). 

1249. Миркович, К. Проблеми и задачи на развитието на Университета за на-
ционално и световно стопанство. Доклад пред Общото събрание на Уни-

верситета за национално и световно стопанство, проведено на 18 януари 

1995. Написан в София през януари 1995, 27 с. (записано в документа: 18 

януари 1995) (написан от Камен Миркович в качеството му на ректор на 
Университета за национално и световно стопанство). 
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1250. Миркович, К. Проект на препоръки на Общото събрание на Университе-
та за национално и световно стопанство до членовете на академичния 
съвет на УНСС. Написан в София през януари 1995, 2 с. (написан от Ка-
мен Миркович в качеството му на ректор на Университета за национал-

но и световно стопанство). 

1251. Миркович, К. Проект на решения на Общото събрание на Университета 
за национално и световно стопанство от 18 януари 1995. Написан в Со-

фия през януари 1995, 2 с. (записано в документа: 18 януари 1995) (на-
писан от Камен Миркович в качеството му на ректор на Университета за 
национално и световно стопанство). 

1252. Миркович, К. Кратко встъпително слово за церемонията по присъждане-
то посмъртно на титлата “Почетен доктор на УНСС” на Атанас Москов 

и премиерата на книгата му “Задължителната сила на международните 
правни норми”. Написано в София през март 1995, 3 с. (написано от Ка-
мен Миркович в качеството му на ректор на Университета за национал-

но и световно стопанство). 

1253. Миркович, К. и ръководството на УНСС. Проект на Отчет на академич-

ното ръководство пред Общото събрание на Университета за национал-

но и световно стопанство на 25 октомври 1995. Написан в София през 
септември 1995, 21 с. (обобщен от Камен Миркович в качеството му на 
ректор на Университета за национално и световно стопанство). 

1254. Миркович, К. За по-нататъшното утвърждаване на Университета за на-
ционално и световно стопанство в системата на българското висше обра-
зование. – Академично слово, произнесено на тържественото събрание 
на 10 октомври 1995, посветено на 75-тата годишнина на Универси-

тета за национално и световно стопанство. София, октомври 1995, 8 с. 

1255. Миркович, К. Университетът за национално и световно стопанство – во-

дещо висше училище в българската образователна система. – Академич-

но слово, произнесено при откриването на Новата 1995/1996 учебна го-

дина в Университета за национално и световно стопанство на 11 ок-

томври 1995. София, октомври 1995, 7 с. 
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1256. Миркович, К. Предложение до министъра на науката, образованието и 

технологиите акад. Илчо Димитров относно разработване на единни 

държавни изисквания за придобиване на висше икономическо образова-
ние (изпратено от София с писмо № РД-1647 от 24 октомври 1995). На-
писано в София през октомври 1995, 2 с. (записано в документа: 24 ок-

томври 1995) (написано от Камен Миркович в качеството му на ректор 

на Университета за национално и световно стопанство). 

1257. Миркович, К. и ръководството на УНСС. Отчет на академичното ръко-

водство пред Общото събрание на Университета за национално и све-
товно стопанство, проведено на 25 октомври 1995. Написан в София 
през октомври 1995, 29 с. (записано в документа: 25 октомври 1995) 

(обобщен от Камен Миркович в качеството му на ректор на Университе-
та за национално и световно стопанство). 

1258. Миркович, К. Мандатна програма (платформа) на Камен Миркович като 

кандидат за ректор на Университета за национално и световно стопанст-
во (прочетена пред Общото събрание на УНСС на 25 октомври 1995). 

Написана в София през октомври 1995, 5 с. (записано в документа: 25 

октомври 1995). 

1259. Миркович, К. и ръководството на УНСС. Първи проект на мандатна 
програма на академичното ръководство на Университета за национално 

и световно стопанство за периода от ноември 1995 до октомври 1999 го-

дина. Написан в София през декември 1995, 23 с. (записано в документа: 
12 декември 1995) (обобщен от Камен Миркович в качеството му на рек-

тор на Университета за национално и световно стопанство). 

1260. Миркович, К. Поздравление до преподавателите, студентите и служите-
лите на УНСС по надслов “Весела и щаслива коледа!” [поместено във 

вестник “Икономист” (издание на Университета за национално и светов-

но стопанство в София), бр. 484 от 21 декември 1995]. Написано в София 
през декември 1995, 1 с. (написано от Камен Миркович в качеството му 

на ректор на Университета за национално и световно стопанство). 

1261. Миркович, К. и ръководството на УНСС. Втори проект на мандатна 
програма на академичното ръководство на Университета за национално 

и световно стопанство за периода от ноември 1995 до октомври 1999 го-

дина. Написан в София през януари 1996, 15 с. (записано в документа: 5 

януари 1996) (обобщен от Камен Миркович в качеството му на ректор на 
Университета за национално и световно стопанство). 
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1262. Миркович, К. и ръководството на УНСС. Мандатна програма на ректор-

ското ръководство на Университета за национално и световно стопанст-
во за периода от ноември 1995 до октомври 1999 година (окончателен 

вариант, приет от академичния съвет на УНСС на 17 януари 1996). На-
писан в София през януари 1996, 16 с. (записано в документа: 17 януари 

1996) (обобщен от Камен Миркович в качеството му на ректор на Уни-

верситета за национално и световно стопанство) 

1263. Миркович, К. Въпросник по микроикономика за студенти от редовно 

обучение. – Въпросник за изпит на студенти от Университета за на-

ционално и световно стопанство. София, септември 1996, 3 с. 

1264. Миркович, К. Въпросник по макроикономика за студенти от редовно 

обучение. – Въпросник за изпит на студенти от Университета за на-

ционално и световно стопанство. София, септември 1996, 4 с. 

1265. Миркович, К., Д. Димитров. Въпросник по математическа икономия за 
студенти от специалност “Макроикономика”. – Въпросник за изпит на 

студенти от Университета за национално и световно стопанство. 

София, септември 1996, 2 с. 

1266. Миркович, К. Тематичен план по математическа икономия за студенти от 
специалност “Макроикономика”. – Тематичен план на учебен курс за 

студенти от Университета за национално и световно стопанство. 

София, септември 1996, 2 с. 

1267. Миркович, К. За утвърждаване тристепенната структура на обучение във 

висшето образование. – Академично слово, произнесено при откриване-
то на Новата 1996/1997 учебна година в Университета за национално и 

световно стопанство на 7 октомври 1996. София, октомври 1996, 12 с. 

1268. Миркович, К. Обяснения от 27 ноември 1996 от проф. Камен Миркович, 

ректор Университета за национално и световно стопанство, до главния 
инспектор Димитринка Попова – ръководител на проверката в УНСС, 

извършвана от Сметната палата през 1996. Написани в София през ноем-

ври 1996, 7 с. (записано в документа: 27 ноември 1996) (написано от Ка-
мен Миркович в качеството му на ректор на УНСС). 
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1269. Миркович, К. Обяснения от 3 януари 1997 от проф. Камен Миркович, 

ректор на Университета за национално и световно стопанство, до глав-

ния инспектор Димитринка Попова – ръководител на проверката в 

УНСС, извършвана от Сметната палата през 1996, по акт за констатации 

от 20 декември 1996 от проверката на УНСС от Сметната палата. Напи-

сани в София през януари 1996, 15 с. (записано в документа: 3 януари 

1997) (написано от Камен Миркович в качеството му на ректор на 
УНСС). 

1270. Миркович, К. Възражения от 3 февруари 1997 от проф. Камен Миркович, 

ректор на Университета за национално и световно стопанство, по акта за 
констатации от 20 декември 1996 и по заключението по тях от главен 

инспектор Димитринка Попова от 22 януари 1997 по проверката в 

УНСС, извършвана от Сметната палата през 1996. Написани в София 
през февруари 1997 (записано в документа: 3 февруари 1997) (написано 

от Камен Миркович в качеството му на ректор на УНСС) 

1271. Миркович, К. Въпросник по макроикономика за студенти от задочно 

обучение. – Въпросник за изпит на студенти от Университета за на-

ционално и световно стопанство. София, февруари 1997, 2 с. 

1272. Миркович, К. Възражения от 10 март 1997 от проф. Камен Миркович, 

ректор на Университета за национално и световно стопанство, по акта за 
констатации от 20 декември 1996, по заключението по тях от главен ин-

спектор Димитринка Попова от 22 януари 1997 и по решението на Бо-

жидар Влахов от 25 февруари 1997 по проверката в УНСС, извършвана 
от Сметната палата през 1996. Написани в София през март 1997, 18 с. 
(записано в документа: 10 март 1997) (написано от Камен Миркович в 

качеството му на ректор на УНСС). 

1273. Миркович, К. Високопрестижен център за висше икономическо и юри-

дическо образование.. – Слово, произнесено по случай 21 май – празника 

на Университета за национално и световно стопанство (произнесено 

на 21 май 1997). София, май 1997, 8 с. 

Словото е публикувано във: 

[1] Миркович, К. Високопрестижен център за висше икономическо и юридическо об-

разование. – Икономист, бр. 498 от 9 юни 1997, София. 
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1274. Миркович, К. Писмо на Камен Миркович, ректор на Университета за на-
ционално и световно стопанство, от 27 май 1997 до Божидар Влахов – 

ръководител на отделение “Министерства и ведомства от нематериална-
та сфера” на Сметната палата в отговор на неговия доклад от 2 май 1997 

относно резултатите от извършената проверка в УНСС София за периода 
от 1 януари до 30 септември 1996, и мерки за отстраняване на констати-

раните нарушения, изпратено с писмо № 21-02-001 от 2 май 1997. Напи-

сано в София през май 1997, с.4 с. (записано в документа: 27 май 1997) 

(написано от Камен Миркович в качеството му на ректор на УНСС). 

1275. Миркович, К. Рязък прелом в учебното съдържание. – Слово, произнесено 

на срещата на академичната общност на Университета за национално 

и световно стопанство с министър председателя на България Иван 

Костов (произнесено на 9 юни 1997). София, юни 1997, 4 с. 

Словото е публикувано във: 

[1] Миркович, К. Рязък прелом в учебното съдържание. – Икономист, бр. 499 от 3 

юли 1997, София. 

1276. Миркович, К., Н. Андреев, Н. Николов. Доклад от 22 септември 1997 от-
носно резултатите от командировка, извършена в Швейцария през сеп-

тември 1997 с оценка за възможностите за изграждане на Международен 

център за подготовка и квалификация на кооперативни кадри при Уни-

верситета за национално и световно стопанство. Написан в София през 
септември 1997, 2 с. (записано в документа: 22 септември 1997). 

1277. Миркович, К. 26000 студенти се обучават в най-голямото висше учебно 

заведение в страната. – Академично слово, произнесено при откриване на 

новата 1997/1998 учебна година в Университета за национално и све-
товно стопанство (произнесено на 6 октомври 1997). София, октомври 

1997, 15 с. 

Академичното слово е публикувано във: 

[1] Миркович, К. 26000 студенти се обучават в най-голямото висше учебно заведение 
в страната. Слово на ректора проф. д.ик.н. Камен Миркович при откриване на новата 
учебна година. – Икономист, бр. 501 от 15 октомври 1997, София. 
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1278. Миркович, К. Слово при връчването на дипломата и медала на почетната 
титла “Доктор хонорис кауза на УНСС” на проф. Юрген ван Буур на 
тържественото заседание на академичния съвет на Университета за на-
ционално и световно стопанство на 20 октомври 1997. Написано в София 
през октомври 1997, 7 с. (записано в документа: 20 октомври 1997) (на-
писано от Камен Миркович в качеството му на ректор на УНСС). 

1279. Миркович, К., Хр. Далкалъчев. Отчет от 28 ноември 1997 за служебната 
командировка в Сантяго де Куба (Република Куба) за периода от 15 до 

24 ноември 1997. Написано в София през ноември 1997, 1 с. (записано в 

документа: 28 ноември 1997). 

1280. Миркович, К., Хр. Далкалъчев. Отчет от 18 декември 1997 за служебната 
командировка в Сидни (Австралия) за периода от 30 ноември до 12 де-
кември 1997. Написано в София през декември 1997, 2 с. (записано в до-

кумента: 18 декември 1997). 

1281. Миркович, К. Предложение от януари 1998 за извършване на образова-
телна реформа в Университета за национално и световно стопанство 

(проект). Написано в София през януари 1998, 5 с. (написано от Камен 

Миркович в качеството му на ректор на Университета за национално и 

световно стопанство). 

1282. Миркович, К. Предложение от януари 1998 за ускоряване на реформата в 

Университета за национално и световно стопанство (проект). Написано в 

София през януари 1998, 14 с. (написано от Камен Миркович в качество-

то му на ректор на Университета за национално и световно стопанство). 

1283. Миркович, К. Становище на академичния съвет и студентския съвет на 
Университета за национално и световно стопанство относно проекта на 
министерството на образованието и науката за сливане на висши учили-

ща. – Становище на Университета за национално и световно стопанс-
тво. София, януари 1998, 7 с. 

Становището е публикувано във: 

[1] Миркович, К. Университетът за национално и световно стопанство не подкрепя 
проекта за сливане на висши училища. – 24 часа, бр. 17 от 21 януари 1998, София. 

[2] Миркович, К. Да на демократичните реформи, не на административния натиск. 

Университетът за национално и световно стопанство не подкрепя проекта за сливане 
на висши училища. – Икономист, бр. 504 от 3 февруари 1998, София. 
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1284. Миркович, К. Становище от 7 януари 1998 на Камен Миркович, ректор 

на Университета за национално и световно стопанство, относно проекта 
на министерството на образованието и науката за сливане на висши учи-

лища. Написано в София през януари 1998, 4 с. (записано в документа: 7 

януари 1998) (написано от Камен Миркович в качеството му на ректор 

на Университета за национално и световно стопанство). 

1285. Миркович, К. Становище от 14 януари 1998 на академичния съвет на 
Университета за национално и световно стопанство, относно проекта на 
министерството на образованието и науката за сливане на висши учили-

ща (проект). Написано в София през януари 1998, 4 с. (записано в доку-

мента: 14 януари 1998) (написано от Камен Миркович в качеството му 

на ректор на Университета за национално и световно стопанство). 

1286. Миркович, К. Становище от 14 януари 1998 на академичния съвет на 
Университета за национално и световно стопанство, относно проекта на 
министерството на образованието и науката за сливане на висши учили-

ща (прието от академичния съвет на УНСС на 14 януари 1998). Написа-
но в София през януари 1998, 4 с. (записано в документа: 14 януари 

1998) (написано от Камен Миркович в качеството му на ректор на Уни-

верситета за национално и световно стопанство). 

1287. Миркович, К. Писмо на Камен Миркович от 21 януари 1998 до генерал-

ния директор на ЮНЕСКО в Париж, с която го информира за намерени-

ето на министерството на образованието и науката да закрива висши 

училища в България, за протеста на академичната общност срещу това и 

отправя призив ЮНЕСКО да се намеси за спиране на този проект и за 
запазване на академичните традиции в България. Написано в София през 
януари 1998, 2 с. (записано в документа: 21 януари 1998) (написано от 
Камен Миркович в качеството му на ректор на Университета за нацио-

нално и световно стопанство). 

1288. Миркович, К., К. Велев и други ректори. Декларация на съвета на ректо-

рите по повод проекта на Министерството на образованието и науката за 
сливане на висши училища. – Декларация на съвета на ректорите в 
България от 22 януари 1998. София, януари 1998, 5 с. 
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1289. Миркович, К. Предложение за извършване на образователна реформа в 

Университета за национално и световно стопанство (вариант, внесен на 
заседанието на академичния съвет на УНСС на 28 януари 1998). Написа-
но в София през януари 1998, 18 с. (записано в документа: 28 януари 

1998) (написано от Камен Миркович в качеството му на ректор на Уни-

верситета за национално и световно стопанство). 

1290. Миркович, К. Предложения за промени в номенклатурата на специалнос-
тите, в статута на факултетите филиали и в статута на функционалните 
деканати на Университета за национално и световно стопанство (вариант 
към 13 февруари 1998). Написани в София през февруари 1998, 12 с. (за-
писано в документа: 13 февруари 1998) (написано от Камен Миркович в 

качеството му на ректор на Университета за национално и световно сто-

панство). 

1291. Миркович, К. Предложение за ускоряване на реформата в Университета 
за национално и световно стопанство, в т.ч. и за промени в номенклату-

рата на специалностите, в статута на факултетите филиали и в статута на 
функционалните деканати на УНСС (вариант, изпратен от Камен Мир-

кович с писмо № РД от 17 февруари 1998 до членовете на академичния 
съвет на УНСС, деканите на факултетите и ръководителите на катедрите 
на УНСС). Написан в София през февруари 1998, 17 с. (записано в доку-

мента: 17 февруари 1998) (написано от Камен Миркович в качеството му 

на ректор на Университета за национално и световно стопанство). 

1292. Миркович, К. и ръководството на УНСС. Проект на Отчет на ректора и 

академичния съвет на Университета за национално и световно стопанст-
во за дейността на УНСС през 1996 г. и 1997 г. и перспективи за негово-

то развитие (предназначен за Общото събрание на УНСС) (проектът на 
отчета е докладван на заседанието на академичния съвет на УНСС на 18 

февруари 1998). Написан в София през февруари 1998, 67 с. (обобщен от 
Камен Миркович в качеството му на ректор на Университета за нацио-

нално и световно стопанство). 
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1293. Миркович, К. Писмо на Камен Миркович от 5 март 1998 до членовете на 
академичния съвет на Университета за национално и световно стопанст-
во, деканите на факултетите и ръководителите на катедрите на УНСС 

относно проведения на 26 февруари 1998 в гр. Свищов Съвет на ректо-

рите (изпратено с писмо № РД-258 от 5 март 1998). Написано в  София 
през март 1998, 1 с. (записано в документа: 5 март 1998) (написано от 
Камен Миркович в качеството му на ректор на Университета за нацио-

нално и световно стопанство). 

1294. Миркович, К. и ръководството на УНСС. Отчет на ректора и академич-

ния съвет на Университета за национално и световно стопанство за 
дейността на УНСС през 1996 г. и 1997 г. и перспективи за неговото раз-
витие (окончателен вариант, приет на заседанието на АС на 18 февруари 

1998 и обсъден от Общото събрание на УНСС на 18 март 1998). Написан 

в София през февруари и март 1998, 67 с. (записано в документа: 18 март 
1998) (обобщен от Камен Миркович в качеството му на ректор на Уни-

верситета за национално и световно стопанство). 

1295. Миркович, К. Тезиси на встъплението на ректора на Университета за на-
ционално и световно стопанство проф. Камен Миркович по точка първа 
от дневния ред на Общото събрание “Отчет на ректора и академичния 
съвет за дейността на УНСС през 1996 г. и 1997 г. и перспективи за не-
говото развитие” (изложени от Камен Миркович пред Общото събрание 
на УНСС на 18 март 1998). Написани в София през март 1998, 8 с. (запи-

сано в документа: 18 март 1998) (написани от Камен Миркович в качест-
вото му на ректор на Университета за национално и световно стопанст-
во). 

1296. Миркович, К. Възражение от проф. Камен Миркович, ректор на Универ-

ситета за национално и световно стопанство, от 30 март 1998 по ревизи-

онния акт Столично управление “Държавен финансов контрол” от 27 

март 1998. Написано в София през март 1998, 4 с. (записано в документа: 
30 март 1998) (написано от Камен Миркович в качеството му на ректор 

на Университета за национално и световно стопанство). 

1297. Миркович, К., Д. Димитров. Програми по математическа икономика за 
бакалавърска и магистърска степен на специалност “Макроикономика”. 

– Програми на учебни курсове за студенти в Университета за нацио-

нално и световно стопанство. София, септември 1998, 4 с. 
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1298. Миркович, К. Най-важна е реформата в учебното съдържание. – Акаде-
мично слово, произнесено при откриване на новата 1998/1999 учебна го-

дина в Университета за национално и световно стопанство (произнесе-
но на 5 октомври 1998). София, октомври 1998, 11 с. 

1299. Миркович, К. Докладна записка 9 ноември 1998 до членовете на акаде-
мичния съвет на Университета за национално и световно стопанство. 

Написано в София през ноември 1998, 13 с. (записано в документа: 9 но-

ември 1998) (написана от Камен Миркович в качеството му на ректор на 
Университета за национално и световно стопанство). 

1300. Миркович, К. Съображения по проекта на Закона за изменение и допъл-

нение на Закона за висшето образование. Написани в София през декем-

ври 1998, 3 с. (записано в документа: декември 1998) (написани от Ка-
мен Миркович в качеството му на ректор на Университета за национал-

но и световно стопанство). 

1301. Миркович, К. Становище на академичния съвет на Университета за на-
ционално и световно стопанство относно решението за по-ранно пенси-

ониране на професорите (прието от академичния съвет на УНСС на 2 де-
кември 1998). Написано в София през декември 1998, 2 с. (записано в 

документа: 2 декември 1998) (написано от Камен Миркович в качеството 

му на ректор на Университета за национално и световно стопанство). 

1302. Миркович, К. Искане на ректора на Университета за национално и све-
товно стопанство проф. Камен Миркович от 14 декември 1998 до акре-
дитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация 

за разкриване на процедури по оценяване и акредитация на УНСС, на 
неговите звена и специалности (изведено от УНСС с № РД-2121 от 14 

декември 1998). Написано в София през декември 1998, 10 с. (записано в 

документа: 14 декември 1998) (написано от Камен Миркович в качество-

то му на ректор на Университета за национално и световно стопанство). 

1303. Миркович, К. Съображения по проекта на Закона за изменение и допъл-

нение на Закона за висшето образование (окончателен вариант, изпратен 

до народните представители). Написано в София през януари 1999, 3 с. 
(записано в документа: януари 1999) (написани от Камен Миркович в 

качеството му на ректор на Университета за национално и световно сто-

панство). 
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1304. Миркович, К. Писмо на ректора на УНСС проф. Камен Миркович от 27 

януари 1999 до председателя на Комисията за наука и образование на 
народното събрание на Република България Георги Панев относно об-

съждането на проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за 
висшето образование (изх. номер РД-152 от 27 януари 1999). Написано в 

София през януари 1999, 6 с. (записано в документа: януари 1999) (напи-

сани от Камен Миркович в качеството му на ректор на Университета за 
национално и световно стопанство). 

1305. Миркович, К., М. Иванов. Доклад от 1 юни 1999 за резултатите от из-
вършената оперативна командировка в Одеса (Украйна) от 19 до 26 май 

1999. Написан в София през юни 1999, 2 с. (записано в документа: 1 юни 

1999). 

1306. Миркович, К. Възпитаници на УНСС работят във всички сфери на ико-

номическия и обществения живот. – Академично слово, произнесено при 

откриване на новата 1999/2000 учебна година в Университета за наци-

онално и световно стопанство (произнесено на 4 октомври 1999). Со-

фия, октомври 1999, 9 с. 

1307. Миркович, К. и ръководството на УНСС. Отчет за изпълнението на ман-

датната програма на ректорското ръководство на Университета за 
национално и световно стопанство за периода от ноември 1995 г. до ок-

томври 1999 г. (предназначен за Общото събрание на Университета за 
национално и световно стопанство на 20 октомври 1999). Написан в Со-

фия през септември 1999, 73 с. плюс приложения (написан от Камен 

Миркович в качеството му на ректор на Университета за национално и 

световно стопанство). 

1308. Миркович, К. Встъпление по отчета за изпълнението на мандатната 
програма на ректорското ръководство на Университета за национално и 

световно стопанство за периода от ноември 1995 до октомври 1999, нап-

равено пред Общото събрание на Университета за национално и светов-

но стопанство на 20 октомври 1999. Написано в София през октомври 

1999, 4 с. (записано в документа: 20 октомври 1999) (написано от Камен 

Миркович в качеството му на ректор на Университета за национално и 

световно стопанство). 
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1309. Миркович, К. Относно статута на студентските столове и общежития в 

София. Написан в София през февруари 2000, 2 с. (записано в докумен-

та: 7 февруари 2000) (написана от Камен Миркович в качеството му на 
ректор на Университета за национално и световно стопанство). 

1310. Миркович, К. и ръководството на УНСС. Мандатна програма на акаде-
мичния съвет и ректора на УНСС за периода от ноември 1999 г. до ок-

томври 2003 г. (утвърдена от академичния съвет на УНСС на 15 март 
2000). Написана в София през март 2000, 22 с. (обобщена от Камен Мир-

кович в качеството му на ректор на Университета за национално и све-
товно стопанство). 

1311. Миркович, К. Становище на академичния съвет на Университета за на-
ционално и световно стопанство по отмененото платено обучение и по 

въпроса за таксите в държавните висши училища (изпратено от УНСС 

до министъра на образованието и науката с писмо РД-539 от 21 април 

2000). Написано в София през април 2000, 5 с. (записано в документа: 12 

април 2000) (написано от Камен Миркович в качеството му на ректор на 
Университета за национално и световно стопанство). 

1312. Миркович, К., Н. Андреев. Отчет на проф. Камен Миркович и проф. Ни-

кола Андреев от 12 май 2000 относно резултатите от командировката в 

Египет от 30 април до 10 май 2000. Написан в София през май 2000, 3 с. 
(записано в документа: 12 май 2000). 

1313. Миркович, К. Докладна записка от 25 май 2000 на проф. д.ик.н. Камен 

Миркович относно отрицателните последствия от отмяната на платеното 

обучение в държавните висши училища и въвеждането на всеобщи такси 

за студентите в тях. Написана в София през май 2000, 4 с. (записано в 

документа: 25 май 2000) (написано от Камен Миркович в качеството му 

на ректор на Университета за национално и световно стопанство). 

1314. Миркович, К. Трудово-производителните кооперации и образованието. – 

Приветствие до Деветия конгрес на Националния съюз на трудово-

производителните кооперации в България (произнесено на 20 септември 

2000). София, септември 2000, 3 с. 
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1315. Миркович, К. Подготовката на висококачествени икономисти и юристи 

– основна задача на Университета за национално и световно стопанство. 

– Академично слово при откриването на новата 2000/2001 учебна годи-

на в Университета за национално и световно стопанство (произнесено 

на 2 октомври 2000). София, октомври 2000, 9 с. 

1316. Миркович, К. С традициите и ценностите на българското висше образо-

вание. – Академично слово, произнесено на тържественото събрание на 

29 ноември 2000, посветено на 80-ата годишнина на Университета за 

национално и световно стопанство. София, ноември 2000, 24 с. 

Академичното слово е публикувано във: 

[1] Миркович, К. С традициите и ценностите на българското висше образование. 
Слово, произнесено на тържественото събрание на 29 ноември 2000, посветено на 
80-тата годишнина на Университета за национално и световно стопанство. – Иконо-

мист, бр. 521 от 5 декември 2000, София. 

1317. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 18 декември 2000 за резул-

татите от командировката в Рио де Жанейро (Бразилия) и Буенос Айрес 
(Аржентина) от 2 до 16 декември 2000 (записано в документа: 18 декем-

ври 2000). 

1318. Миркович, К. Сътрудничеството между Университета за национално и 

световно стопанство и Националния съюз на трудово-производителните 
кооперации в областта на образованието. – Изказване пред Междунаро-

ден семинар на Националния съюз на трудово-производителните коопе-
рации (направено на 8 февруари 2001). София, февруари 2001, 5 с. 

1319. Миркович, К., Хр. Далкалъчев. Отчет от 4 октомври 2001 за командиров-

ката в Италия от 19 септември до 2 октомври 2001. Написан в София 
през октомври 2001, 3 с. (записано в документа: 4 октомври 2001). 

1320. Миркович, К. Отворен адрес от октомври 2001 на проф. Камен Мирко-

вич, ректор на Университета за национално и световно стопанство, до 

делегатите на конгреса на Международния кооперативен алианс в Сеул, 

състоял се през октомври 2001 [на английски език]. Написан в София 
през октомври 2001. 
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1321. Миркович, К. Отчет на проф. Камен Миркович, ректор на Университета 
за национално и световно стопанство, от 24 октомври 2001относно слу-

жебната командировка до Южна Кория и Китай през октомври 2001 г. 
Написан в София през октомври 2001, 2 с. (записано в документа: 24 ок-

томври 2001). 

1322. Миркович, К. Докладна записка от 18 февруари 2002 на проф. д.ик.н. 

Камен Миркович, ректор на УНСС, относно корумпираното вземане на 
изпити в университетите. Написана през февруари в София, 6 с. (записа-
но в документа: 18 февруари 2002) (написано от Камен Миркович в ка-
чеството му на ректор на Университета за национално и световно сто-

панство). 

1323. Миркович, К., Н. Андреев. Отчет от 18 април 2002 на проф. Камен Мир-

кович и проф. Никола Андреев за резултатите от командировката в Кай-

ро (Египет) от 9 до 16 април 2002. Написан в София през април 2002, 2 с. 
(записано в документа: 18 април 2002). 

1324. Миркович, К. и ръководството на УНСС. Проект на Отчет за дейността 
на Университета за национално и световно стопанство през 2000 г. и 

2001 г. (предназначен за Общото събрание на УНСС на 15 май 2002) На-
писан в София през април 2002, 74 с. плюс приложения (записано в до-

кумента: април 2002) (обобщен от Камен Миркович в качеството му на 
ректор на Университета за национално и световно стопанство). 

1325. Миркович, К. и ръководството на УНСС. Отчет за дейността на Универ-

ситета за национално и световно стопанство през 2000 г. и 2001 г. (Общо 

събрание на УНСС на 15 май 2002) (окончателен вариант). Написан в 

София през април 2002, 65 с. плюс приложения (записано в документа: 
15 май 2002) (обобщен от Камен Миркович в качеството му на ректор на 
Университета за национално и световно стопанство). 

1326. Миркович, К. и ръководството на УНСС. Насоки за стратегия на разви-

тие на Университета за национално и световно стопанство (Общо събра-
ние на УНСС на 15 май 2002). Написан в София през април 2002, 42 с. 
(записано в документа: 15 май 2002) (обобщенни от Камен Миркович в 

качеството му на ректор на Университета за национално и световно сто-

панство). 
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1327. Миркович, К. Относно проблемите на висшето образование в България. – 

Разработка за Университета за национално и световно стопанство. 

София, септември 2002, 6 с. 

1328. Миркович, К. Необходимо е връщане на платеното обучение в бакала-
върска степен на държавните университети. – Академично слово при от-

криването на новата 2002/2003 учебна година в Университета за наци-

онално и световно стопанство (произнесено на 30 септември 2002). 

София, септември 2002, 12 с. 

Академичното слово е публикувано във: 

[1] Миркович, К. Необходимо е връщане на платеното обучение в бакалавърска сте-
пен на държавните университети. Академично слово при откриването на новата 
2002/2003 учебна година в Университета за национално и световно стопанство (про-

изнесено през септември). – Икономист, бр. 530 от 30 октомври 2002, София. 

[2] Миркович, К. Къде е ученият? Медии възпяват некадърници и извратени. [Съкра-
тен текст на Академичното слово при откриването на новата 2002/2003 учебна годи-

на в Университета за национално и световно стопанство (произнесено на 30 септем-

ври 2002)]. – 24 часа, бр. 271 от 1 октомври 2002, София. 

1329. Миркович, К., Н. Андреев. Отчет от 18 октомври 2002 на проф. Камен 

Миркович и проф. Никола Андреев относно командировката в Лисабон 

и Мадрид (Португалия) от 8 до 15 октомври 2002. Написан в София през 
октомври 2002, 2 с. (записано в документа: 18 октомври 2002). 

1330. Миркович, К. Становище на проф. д.ик.н. Камен Миркович, ректор на 
УНСС, относно поставени въпроси от Тодор Зарков Модев. Написано в 

София през октомври 2002, 2 с. (записано в документа: октомври 2002) 

(написано от Камен Миркович в качеството му на ректор на Универси-

тета за национално и световно стопанство). 

1331. Миркович, К., Хр. Далкалъчев. Отчет от 19 декември 2002 на проф. Ка-
мен Миркович и доц. Христо Далкалъчев за резултатите от командиров-

ката във Венецуела и Мексико от 22 ноември до 7 декември 2002. Напи-

сан в София през декември 2002, 4 с. (записано в документа: 19 декемв-

ри 2002). 

1332. Миркович, К. Доклад от 14 април 2003 на проф. Камен Миркович и доц. 

Йордан Близнаков за резултатите от командировката в Япония от 28 

март до 12 април 2003. Написан в София през април 2003, 2 с. (записано 

в документа: 14 април 2003). 
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1333. Миркович, К., Н. Андреев. Отчет на проф. Камен Миркович и проф. Ни-

кола Андреев от 10 юни 2003 за резултатите от командировката в Кайро 

(Египет) от 29 май до 7 юни 2003 на работно посещение в Работническия 
университет в Кайро по проблемите на двустранното сътрудничество. 

Написан в София през юни 2002, 3 с. (записано в документа: 10 юни 

2003). 

1334. Миркович, К., Н. Андреев. Доклад на проф. Камен Миркович и проф. Ни-

кола Андреев от 9 юли 2003 относно резултатите от командировката в 

Париж от 2 до 8 юли 2003. Написан в София през юли 2003, 1 с. 

1335. Миркович, К., Н. Андреев. Отчет от 10 септември 2003 на проф. Камен 

Миркович и проф. Никола Андреев относно резултатите от командиров-

ката в Осло и Стокхолм от 2 до 9 септември 2003. Написан през септем-

ври 2003 в София, 2 с. (записано в документа: 10 септември 2003). 

1336. Миркович, К., Й. Близнаков. Доклад от 26 септември 2003 на проф. Ка-
мен Миркович и доц. Йордан Близнаков относно резултатите от коман-

дировката в САЩ от 14 до 22 септември 2002 в САЩ. Написан в София 
през септември 2003, 2 с. (записано в документа: 26 септември 2003). 

1337. Миркович, К. За издигане ролята на икономистите в обществения живот 
на страната. – Академично слово при откриването на новата 2003/2004 

учебна година в Университета за национално и световно стопанство 

(произнесено на 29 септември 2003). София, септември 2003, 14 с. 

Академичното слово е публикувано във: 

[1] Миркович, К. За издигане ролята на икономистите в обществения живот на стра-
ната. Академично слово при откриването на новата 2003/2004 учебна година в Уни-

верситета за национално и световно стопанство (29 септември 2003). – Икономист, 

бр. 534 от 14 октомври 2003, София. 

1338. Миркович, К. и ръководството на УНСС. Отчет за изпълнението на 
мандатната програма на академичния съвет и ректора на Университета 
за национално и световно стопанство за периода от ноември 1999 г. до 

октомври 2003 г. (Общо събрание на УНСС от 12 ноември 2003). Напи-

сан в София през септември 2003, 70 с. (записано в документа: 12 ноем-

ври 2003) (обобщен от Камен Миркович в качеството му на ректор на 
Университета за национално и световно стопанство). 
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1339. Миркович, К. Приветствие от 6 ноември 2003 на ректора на Университе-
та за национално и световно стопанство Камен Миркович до делегатите 
на Десетия конгрес на Националния съюз на трудово-производителните 
кооперации в България. Написано в София през ноември 2003, 2 с. (за-
писано в документа: 6 ноември 2003) (написано от Камен Миркович в 

качеството му на ректор на Университета за национално и световно сто-

панство). 

1340. Миркович, К. Встъпление по Отчета за изпълнението на мандатната 
програма на академичния съвет и ректора на Университета за национал-

но и световно стопанство за периода от ноември 1999 г. до октомври 

2003 г. (Общо събрание на УНСС от 12 ноември 2003). Написано в Со-

фия през октомври 2003 (записано в документа: 12 ноември 2003) (напи-

сано от Камен Миркович в качеството му на ректор на Университета за 
национално и световно стопанство). 

1341. Миркович, К. Информация за застрахователния сектор в България (към 

декември 2003). – Научна консултация (представена през декември 

2003). София, декември 2003, 3 с. 

1342. Миркович, К. Информация за икономическия растеж и други макроико-

номически показатели в България (към декември 2003). – Научна кон-

султация (представена през декември 2003). София, декември 2003, 5 с. 

1343. Миркович, К. Кратък анализ на държавния бюджет на България за 2004 

година (към декември 2003). – Научна консултация (представена през 
декември 2003). София, декември 2003, 11 с. 

1344. Миркович, К. Информация и прогнози за икономическия растеж и за 
други макроикономически показатели в България (към януари 2004 г.). – 

Научна консултация (представена през януари 2004). София, януари 

2004, 9 с. 

1345. Миркович, К. Въпросник по макроикономика за студенти от редовно 

обучение. – Въпросник за изпит на студенти от Университета за на-

ционално и световно стопанство. София, януари 2004, 4 с. 

1346. Миркович, К. Характеристика и прогноза на някои макроикономически 

величини и зависимости в България през 2004 г. и 2005 г. – Консултация 
(представена през януари 2004). София, декември 2003, 1 с. 
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1347. Миркович, К. Информация за застрахователния сектор в България (към 

януари 2004 г.). – Научна консултация (представена през януари 2004). 

София, януари 2004, 8 с. 

1348. Миркович, К. Кратък анализ на държавния бюджет на България за 2004 г. 
(към януари 2004 г.). – Научна консултация (представена през януари 

2004). София, януари 2004, 13 с. 

1349. Миркович, К. Информация и прогнози за икономическия растеж и за 
други макроикономически показатели в България (към края на януари 

2004 г.). – Научна консултация. София, януари 2004, 15 с. 

1350. Миркович, К. Прогнози за икономическия растеж и за инфлацията в Бъл-

гария (към края на януари 2004 г.). – Научна консултация (представена 

през февруари 2004). София, януари 2004, 19 с. 

1351. Миркович, К. Икономически преглед (към февруари 2004 г.). – Научна 

консултация (представена през март 2003). София, февруари 2004, 10 с. 

1352. Миркович, К. Прогноза за номиналните и реалните доходи в България 
през 2004 г. и 2005 г. (към март 2004 г.). – Научна консултация (предс-
тавена през март 2004). София, март 2004, 10 с. 

1353. Миркович, К. Икономически преглед (към април 2004 г.). – Научна кон-

султация (представена през май 2004). София, април 2004, 32 с. 

1354. Миркович, К. Оценка на икономическия растеж в България през 2003 г. и 

възможности за растежа през 2004 г. – Научна консултация  (представе-
на през май 2004). София, април 2004, 30 с. 

1355. Миркович, К. Прогнози за доходите и за премийните приходи от застра-
хователния пазар в България през 2004 г. и 2005 г. – Научна консултация  
(представена през май 2004), 19 с. 

1356. Миркович, К. Представяне на Махмуд Сами Ахмед Мохамед Али Халаф, 

докторант от Египет, на защитата на неговата докторска дисертация пред 

Специализирания научен съвет по икономическа теория и макроиконо-

мика при ВАК в София на 22 юни 2004 г. Написан в София през юни 

2004, 3 с. (записано в документа: 22 юни 2004) (направено от Камен 

Миркович качеството му на научен ръководител на докторанта). 
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1357. Миркович, К. Икономически преглед (към юни 2004 г.). – Научна кон-

султация (представена през юни 2004). София, юни 2004, 9 с. 

1358. Миркович, К. Нееднзначност на ролята, която споразумението с Между-

народния валутен фонд може да има за икономическия растеж в Бълга-
рия в кратък срок (към юли 2004 г.). – Научна консултация (представе-
на през юли 2004). София, юни 2004, 7 с. 

1359. Миркович, К. Въпросник по основи на микроикономиката за студенти от 
задочно обучение в Общоикономическия факултет на УНСС. – Въпрос-
ник за изпит на студенти от Университета за национално и световно 

стопанство. София, юли 2004, 4 с. 

1360. Миркович, К. Икономически преглед (към септември 2004 г.). – Научна 

консултация (представена през септември 2004). София, септември 

2004, 10 с. 

1361. Миркович, К. Икономически растеж и доходи в България след първото 

полугодие на 2004 г. – Научна консултация (представена през септемв-
ри 2004). София, септември 2004, 9 с. 

1362. Миркович, К. Икономически преглед (към октомври 2004 г.). – Научна 

консултация (представена през октомври 2004). София, октомври 2004, 

10 с. 

1363. Миркович, К. Макроикономическата обстановка в България през 2005 г. 
не съдействува за значително нарастване на доходите и за ускоряване на 
икономическия растеж. – Научна консултация (представена през ок-

томври 2004). София, октомври 2004, 9 с. 

1364. Миркович, К. Въпросник по основи на макроикономиката за студенти от 
задочно обучение в Общоикономическия факултет на УНСС. – Въпрос-
ник за изпит на студенти от Университета за национално и световно 

стопанство. София, ноември 2004, 4 с. 

1365. Миркович, К. Макроикономически тенденции в България след деветме-
сечието на 2004 г. – Научна консултация (представена през ноември 

2004). София, ноември 2004, 8 с. 
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1366. Миркович, К. Ролята на някои фактори на икономическия растеж в Бъл-

гария според информация към декември 2004 г. – Научна консултация 
(представена през декември 2004). София, декември 2004, 8 с. 

1367. Миркович, К. Икономически растеж и инфлация в България през 2005 г. 
– Научна консултация (представена през февруари 2005). София, фев-

руари 2005, 5 с. 

1368. Миркович, К. Икономическият растеж и кредитната експанзия в Бълга-
рия през 2005 г. – Научна консултация (представена през март 2005). 

София, март 2005, 8 с. [147.05.07; 176.05.02; 45.05.06]. 

1369.  Прогнози за доходите и за премийните приходи от застрахователния па-
зар в България през 2005 г. и 2006 г. – Научна консултация (представена 

през май 2005). София, май 2005, 13 с. 

1370. Миркович, К. Конкурентоспособността на България като фактор на ико-

номическия растеж – Научна консултация (представена през юни 2005). 

София, юни 2005, 5 с. 

1371. Миркович, К. Някои актуални макроикономически аспекти на България. 
– Научна консултация (представена през септември 2005). София, сеп-

тември 2005, 8 с. 

1372. Миркович, К. Проблеми на инфлацията в България. – Научна консулта-

ция (представена през октомври 2005). София, октомври 2005, 7 с. 

1373. Миркович, К. Проблеми на държавния бюджет на България през 2006 г. – 

Научна консултация (представена през ноември 2005). София, ноември 

2005, 6 с. 

1374. Миркович, К. Проблеми на търговския дефицит в България и отражение-
то им върху икономическия растеж – Научна консултация (представена 

през януари 2006). София, януари 2006, 4 с. 

1375. Миркович, К. Въпросник по математическо моделиране на икономичес-
ките системи за студенти от специалност “Макроикономика”. – Въпрос-
ник за изпит на студенти от Университета за национално и световно 

стопанство. София, януари 2006, 3 с. 
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1376. Миркович, К. Очаква се влошаване на макроикономическите показатели 

в България през 2006 г. – Научна консултация (представена през март 

2006). София, март 2006, 4 с. 

1377. Миркович, К. Прогнози за номиналните и реалните доходи в България 
през 2006 г. и 2007 г. – Научна консултация (представена през март 

2006). София, май 2006, 6 с. 

1378. Миркович, К. Прогноза за лихвените равнища по кредитите на търговс-
ките банки в България през 2007 г. – Научна консултация (представена 

през декември 2006). София, декември 2006, 2 с. 

1379. Миркович, К. Програма по моделиране на икономическите системи за 
специалностите “Макроикономика” и “Икономика”. – Програма на уче-
бен курс за студенти в Университета за национално и световно сто-

панство (проект). София, май 2008, 3 с. 

1380. Миркович, К. Въпросник по основи на икономическата теория за студен-

ти от професионално направление “Икономика”. – Въпросник за изпит 

на студенти от Университета за национално и световно стопанство. 

София, септември 2008, 3 с. 

1381. Миркович, К. Тестове по основи на икономическата теория за професио-

нално направление “Икономика”. – Тестове за учебен курс за студенти 

в Университета за национално и световно стопанство. София, октомв-

ри 2008, 3 с. 

1382. Миркович, К. Програма по икономическа теория за колежанско образо-

вание. – Програма на учебен курс за колежани от Кооперативната 

школа на Националния съюз на ТПК в Банкя. София, октомври 2008, 3 с. 

1383. Миркович, К. Тестове по икономическа теория за колежанско образова-
ние. –Тестове за учебен курс за колежани от Кооперативната школа на 

Националния съюз на ТПК в Банкя. София, октомври 2008, 5 с. 

1384. Миркович, К. Въпросник по основи на микроикономиката за студенти от 
професионално направление “Икономика”. – Въпросник за изпит на 

студенти от Университета за национално и световно стопанство. 

София, януари 2009, 3 с. 
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15. Редактирания и съставителства 

1385. Миркович, К. Научна редакция на статията: Давид Давидов. Усъвършен-

ствуване на системата за управление на обществото. – Работническо де-
ло, бр. 242 от 30 август 1969, София. 

1386. Миркович, К. Научна редакция на статията: Сава Дълбоков. Единният 
финансов план в системата на финансовото планиране. – Икономически 

живот, бр. 37 от 11 септември 1969, София. 

1387. Миркович, К. Научна редакция на изказването: Живко Живков. За място-

то на моделирането и прогнозирането в системата на управление на на-
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1388. Миркович, К. Научна редакция на част от доклада: Тодор Живков. За 
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водство на народното стопанство (Материали на пленума на ЦК на БКП, 

състоял се на 23 и 24 септември 1969 г.). ЦК на БКП, С., 1969. 

1389. Миркович, К. Научна редакция на статията: Живко Живков. Съвременни 
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32. Миркович, К. Политинформация към 20 септември 1958. – 

Политинформация пред личния състав на поделение 2693 в Стара 

Загора (изнесена на 20 септември 1958). Стара Загора, септември 1958, 2 

с. 

33. Миркович, К. Произход и строеж на земята. – Тезиси за лекция пред 

офицерския състав на поделение 2693 в Стара Загора (представени 

през ноември 1958). Стара Загора, ноември 1958, 7 с. 

34. Миркович, К. Произход на живота върху земята. – Тезиси за лекция пред 

офицерския състав на поделение 2693 в Стара Загора (представени 

през ноември 1958). Стара Загора, ноември 1958, 6 с. 

35. Миркович, К. Политинформация към 29 ноември 1958. – 

Политинформация пред личния състав на поделение 2693 в Стара 

Загора (изнесена на 29 ноември 1958). Стара Загора, ноември 1958, 2 с. 

36. Миркович, К. Със самоотвержен труд и трудов героизъм в народното 

стопанство да работим за благото на нашата родина и нашия народ. – 

Слово пред уволняващия се набор от поделение 2693 в Стара Загора 

(произнесено през ноември 1958). Стара Загора, ноември 1958, 11 с. 

37. Миркович, К. Как хората са се научили да говорят. – Тезиси за лекция 
пред офицерския състав на поделение 2693 в Стара Загора 

(представени през декември 1958). Стара Загора, декември 1958, 6 с. 

38. Миркович, К. Произход на небесните тела. – Тезиси за лекция пред 

офицерския състав на поделение 2693 в Стара Загора (представени 

през декември 1958). Стара Загора, декември 1958, 6 с. 

39. Миркович, К. Растителният свят от възникването му до наши дни. – 

Тезиси за лекция пред офицерския състав на поделение 2693 в Стара 

Загора (представени през декември 1958). Стара Загора, декември 1958, 

6 с. 

40. Миркович, К. Има ли разум в живата природа. – Тезиси за лекция пред 

офицерския състав на поделение 2693 в Стара Загора (представени 

през декември 1958). Стара Загора, декември 1958, 6 с. 
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1960 година 

41. Миркович, К. Възпроизводството на обществения капитал при 

капитализма. – Студентска курсова работа във Висшия икономически 

институт “Карл Маркс” (представена през май 1960). Висшия 
икономически институт “Карл Маркс”, май 1960, 25 с. 

1961 година 

42. Миркович, К. Подемът на национално-освободителното движение и 

разпадането на колониалната система. – Научен доклад пред студентска 

теоретична конференция във Висшия икономически институт “Карл 
Маркс” (изнесен на 6 април 1961). София, април 1961, 14 с. 

43. Миркович, К. Новото в Марксовата теория за принадената стойност 
(изложение пред спецсеминар по политическа икономия на капитализма 
върху предговора към том втори на “Капиталът” на Карл Маркс). – 

Изложение пред студентски спецсеминар във Висшия икономически 

институт “Карл Маркс” (направено през ноември 1961). София, 
ноември 1961, 5 с. 

1962 година 

44. Миркович, К. Марксовата теория за възпроизводството на целия 
обществен капитал (доклад пред спецсеминар по политическа икономия 
на капитализма). – Доклад пред студентски спецсеминар във Висшия 
икономически институт “Карл Маркс” (изнесен през април 1962). 

София, април 1962, 9 с. 

45. Миркович, К. Въпросът за критерия на стойността и цената (доклад пред 

спецсеминар по политическа икономия на социализма). – Доклад пред 

студентски спецсеминар във Висшия икономически институт “Карл 
Маркс” (изнесен през ноември 1962). София, ноември 1962, 24 с. 
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1963 година 

46. Миркович, К. Конспекти от литература по темата на студентската дип-

ломна работа във Висшия икономически институт “Карл Маркс” [Проб-

лемът за отношението между стойност и цена при социализма]. – Конс-
пекти на литературни източници. София, 1963, 132 с. 

47. Миркович, К. Някои мисли и забележки, свързани с разработването на 
дипломната работа във Висшия икономически институт “Карл Маркс” 

[Проблемът за отношението между стойност и цена при социализма]. – 

Творчески бележки. София, 1963, 18 с. 

48. Миркович, К. Проблемът за отношението между стойност и цена при 

социализма. – Студентска дипломна работа във Висшия икономически 

институт “Карл Маркс”. София, 1963, 81 с. 

49. Миркович, К. Проблеми на историята на политическата икономия (обра-
ботени лекции на проф. Кирил Григоров). – Записки във Висшия иконо-

мически институт “Карл Маркс”. София, 1963, 180 с. 

1964 година 

50. Миркович, К. Индивидуален план на Камен Миркович от юни 1964 за 
работата му като редовен аспирант в катедра “Политическа икономия” 

при Висшия икономически институт “Карл Маркс” в София за периода 
от 3 юни 1964 до 3 юни 1967. Написан в София през май и юни 1964, 10 

с. 

51. Миркович, К. Анотации на българска икономическа литература. – Конс-
пекти на литературни източници. София, 1964, 36 с. 

1965 година 

52. Миркович, К. Протокол от обсъждане на втората глава от учебник по по-

литическа икономия. – Научно обсъждане в катедра “Политическа 

икономия” при Висшия икономически институт “Карл Маркс” (състо-

яло се в Банкя на 4 февруари 1965). Банкя, февруари 1965, 11 с. 
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53. Миркович, К. Използване на стоково-паричните отношения в 
социалистическото народно стопанство. – Научен доклад пред пленарно 

заседание на студентско-аспирантска научна конференция 
(организирана от Висшия икономически институт “Карл Маркс” през 
май 1965). София, май 1965, 24 с. 

54. Миркович, К. Схеми и планове на кандидатската дисертация. – Матери-

али по кандидатската дисертация “Трудоемкост на продукцията при 

социализма (по данни на отрасъл черна металургия на НРБ)”, разра-

ботвана във Висшия икономически институт “Карл Маркс” [за доктор 

по икономика]. София, 1965, 65 с. 

55. Миркович, К. Предварителен вариант на глава първа от кандидатската 
дисертация. – Материали по кандидатската дисертация “Трудоемкост 

на продукцията при социализма (по данни на отрасъл черна металургия 
на НРБ)”, разработвана във Висшия икономически институт “Карл 
Маркс” [за доктор по икономика]. София, 1965, 48 с. 

1966 година 

56. Миркович, К. Проблеми на усъвършенствуване управлението и 

планирането на народното стопанство. – Изказване пред научна сесия 
(организирана от Висшия икономически институт “Карл Маркс” през 
юни 1966 г. изказването е направено на 2 юни 1966). София, юни 1966, 

11 с. 

57. Миркович, К. Част от програма по политическа икономия на социализма 
за комсомолските кръжоци. – В: Савов, Ст., Н. Бехар, Н. Великов, К. 

Миркович. Примерна програма по политическа икономия (за звената на 
политическата учебна година в комсомола). Централен комитет на 
ДКМС, С., 1966, 24 с. (участие на К. Миркович – 8 с.) (излязла от печат 
през септември 1966) [преиздадена през 1967, 1968 и 1969 от 
Издателство «Народна младеж», С., 28 с.]. 

58. Миркович, К. Конспекти от литература по темата на кандидатската ди-

сертация. – Материали по кандидатската дисертация “Трудоемкост 

на продукцията при социализма (по данни на отрасъл черна металургия 
на НРБ)”, разработвана във Висшия икономически институт “Карл 
Маркс” [за доктор по икономика]. София, 1966, 103 с. 
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59. Миркович, К. Разработки по предварителния вариант на кандидатската 
дисертация. – Материали по кандидатската дисертация “Трудоемкост 

на продукцията при социализма (по данни на отрасъл черна металургия 
на НРБ)”, разработвана във Висшия икономически институт “Карл 
Маркс” [за доктор по икономика]. София, 1966, 31 с. 

60. Миркович, К. Преработен вариант на глава първа от кандидатската ди-

сертация. – Материали по кандидатската дисертация “Трудоемкост 

на продукцията при социализма (по данни на отрасъл черна металургия 
на НРБ)”, разработвана във Висшия икономически институт “Карл 
Маркс” [за доктор по икономика]. София, 1966, 47 с. 

61. Миркович, К. Трудоемкостта на продукцията в границите на отделното 

промишлено предприятие. – Предварителен вариант на студия (непуб-

ликуван). София, 1966, 54 с. 

62. Миркович, К. Трудоемкостта на продукцията в границите на отделното 

промишлено предприятие. – Първи вариант на студия (непубликуван). 

София, 1966, 61с. 

1967 година 

63. Миркович, К. Трудоемкост на продукцията при социализма (по данни на 
отрасъл черна металургия на НРБ). – Първи вариант на кандидатската 

дисертация, разработвана във Висшия икономически институт “Карл 
Маркс” [за доктор по икономика]. София, март 1967, 160 с. 

64. Миркович, К. Трудоемкост на продукцията при социализма (по данни на 
отрасъл черна металургия на НРБ). – Втори вариант на кандидатската 

дисертация, разработвана във Висшия икономически институт “Карл 
Маркс” [за доктор по икономика]. София, 1967, 154 с. 

65. Миркович, К. Справка за някои трудове, посветени на математическото 

моделиране и на математическите методи в икономиката. – Литератур-

на справка. София, 1967, 3 с. 

66. Миркович, К. Някои бележки за междуотрасловия баланс в България. – 

Научни бележки. София, август 1967, 2 с. 
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67. Миркович, К. Бележки за проведен на 10 август 1967 разговор в Изчис-
лителния център на Комитета по строителство и архитектура относно 

помощта, която Центърът оказва на Държавния комитет за планиране в 
решаването на големи изчислителни задачи. Написани в София през ав-
густ 1967, 2 с. (разговорът е проведен от Камен Миркович в качеството 

му на научен сътрудник в Научноизследователската група по финанси и 

кредит при министерството на финансите). 

68. Миркович, К. Бележки за проведен на 14 август 1967 разговор в Държав-
ния комитет за планиране относно използуването на математически мо-

дели в дейността на Комитета при разработването на народностопански-

те планове. Написани в София през август 1967, 4 с. (разговорът е про-

веден от Камен Миркович в качеството му на научен сътрудник в Науч-

ноизследователската група по финанси и кредит при министерството на 
финансите). 

69. Миркович, К. Някои проблеми при установяването на пълните разходи 

на труд чрез използуване на стойностния баланс на междуотрасловите 
връзки. – Планово стопанство и статистика, кн. 1 от 1967, с. 63-69 (8 

с.), София (излязла от печат през октомври 1967). 

70. Миркович, К. Трудоемкост на продукцията при социализма (по данни на 
отрасъл черна металургия на НРБ). – Кандидатска дисертация, 
разработена във Висшия икономически институт “Карл Маркс” под 

научното ръководство на доц. Жак Аройо [за доктор по икономика]. 

София, 1967, 225 с. 

71. Миркович, К. Трудоемкост на продукцията при социализма (по данни на 
отрасъл черна металургия на НРБ) (автореферат върху кандидатска 
дисертация). Издание на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, 

София, 1967, 27 с. 

72. Миркович, К. Учението на Карл Маркс за стойността за установяване 
трудоемкостта на изделията при социализма. – Научно съобщение пред 

научна сесия, посветена на 100-годишнината от издаването на първия 
том на “Капиталът” на Карл Маркс (организирана във Варна през 
1967). София, 1967, 8 с. 
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73. Миркович, К. Бележки по плана на лекционния курс “Кибернетика и 

икономика”, четен от доц. Иван Николов във Висшия икономически 

институт “Карл Маркс” пред специалност “Политическа икономия”. – 

Бележки по план на лекционен курс на преподавател от Висшия 
икономически институт “Карл Маркс”. София, ноември 1967, 3 с. 

74. Миркович, К. (1) Кратко изложение на автореферата върху 
кандидатската дисертация на Камен Миркович “Трудоемкост на 
продукцията при социализма (по данни от отрасъл черна металургия на 
НРБ)” по време на публичната защита; (2) Отговор на рецензиите и 

въпросите от публичната защита на кандидатската дисертация на Камен 

Миркович “Трудоемкост на продукцията при социализма (по данни от 
отрасъл черна металургия на НРБ)”. – Публична защита на 

кандидатската дисертация на Камен Миркович “Трудоемкост на 

продукцията при социализма (по данни от отрасъл черна металургия на 

НРБ)” на 12 декември 1967 в София пред Специализирания научен съвет 

по политическа икономия при ВАК. София, декември 1967, 8 с. 

75. Миркович, К. Писмо от 18 декември 1967 до Финансово-икономическия 
изследователски център при министерството на финансите на Германс-
ката демократична република относно предложение за сътрудничество в 
областта на използуването на математическите методи при изследването 

на сводните финансови планове. [Написано от името на доц. Георги 

Петров – ръководител на Научноизследователската група по финанси и 

кредит при министерството на финансите на НРБ.] Написано в София 
през декември 1967, 2 с. (записано в документа: 18 декември 1967) (на-
писано от Камен Миркович в качеството му на научен сътрудник в На-
учноизследователската група по финанси и кредит при министерството 

на финансите). 

76. Миркович, К. Математически модел на единния материално-финансов 
междуотраслов баланс. – Статия за списание (непубликувана). София, 
декември 1967, 16 с. 
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1968 година 

77. Миркович, К. Писмо от Камен Миркович от 22 януари 1968 до Цоло 

Петров – началник на бюджетното управление на министерството на 
финансите, относно искане за предоставяне на информация, необходима 
при разработването на математически модели на сводния финансов план 

на страната. Написано в София през януари 1968, 3 с. (записано в доку-

мента: 22 януари 1968) (написано от Камен Миркович в качеството му 

на научен сътрудник в Научноизследователската група по финанси и 

кредит при министерството на финансите). 

78. Миркович, К. Приносът на В. И. Ленин в марксическата политическа 
икономия. – Доклад пред комсомолското дружество на 

министерството на финансите, посветен на 98-годишнината от 

рождението на В. И. Ленин (изнесен през 1968). София, 1968, 20 с. 

79. Миркович, К. Бележки относно «Временната методика за образуване на 
цените на новите изделия – средства за производство (Проект на Коми-

сията по цените при министерския съвет)». – Научни бележки. София, 
май 1968, 2 с. 

80. Миркович, К. Бележки относно «Временната методика за образуване на 
цените на новите изделия – средства за производство (Проект на 
Комисията по цените при министерския съвет)». – Научни бележки. 

София, май 1968, 2 с. 

81. Миркович, К. Особености на моделирането на икономическите системи. 

– Научен доклад пред научен семинар по икономическа кибернетика, 

организиран (под ръководството на доц. Иван Николов) от Института 

за пропаганда на марксизма-ленинизма при ГК на БКП в София (изнесен 

през октомври 1968). София, октомври 1968, 17 с. 

82. Миркович, К. Мястото на математиката в политическата икономия. – 
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210. Миркович, К. Рецензия върху научната разработка на Стоян Георгиев 
“Използуване на методите на моделирането за повишаване 
ефективността на учебно-възпитателния процес по предмета икономика. 
– Рецензия върху научна разработка на учител от Техникума по 

механика в Пловдив. София, октомври 1973, 2 с. 

211. Миркович, К. Моделиране и прогнозиране на икономическите процеси. 

Профиздат, С., 1973, 262 с. (излязла от печат на 5 декември 1973). 

212. Миркович, К. Доклад относно експериментирането на методики към 

научната разработка “Теоретико-методологически и методически 

въпроси на измерването на народностопанската трудоемкост на 
продукцията. – Доклад относно експериментиране на методики към 

научна разработка за Научния център по труда и социалното дело при 

министерството на труда и социалното дело. София, декември 1973, 

50 с. 

213. Миркович, К. Рецензия върху книгата на Георги Данов 
“Външноикономически проблеми на дейностите, извършвани от една 
социалистическа страна, на територията на друга. – Рецензия върху книга 

на научен работник. София, декември 1973, 7 с. 

214. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 1973 за публикуване в списание “Финанси и кредит”, издавано от 
министерството на финансите (написани от К. Миркович като член на 
редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху статии. 

София, 1973. 
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1974 година 

215. Миркович, К. Рецензия върху научната разработка на Иванка 
Крайнинска и Васил Йорданов “Усъвършенствуване планирането на 
паричното обръщение”. – Рецензия върху научна разработка на научни 

сътрудници от Научноизследователския институт по финанси и 

кредит при министерството на финансите. София, февруари 1974, 6 с. 

216. Миркович, К. Отзив за кандидатската дисертация на Христина Вучева 
“Финансово-кредитни методи за регулиране на оборотните средства в 
промишлеността”. – Отзив за кандидатска дисертация на научен 

сътрудник от Научноизследователския институт по финанси и кредит 

при министерството на финансите. София, април 1974, 4 с. 

217. Миркович, К. Установяване пълната трудоемкост на отделни видове 
продукти с помощта на комплексен баланс на междупродуктовите и 

междуотрасловите връзки. – Статистика, кн. 3 от 1974, с. 11-25 (15 с.), 
София (излязла от печат през април 1974). 

218. Миркович, К. Модел и прогноза. Профиздат, С., 1974, 76 с. (излязла от 
печат на 22 май 1974). 

219. Миркович, К. Отговори на социологическо проучване на Социологичес-
кия център при ЦК на БКП. – Социологическо проучване. София, май 

1974, 4 с. 

220. Миркович, К. Математически и кибернетически модели на Марксовата 
теория за кръгооборота на паричния капитал. – Финанси и кредит, кн. 5 

от 1974, с. 10-22 (13 с.), София (излязла от печат през юни 1974). 

221. Миркович, К. Прогнозиране на икономическите процеси. Брошура. – 

Икономически живот, бр. 27 от 3 юли 1974, 16 с., София. 

222. Каравастев, С., К. Миркович. Оптимални и динамични модели на 
сводния финансов план на страната. – Финанси и кредит, кн. 6 от 1974, 

с. 3-16 (14 с.) (участие на К. Миркович – 11 с.), София (излязла от печат 
през юли 1974). 
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223. Миркович, К. Опитът на СССР по съставянето и изпълнението на 
държавния бюджет. – Доклад за посещение на Камен Миркович в 
министерството на финансите на СССР в Москва през юни 1974 

(предназначен за министерския съвет на НРБ). София, юли 1974, 21 с. 

224. Миркович, К. Писмо на Камен Миркович от 18 август 1975 до редактора 
Бояджиев от Книгоиздателство “Георги Бакалов” във Варна, в което се 
дава отговор на рецензиите на проф. Петър Мастиков и доц. Костадин 

Бонев върху ръкописа на неговата монография “Математически модели 

на пълната трудоемкост на отделните продукти” (предназначена за пуб-

ликуване от Книгоиздателство “Георги Бакалов” във Варна) и се съоб-

щава за направените от автора корекции и допълнения в ръкописа в из-
пълнение на препоръките на рецензентите. Написано в София през ав-
густ 1975, 5 с. (записано в документа: 18 август 1975). 

225. Миркович, К. Моделиране и експериментиране на социалните процеси 

при социализма. – В: Марксистко-ленинската теория за научното 

управление на обществото. Партиздат, С., 1974, с. 205-238 (34 с.) 
(излязла от печат през август 1974). 

226. Миркович, К. Математическо моделиране на сводния финансов план на 
страната. – Лекция пред следдипломен курс на специалисти от 

финансово-кредитната система на Словения, организирани от Висшия 
икономически институт в Братислава (изнесена в Братислава през 
октомври 1974). Братислава, октомври 1974, 53 с. 

227. Миркович, К. Математическо моделиране на сводния финансов план на 
страната. – Научен доклад пред Научен семинар по математическо 

моделиране и прилагане на ЕИМ във финансово-кредитната система, 

организирана от Висшия икономически институт в Братислава 

(изнесена в Братислава през октомври 1974). Братислава, октомври 

1974, 35 с. 

228. Каравастев, С., К. Миркович. Някои изменения в сводния финансов 
план на страната при неговото съставяне върху основата на стойностния 
баланс на междуотрасловите връзки. – Финанси и кредит, кн. 8 от 1974, 

с. 13-25 (13 с.) (участие на К. Миркович – 10 с.), София (излязла от печат 
през октомври 1974). 
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229. Миркович, К., С. Каравастев. Оптимални модели на сводния финансов 
план на страната. – В: Проблеми на социалистическите финанси в НРБ – 

Годишник на Научноизследователския институт по финанси и кредит 

при министерството на финансите и БНБ, том ІХ от 1974. Държавно 

издателство “Наука и изкуство”, С., 1974, с. 35-110 (75 с.) (участие на К. 

Миркович – 60 с.) (излязъл от печат на 30 октомври 1974). 

230. Миркович, К. Научнотехническата революция и развитието на формите 
на обществената организация на производството. – Сценарий за звуко-

светлинен диафилм за Студията за научно-популярни филми в София. 
София, октомври 1974, 18 с. (филмът е реализиран от Студията за 
научно-популярни филми в София през 1974-1975). 

231. Миркович, К. Научнотехническата революция и идеологическата 
диверсия на империализма. – Сценарий за звуко-светлинен диафилм за 

Студията за научно-популярни филми в София. София, октомври 1974, 

20 с. (филмът е реализиран от Студията за научно-популярни филми в 
София през 1974-1975). 

232. Миркович, К. Научнотехническата революция и социалистическото 

съревнование. – Сценарий за звуко-светлинен диафилм за Студията за 

научно-популярни филми в София. София, октомври 1974, 9 с. (филмът е 
реализиран от Студията за научно-популярни филми в София през 1974-

1975). 

233. Миркович, К. Рецензия върху научната разработка на Боян Андонов 
“Системният подход и политическата икономия на социализма”. – 

Рецензия върху научна разработка на научен работник от Института 

по марксизъм-ленинизъм при Академията за обществени науки и 

социално управление на Централния комитет на БКП. София, ноември 

1974, 9 с. 

234. Миркович, К. Моделиране възпроизводството на националния доход. – 

В: Националният доход в социалистическото общество. Том втори. 

Книгоиздателство “Георги Бакалов”, Варна, 1974, с. 284-346 (63 с.) 
(излязла от печат на 10 декември 1974). 
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235. Миркович, К. Рецензия върху научната разработка на Петя Батанова и 

Кина Кавгазова “Усъвършенствуване на организационната структура на 
външната търговия”. – Рецензия на научна разработка на научни 

сътрудници от Научния център по външна търговия при 

министерството на външната търговия. София, декември 1974, 4 с. 

236. Миркович, К. Рецензия и научно ръководство на дипломната работа на 
Лили Кралева “Оптимизиране на производствена програма на промиш-

лено предприятие”. – Рецензия и научно ръководство на дипломна ра-

бота на абсолвентка от Висшия икономически институт “Карл 
Маркс”. София, декември 1974, 3 с. 

237. Миркович, К. Въпросник по кибернетика и икономика за студенти от 
специалност “Политическа икономия”. – Въпросник за изпит на сту-
денти от Университета за национално и световно стопанство. София, 
декември 1974, 2 с. 

238. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 1974 за публикуване в списание “Финанси и кредит”, издавано от 
министерството на финансите (написани от К. Миркович като член на 
редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху статии. 

София, 1974. 

1975 година 

239. Миркович, К. Математически модели на образуването и разпределението 

на дохода в стопанските организации. Книгоиздателство “Георги 

Бакалов”, Варна, 1975, 96 с. (излязла от печат на 15 януари 1975). 

240. Миркович, К., С. Каравастев. Математическо моделиране на сводния 
финансов план на страната [на чешки език]. – В: Сборник на Висшия 
икономически институт в Братислава. Братислава, 1975, 24 с. (участие на 
К. Миркович – 19 с.). 

241. Каравастев, С., К. Миркович, Математически модели на сводния 
финансов план на страната [на руски език]. – В: Сборник от обобщени 

материали по използване на математическите методи в анализа и 

планирането в областта на кредита в страните – членки на СИВ. 

Научноизследователски финансов институт при министерството на 
финансите на СССР, М., 1975, 10 с. (участие на автора – 8 с.). 
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242. Миркович, К. Външната търговия и икономическата кибернетика. – 

Лекция пред сътрудниците на Научния център по външна търговия при 

министерството на външната търговия в София (изнесена в София на 

6 февруари 1975). София, февруари 1975, 27 с. 

243. Миркович, К., С. Каравастев. Прилагане на програмно-целевия и 

комплексен подход при съставянето на сводния финансов план на 
страната. – Научна разработка за Научноизследователския институт 

по финанси и кредит при министерството на финансите. София, април 

1975, 45 с. (участие на К. Миркович – 32 с.). 

244. Миркович, К. Научна редакция на лекцията: Станко Тодоров. Насоки на 
икономическото развитие на НРБ. – Част от лекция пред актива на ми-

нистерството на народната отбрана. София, 1975. 

245. Миркович, К. Научна редакция на статията: Мария Миркович. Диалекти-

ческа връзка между теория и практика. – Учителско дело, бр. 20 от 17 

май 1977, София. 

246. Миркович, К., С. Каравастев. Някои въпроси на прилагането на 
програмно-целевия и комплексен подход в управлението на финансово-

кредитната система. – Финанси и кредит, кн. 5 от 1975, с. 3-11 (9 с) 
(участие на К. Миркович – 6 с. ), София. (излязла от печат през юни 

1975). 

247. Миркович, К. Междутраслови математически модели на 
външнотърговския обмен. – Външна търговия, кн. 6 от 1975, с. 14-20 (7 

с.), София (излязла от печат през юни 1975). 

248. Миркович, К. Рецензия и научно ръководство на дипломната работа на 
Огнян Пеовски “Динамика на съотношението между първо и второ под-

разделение на общественото производство при социализма”. – Рецензия 
и научно ръководство на дипломна работа на абсолвент от Висшия 
икономически институт “Карл Маркс”. София, юни 1975, 3 с. 

249. Миркович, К. Математически и кибернетически модели на Марксовата 
теория за развитието на стойностната форма. – Финанси и кредит, кн. 6 

от 1975, с. 3-18 (16 с.), София (излязла от печат през юли 1975). 
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250. Каравастев. С., К. Миркович. Въпроси на финансовото балансиране на 
народностопанския план. – Доклад за посещение на Семо Каравастев и 

Камен Миркович в министерството на финансите на ГДР в Берлин от 

7 до 15 юли 1975 (предназначен за министерството на финансите на 

НРБ). София, юли 1975, 9 с. 

251. Миркович, К. Рецензия върху научната разработка на авторски колектив 
под ръководството на доц. Лилия Каракашева “Влияние на 
импортоемкостта на експортната продукция върху ефективността на 
нейния износ. – Рецензия върху научна разработка на авторски 

колектив от Научния център по външна търговия при министерството 

на външната търговия. София, октомври 1975, 5 с. 

252. Миркович, К. Рецензия върху работен проект на авторски колектив под 

ръководството на Трайчо Антонов “Обработване с помощта на 
електронно-изчислителна машина на информацията на международните 
пазари и цени на пшеницата. – Рецензия върху работен проект на 

авторски колектив от Научния център по външна търговия при 

министерството на външната търговия. София, октомври 1975, 5 с. 

253. Миркович, К. Математически модели на кръгооборота на паричния 
капитал като система с обратна връзка. – Финанси и кредит, кн. 9 от 
1975, с. 3-11 (9 с.), София (излязла от печат през ноември 1975). 

254. Миркович, К. Моделиране на държавния бюджет. – Научен доклад пред 

Среща на представители на финансовите институти от страните – 

членки на СИВ, по въпросите на автоматизираните системи за 

управление на финансово-кредитната система, състояла се в Нови 

Смоковец, Чехословакия (изнесен през ноември 1975 г.). Нови Смоковец, 

ноември 1975, 20 с. 

255. Миркович, К. В крак с общия устрем! – Икономически живот, бр. 46 от 
12 ноември 1975, София. 

256. Миркович, К., С. Каравастев. Проблеми на прилагането на програмно-

целевия и комплексен подход в управлението на финансово-кредитната 
система. – Встъпителен научен доклад пред Научна конференция по 

прилагането на програмно-целевия и комплексен подход в управлението 

на финансово-кредитната система, организирана от Научно-

изследователския институт по финанси и кредит при министерството 

на финансите в София. София, декември 1975, 10 с. 
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257. Миркович, К. Рецензия върху научната разработка на авторски колектив 
“Усъвършенствуване управлението на външната търговия на НРБ”. – 

Рецензия върху научна разработка на авторски колектив от Научния 
център по външна търговия при министерството на външната 

търговия. София, декември 1975, 22 с. 

258. Миркович, К., С. Каравастев. Математически модели на държавния 
бюджет. – Научна разработка за Научноизследователския институт по 

финанси и кредит при министерството на финансите и българската 

народна банка. София, декември 1975, 51 с. (участие на К. Миркович – 

40 с.). 

259. Миркович, К. Рецензия върху работен проект на авторски колектив 
“Обработване с помощта на електронно-изчислителна машина на 
информацията на международните пазари и цени на какаото, калая, 
цинка, калцинираната сода и карбамида. – Рецензия върху работен 

проект на авторски колектив от Научния център по външна търговия 
при министерството на външната търговия. София, декември 1975, 17 

с. 

260. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 1975 за публикуване в списание “Финанси и кредит”, издавано от 
министерството на финансите (написани от К. Миркович като член на 
редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху статии. 

София, 1975. 

1976 година 

261. Миркович, К., С. Каравастев. Моделиране на държавния бюджет. – 

Финанси и кредит, кн. 1 от 1976, с. 10-19 (10 с.) (участие на К. Миркович 

– 8 с.), София (излязла от печат през февруари 1976). 

262. Миркович, К., С. Каравастев. Моделиране на държавния бюджет в НРБ 

[на чешки език]. – Finance a uvěr [Финанси и кредит], кн. 2 от 1976, с. 1-

9 (9 с.) (участие на К. Миркович – 7 с.), Прага (излязла от печат през 
февруари 1976). 

263. Миркович, К. Математически модели за определяне пълната трудоемкост 
на отделните продукти. Книгоиздателство “Георги Бакалов”, Варна, 
1976, 120 с. (излязла от печат на 17 март 1976). 
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264. Миркович, К. Рецензия върху научната разработка на авторски колектив 
под ръководството на доц. Методи Христов “Икономико-математически 

методи за прогнозиране и планиране на печалбата в промишлеността”. – 

Рецензия върху научна разработка на авторски колектив от Висшия 
финансово-стопански институт в Свищов. София, април 1976, 16 с. 

265. Миркович, К. Рецензия върху научната разработка на авторски колектив 
под ръководството на доц. Иван Николаев “Анализиране и планиране на 
изменението на обществената производителност на труда по фактори на 
национално равнище”. – Рецензия върху научна разработка на авторски 

колектив от Научния център по труда и социалното дело при 

министерството на труда и социалното дело. София, юни 1976, 13 с. 

266. Миркович, К. Математически и математико-логически модели на 
функцията на парите като средство за обръщение. – Финанси и кредит, 

кн. 4 от 1976, с. 34-47 (14 с.), София (излязла от печат през юни 1976). 

267. Миркович, К. Рецензия и научно ръководство на дипломната работа на 
Младена Калчева “Математическо моделиране на разпределението на 
печалбата в промишлеността през седмата петилетка”. – Рецензия и на-

учно ръководство на дипломна работа на абсолвентка от Висшия ико-

номически институт “Карл Маркс”. София, юли 1976, 2 с. 

268. Каравастев, С., К. Миркович. Въпроси на изграждането на националните 
финансови баланси. – Доклад за посещение на Семо Каравастев и 

Камен Миркович в Института по финанси при министерството на 

финансите на Полската народна република във Варшава от 10 до 16 

юни 1976 (предназначен за министерството на финансите на НРБ). 

София, юли 1976, 8 с. 

269. Миркович, К., С. Каравастев. Моделиране на сводния финансов план на 
страната в аспекта на перспективното финансово балансиране. – Научен 

доклад пред Научна конференция по въпроси на изграждането на 

националните финансови баланси, организирана във Варшава от 

Института по финанси на Министерството на финансите на Полша 

(изнесен през юли 1976 г.). Варшава, юли 1976, 25 с. 
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270. Миркович, К., С. Каравастев. Динамични модели на държавния бюджет. 
– Научна разработка за Научноизследователския институт по финанси 

и кредит при министерството на финансите. София, ноември 1976, 35 

с. (участие на К. Миркович – 31 с.). 

271. Миркович, К. Рецензия върху научната разработка на Иванка 
Крайнинска “Моделиране на паричния оборот”. – Рецензия върху научна 

разработка на научен сътрудник от Научноизследователския 
институт по финанси и кредит при министерството на финансите. 
София, ноември 1976, 4 с. 

272. Миркович, К. Въпросник по основи на моделирането на икономическите 
процеси за студенти от специалност “Политическа икономия”. – Въпрос-
ник за изпит на студенти от Висшия икономически институт “Карл 
Маркс”. София, ноември 1976, 2 с. 

273. Миркович, К. Въпросник по кибернетика и икономика за студенти от 
специалност “Политическа икономия”. – Въпросник за изпит на сту-
денти от Висшия икономически институт “Карл Маркс”. София, но-

ември 1976, 2 с. 

274. Миркович, К. Рецензия върху научната разработка на Стефка Георгиева 
“Анализ на модернизацията на промишленото производство”. – Рецензия 
върху научна разработка на научен сътрудник от Научно-

изследователския институт по финанси и кредит при министерството 

на финансите. София, декември 1976, 4 с. 

275. Миркович, К. Рецензия върху кандидатската дисертация на Юсеин 

Юсеинов [понастоящем – Асен Друмев] “Междуотраслово балансиране 
на районните парични отношения”. – Рецензия върху кандидатска 

дисертация на преподавател от Висшия финансово-стопански 

институт в Свищов. София, декември 1976, 12 с. 

276. Миркович, К. Учебна програма на курса по кибернетика и икономика за 
студенти от специалност “Политическа икономия”. – Програма на 

учебна дисциплина за студенти от Висшия икономически институт 

“Карл Маркс”. София, декември 1976, 7 с. 
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277. Миркович, К. Учебна програма на курса по основи на моделирането на 
икономическите процеси за студенти от специалност “Политическа 
икономия”. – Програма на учебна дисциплина за студенти от Висшия 
икономически институт “Карл Маркс”. София, декември 1976, 13 с. 

278. Mirkovich, K. Modellierung der Reproduktion des Nationaleinkommens. – In: 

Nationaleinkommen im sozialismus. Verlag Die Wirtschaft, Berlin, 1976 

(Kapitel 14, S. 449-499) (51 S.) [Миркович, К. Моделиране на 
възпроизводството на националния доход. – В: Национален доход при 

социализма. Издателство “Стопанство”, Берлин, 1976 (глава 14, с. 449-

499) (51 с.)]. 

279. Миркович, К. Проект на решение относно усъвършенствуване на 
преподаването на математическите дисциплини в катедра “Висша 
математика” на Висшия икономически институт “Карл Маркс”. – 

Проект за решения на академичния съвет на Висшия икономически 

институт “Карл Маркс”. София, декември 1976, 6 с. 

280. Миркович, К. Количеството пари, необходими за обръщението. – 

Финанси и кредит, кн. 10 от 1976, с. 3-12 (10 с.), София (излязла от печат 
през декември 1976). 

281. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 1976 за публикуване в списание “Финанси и кредит”, издавано от 
министерството на финансите (написани от К. Миркович като член на 
редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху статии. 

София, 1976. 

1977 година 

282. Миркович, К., С. Каравастев. (1) Стойностен баланс на 
междуотрасловите връзки. (2) Своден финансов план на страната. (3) 

Модели на държавния бюджет като сектор на сводния финансов план. – 

В: Христов, М., С. Каравастев, К. Миркович и други. Комплексно 

финансово планиране. Избрани лекции. Издание на Висшия финансово-

стопански институт “Д. А. Ценов”, Свищов, 1976, с. 39-79 и 76-109 (75 

с.) [участие на К. Миркович: с. 54-69 и 76-109 (50 с.)] (излязъл от печат 
на 21 януари 1977). 
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283. Миркович, К. Социално моделиране и експериментиране. – В: Научното 

управление на социалистическото общество. Партиздат, С., 1977, с. 231-

245 (15 с.) (излязла от печат през февруари 1977). 

284. Миркович, К. Рецензия и научно ръководство на дипломната работа на 
Красимира Манчева “Социалистическата икономическа интеграция и 

оптимизиране на националния стопански комплекс. – Рецензия и научно 

ръководство на дипломна работа на абсолвентка от Висшия икономи-

чески институт “Карл Маркс”. София, февруари 1977, 3 с. 

285. Миркович, К. Отзив за кандидатската дисертация [за доктор по 

икономика] на Петър Брънзалов “Моделиране на социално-

икономическата информация, протичаща във финансово-кредитната 
система.– Отзив за кандидатска дисертация на преподавател от 

Висшия финансово-стопански институт в Свищов. София, март 1977, 3 

с. 

286. Миркович, К., В. Първанов, В. Тодоров. Методически положения за 
измерване на народностопанската трудоемкост на продукцията. – В: 

Трудове по проблемите на труда и социалното дело, книга XVII, серия 
VII “Производителност на труда”. Държавно издателство “Наука и 

изкуство”, С., 1976, с. 1-62 (62 с.) [участие на К. Миркович : с. 10-30 и 

51-55 (26 с.)] (излязла от печат през март 1977). 

287. Миркович, К. Интересен труд по проблемите на финансовото планиране. 
– Финанси и кредит, кн. 8 от 1977, с. 62-64, София (излязла от печат през 
март 1977) {Рецензия върху книгата на А. М. Волков от 
Научноизследователския финансов институт при министерството на 
финансите на СССР в Москва “Перспективное планирование 
финансовых рессурсов” (Издательство “Финансы”, М., 176 с.).}. 

288. Миркович, К. Математически модели на Марксовата теория за стоката и 

парите. – Книга (непубликувана). София, април 1977, 335 с. 

289. Миркович, К. Учебна програма на курса по моделиране на финансовите 
отношения за студенти от специалност “Финанси и кредит”. – Програма 

на учебна дисциплина за студенти от Висшия икономически институт 

“Карл Маркс”. София, април 1977, 11 с. 
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290. Миркович, К. Моделирование производства, расспределения 
использования национального дохода. – В: Национальный доход в 
социалистическом обществе. Издательство “Финансы”, М., 1977, с. 374-

381 (8 с.) [Моделиране на възпроизводството на националния доход. – В: 

Националният доход социалистическото общество. Издателство 

“Финанси”, Москва, 1977, с. 374-381 (8 с.)] (излязла от печат през юли 

1977). 

291. Миркович, К. Моделиране функцията на парите като платежно средство. 

– Финанси и кредит, кн. 6 от 1977, с. 3-17 (15 с.), София (излязла от 
печат през август 1977). 

292. Каравастев, С., К. Миркович. Математически модели на държавния 
бюджет на НРБ. – В: Проблеми на социалистическите финанси в НРБ – 

Годишник на Научноизследователския институт по финанси и кредит 

при министерството на финансите и българската народна банка, том  

XI от 1976. Държавно издателство “Наука и изкуство”, С., 1977, с. 1-58 

(58 с.) [участие на К. Миркович: с. 10-47 (с. 38)] (излязъл от печат на 30 

септември 1977). 

293. Миркович, К. Въпросник по основи на моделирането на икономическите 
процеси за студенти от специалност “Политическа икономия”. – Въпрос-
ник за изпит на студенти от Висшия икономически институт “Карл 
Маркс”. София, септември 1977, 2 с. 

294. Миркович, К. Въпросник по кибернетика и икономика за студенти от 
специалност “Политическа икономия”. – Въпросник за изпит на сту-
денти от Висшия икономически институт “Карл Маркс”. София, ок-

томври 1977, 1 с. 

295. Миркович, К. Моделиране възпроизводството на националния доход. – 

В: Националният доход на социалистическото общество. Том втори. 

Второ допълнено и преработено издание. Книгоиздателство “Георги 

Бакалов”, Варна, 1977, с. 285-357 (73 с.) 23.77.03. (излязъл от печат на 31 

октомври 1977). 
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296. Миркович, К. Използване на математиката и математическата логика в 
обучението на студентите по политическа икономия. [Резюме на руски 

език.] – Научен доклад пред Научна конференция по прилагане на 

математиката и кибернетиката в икономиката, организирана от 

Висшето икономическо училище “Бруно Лойшнер” в Берлин (изнесен на 

21 ноември 1977 г.), Берлин, октомври 1977, 10 с. 

297. Миркович, К. Стоково-паричните отношения при социализма. – Лекция 
пред състав от Висшия икономически институт “Карл Маркс” в 
София (изнесена през октомври 1977). София, октомври 1977, 41 с. 

298. Миркович, К. Использование математики и математической логики в 
обучении студентах по политической экономии. – In: Vortragsauszuge. V 

Internationale wissenschaftliche Konferenz “Mathematik und Kybernetik in 

der Okonomie”. Berlin, 21 bis 23 November 1977. Hochschule fur Okonomie 

“Bruno Leuschner, Berlin, 1977 (10 S.) {Миркович, К. Използване на 
математиката и математическата логика в обучението на студентите по 

политическа икономия. – В: Извлечение от докладите на петата 
международна научна конференция “Математика и кибернетика в 
икономиката”, състояла с в Берлин от 21 до 23 ноември 1977. Висше 
икономическо училище “Бруно Лойшнер”, Берлин, 1977 (10 с.)}. 

299. Миркович, К. Бележки върху научната разработка на Антон Дучев по 

финансови проблеми в България. – Бележки върху научна разработка 

на научен сътрудник от Научнометодологическия център по финанси 

при министерството на финансите. София, ноември 1977, 3 с. 

300. Миркович, К. Използуване на математически и математико-логически 

модели при изучаване на Марксовата теория за стоката и парите. – 

Научен доклад пред Научна сесия, посветена на 110-годишнината от 

издаването на първия том на “Капиталът” на Карл Маркс, 
организирана от Висшия икономически институт “Карл Маркс” в 
София (изнесен през декември 1977). София, декември 1977, 20 с. 

301. Миркович, К. Идейни насоки на материалите, които да се публикуват в 
списание “Финанси и кредит” през 1978 г. – Работен материал за 

редакцията на списание “Финанси и кредит”, издавано от 

министерството на финансите. София, декември 1977, 5 с. 
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302. Миркович, К. Основи на моделирането на икономическите процеси. – 

Курс от лекции за студенти от специалност “Политическа икономия” 

във Висшия икономически институт “Карл Маркс”. София, 1977, 383 с. 

303. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 1977 за публикуване в списание “Финанси и кредит”, издавано от 
министерството на финансите (написани от К. Миркович като член на 
редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху статии. 

София, 1977. 

1978 година 

304. Миркович, К. Отзив за кандидатската дисертация на Васил Йорданов 
“Проблеми на прогнозирането на някои доходи на бюджета”. – Отзив за 

кандидатска дисертация на аспирант от Ленинградския финансово-

икономически институт. София, януари 1978, 3 с. 

305. Миркович, К. Теоретико-множествени и математико-логически модели 

на стоково-паричното обръщение при функционирането на парите като 

платежно средство. – Финанси и кредит, кн. 2 от 1978, с. 13-24 (12 с.), 
София (излязла от печат през март 1978). 

306. Миркович, К. Програма от март 1978 за работата на катедра “Политичес-
ка икономия” при Висшия икономически институт “Карл Маркс” през 
периода 1978 - 1980. Написана в София през март 1978, 11 с. (написана 
от Камен Миркович в качеството му на научен секретар на катедра “По-

литическа икономия”). 

307. Миркович, К. (1) Приложение на програмно-целевия и комплексен 

подход при съставянето на сводния финансов план на страната; (2) 

Заключение. – В: Програмно-целевия и комплексен подход в 
управлението на финансово-кредитната система. Книгоиздателство 

“Георги Бакалов”, Варна, 1978, с. 11-34 и 240-241 (26 с.) (излязла от 
печат на 29 март 1978). 

308. Миркович, К. Рецензия на доклада на Н. Сандолова “Същност и класи-
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401. Миркович, К. Рецензия на научните трудове на Васил Тодоров, 
представени за участие в конкурс за старши научен сътрудник втора 
степен по моделиране и измерване на икономическите процеси. – 

Рецензия върху научни трудове на сътрудник от Икономическия 
институт на БАН за участие в хабилитационен конкурс за института. 

София, декември 1980, 16 с. 

402. Миркович, К. Методологически аспекти на използуването на трудовия 
метод при сравнителния анализ на националните и интернационалните 
издръжки на производството. – Участие в научноизследователска 

разработка на Научноизследователския сектор на Висшия 
икономически институт “Карл Маркс”. София, 1980, 43 с. 

403. Миркович, К. Цикъл от лекции по моделиране на икономическите 
процеси. – Цикъл от лекции за студенти от специалност “Политическа 

икономия” във Висшия икономически институт “Карл Маркс”. София, 
1980, 120 с. 

404. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 1980 за публикуване в списание “Финанси и кредит”, издавано от 
министерството на финансите (написани от К. Миркович като член на 
редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху статии. 

София, 1980. 

1981 година 

405. Миркович, К. Бележки върху кандидатската дисертация на Радослав 
Цончев “Усъвършенствуване на процеса на вземане на решение с 
използуване на многокритериална оптимизация”. – Бележки върху 
кандидатска дисертация на преподавател от Висшия икономически 

институт “Карл Маркс”. София, януари 1981, 4 с. 

406. Миркович, К. Рецензия и научно ръководство на дипломната работа на 
Веселина Решовска “Критичен анализ на теорията за “границите на рас-
тежа” “. – Рецензия и научно ръководство на дипломна работа на абсол-
вентка от Висшия икономически институт “Карл Маркс”. София, яну-

ари 1981, 2 с. 
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407. Миркович, К. Отчет от 15 януари 1981 за научноизследователската рабо-

та на преподавателите от факултет “Общоикономически” на Висшия 
икономически институт “Карл Маркс” през периода на седмата петилет-
ка и за 1980 година. Написан в София през януари 1981, 23 с. (записано в 
документа: 15 януари 1980) (написан от Камен Миркович в качеството 

му заместник декан на Общоикономическия факултет на Висшия ико-

номически институт “Карл Маркс”). 

408. Миркович, К. Рецензия и научно ръководство на дипломната работа на 
Кристина Арнаудова “Балансът на мждуотрасловите връзки и моделира-
не на пълните разходи на труд в социалистическото стопанство”. – Ре-
цензия и научно ръководство на дипломна работа на абсолвентка от 

Висшия икономически институт “Карл Маркс”. София, февруари 1981, 

3 с. 

409. Миркович, К. Рецензия и научно ръководство на дипломната работа на 
Велин Иванов Зарков “Националният доход – натрупване и потребление 
при социализма”. – Рецензия и научно ръководство на дипломна работа 

на абсолвент от Висшия икономически институт “Карл Маркс”. Со-

фия, февруари 1981, 2 с. 

410. Миркович, К. Информация от февруари 1981 за изпълнението от Общои-

кономическия факултет на Висшия икономически институт “Карл 

Маркс” на решенията на академичния съвет на Висшия икономически 

институт “Карл Маркс” от 10 януари 1980 година съгласно основните 
направления на научно-изследователската работа във Висшия икономи-

чески институт “Карл Маркс” през Осмата петилетка. Написана в София 
през февруари 1981, 5 с. (записано в документа: февруари 1980) (напи-

сан от Камен Миркович в качеството му заместник декан на Общоико-

номическия факултет на Висшия икономически институт “Карл 

Маркс”). 

411. Миркович, К. Математически и кибернетически модели на Марксовата 
теория за работната заплата. – В: Трудове на Висшия икономически 

институт “Карл Маркс”, книга IV от 1980. Издание на Висшия 
икономически институт “Карл Маркс”, София, 1980, с. 135-160 (26 с.) 
(излязла от печат през март 1981). 
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412. Миркович, К. Въпросник по моделиране на икономическите процеси за 
студенти от специалност “Политическа икономия”. – Въпросник за из-
пит на студенти от Висшия икономически институт “Карл Маркс”. 

София, февруари 1981, 4 с. 

413. Миркович, К. Въпросник по моделиране на финансите за студенти от 
специалност “Финанси кредит”. – Въпросник за изпит на студенти от 

Висшия икономически институт “Карл Маркс”. София, март 1981, 2 с. 

414. Миркович, К. Въпросник по кибернетика и икономика за студенти от 
специалност “Политическа икономия”. – Въпросник за изпит на сту-
денти от Висшия икономически институт “Карл Маркс”. София, март 
1981, 2 с. 

415. Миркович, К. Информация от 13 април 1981 за атестирането на аспиран-

тите във факултет “Общоикономически” на Висшия икономически инс-
титут “Карл Маркс”. Написана в София през април 1981, 2 с. (записано в 
документа: 13 април 1981) (написана от Камен Миркович в качеството 

му заместник декан на Общоикономическия факултет на Висшия ико-

номически институт “Карл Маркс”). 

416. Миркович, К. Планомерно развитие на социалистическата икономика. – 

В: Политическа икономия. Учебник за студентите от висшите 
технически и селскостопански учебни заведения. Държавно издателство 

“Наука и изкуство”, С., 1981, с. 253-270 (18 с.) (излязъл от печат на 30 

април 1981). 

417. Миркович, К. План от юни 1981 за научноизследователската дейност на 
факултет “Общоикономически” на Висшия икономически институт 
“Карл Маркс” през осмата петилетка (1981-1985). Написана в София 
през юни 1981, 23 с. (написан от К. Миркович в качеството му заместник 
декан на Общоикономическия факултет на Висшия икономически инс-
титут “Карл Маркс”). 

418. Миркович, К. Рецензия и научно ръководство на дипломната работа на 
Румен Кръстев Тотев “Съвременни проблеми на производствената ин-

теграция на страните – членки на СИВ, и въздействието й върху нацио-

налните възпроизводствени комплекси”. – Рецензия и научно ръководс-
тво на дипломна работа на абсолвент от Висшия икономически инс-
титут “Карл Маркс”. София, юни 1981, 3 с. 
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419. Миркович, К. Повишаване на ефективността на общественото 

производство и на качеството на труда – решаващо условие за 
реализация на социалната политика на партията. – В: Материали по 

социалната политика на Българската комунистическа партия. Сборник. 
[Учебно-методическо помагало.] Профиздат, С., 1981, с. 3-18 1(6 с.) 
(излязъл от печат на 1 юли 1981). 

420. Миркович, К. Отговор на Камен Миркович от 4 юли 1981 на рецензиите 
на ст.н.с. Петко Петков и доц. Михаил Динев върху ръкописа на темата 
на Камен Миркович “Социалната политика на партията – средство за из-
граждане на развитото социалистическо общество” (предложена за изда-
ване от Партиздат). Написан в София през май 1981, 2 с. 

421. Миркович, К. Моделиране на икономическите процеси. Избрани лекции. 

Издание на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, София, 1981, 

106 с. (излязъл от печат през септември 1981). 

422. Миркович, К. Въпросник по основи на моделирането на икономическите 
процеси за студенти от специалност “Политическа икономия”. – Въпрос-
ник за изпит на студенти от Висшия икономически институт “Карл 
Маркс”. София, септември 1981, 2 с. 

423. Миркович, К., М. Александрова. Въпросник по моделиране на финансите 
за студенти от специалност “Финанси и кредит”. – Въпросник за изпит 

на студенти от Висшия икономически институт “Карл Маркс”. Со-

фия, септември 1981, 2 с. 

424. Миркович, К. Моделиране въздействието на финансово-кредитната 
система върху обществено необходимите разходи на труд. – В: 

Проблеми на социалистическите финанси в НРБ – Годишник на 

Научнометодологическия център по финанси при министерството на 

финансите, том XV от 1981. Издателство “Наука и изкуство”, С., 1981, 

с. 5-46 (42 с.) (излязъл от печат през септември 1981). 

425. Миркович, К., С. Каравастев. Математически модели на касовия план на 
банката. – Финанси и кредит, кн. 8 от 1981, с. 16-26 (11 с.) (участие на К. 

Миркович – 9 с.), София (излязла от печат през септември 1981). 
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426. Миркович, К. Пълните разходи на труд като критерий при изграждането 

на оптимизационен модел на плана за вноса и износа. – Планово 

стопанство, кн. 8 от 1981, с. 40-50 (11 с.), София (излязла от печат през 
септември 1981). 

427. Миркович, К. Тезиси върху проблема “Обществено необходимите 
разходи на труд и ценообразуването при интензификацията на 
социалистическата икономика” (който е част от колективната научна 
разработка “Икономико-математически модели на стоково-паричните 
отношения” извършвана под научното ръководство на доц. Боян 

Андонов). – Тезиси върху научна разработка за Института по 

марксизъм-ленинизъм при Академията за обществени науки и социално 

управление на Централния комитет на БКП. София, септември 1981, 3 

с. 

428. Миркович, К. Тезиси върху проблема “Финансиране и кредитиране на 
стопанската дейност при интензивния икономически растеж” (който е 
част от колективната научна разработка “Икономико-математически 

модели на стоково-паричните отношения” извършвана под научното 

ръководство на доц. Боян Андонов). – Тезиси върху научна разработка 

за Института по марксизъм-ленинизъм при Академията за обществени 

науки и социално управление на Централния комитет на БКП. София, 
септември 1981, 3 с. 

429. Миркович, К. Абел Гезевич Аганбегян. – Биографична статия. София, 
септември 1981, 1 с. 

430. Миркович, К. Уилям Джек Баумол. – Биографична статия. София, 
септември 1981, 2 с. 

431. Миркович, К. Арон Яковлевич Боярски. – Биографична статия. София, 
октомври 1981, 1 с. 

432. Миркович, К. Рецензия върху научната разработка на ст.н.с. І степен 

Кирил Дамянов и ст.н.с. Людмил Петков “Жизненото равнище на 
заетите в селското стопанство. – Рецензия върху научна разработка на 

сътрудници от Института по икономика и организация на селското 

стопанство. София, ноември 1981, 8 с. 
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433. Миркович, К. Моделиране на икономическите процеси. – Курс от лекции 

за студенти от специалност “Политическа икономия” във Висшия 
икономически институт “Карл Маркс”. София, 1981, 486 с. 

434. Миркович, К. Леон Валрас. – Биографична статия. София, ноември 

1981, 3 с. 

435. Миркович, К. Оптимизационни модели на обществено необходимите 
разходи на труд при социализма. – В: Трудове на Висшия икономически 

институт “Карл Маркс”, книга IV от 1981. Издание на Висшия 
икономически институт “Карл Маркс”, София, 1981, с. 55-93 (39 с.) 
(излязла от печат през декември 1981). 

436. Миркович, К., С. Каравастев. Математически модели на кредитния план 

на банката. – Финанси и кредит, кн. 10 от 1981, с. 16-27 (12 с.) (участие 
на К. Миркович – 10 с.), София (излязла от печат през декември 1981). 

437. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 1981 за публикуване в списание “Финанси и кредит”, издавано от 
министерството на финансите (направени като член на редакционния 
съвет на списанието). – Критични бележки върху статии. София, 1981. 

1982 година 

438. Миркович, К. Уилям Стенли Джевънс. – Биографична статия. София, 
януари 1982, 1 с. 

439. Миркович, К. Справка от 6 януари 1982 относно проекта на второто из-
дание на учебника на Камен Миркович “Моделиране на икономическите 
процеси”. Написана в София през януари 1982, 3 с. (записано в докумен-

та: 6 януари 1982). 

440. Миркович, К. Отчет от 11 януари 1982 за научноизследователската рабо-

та на преподавателите от факултет “Общоикономически” на Висшия 
икономически институт “Карл Маркс” през 1981. Написан в София през 
януари 1981, 12 с. (записано в документа: 11 януари 1982) (написан от 
Камен Миркович в качеството му заместник декан на Общоикономичес-
кия факултет на Висшия икономически институт “Карл Маркс”). 
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441. Миркович, К. Относно разработването на комплексни програми за про-

изводственото (практическото) обучение на студентите от съответните 
специалности (доклад пред факултетния съвет на Общоикономическия 
факултет от 1 февруари 1982). Написан в София през януари 1982, 2 с. 
(записано в документа: 1 февруари 1982) (написан от Камен Миркович в 
качеството му заместник декан на Общоикономическия факултет на 
Висшия икономически институт “Карл Маркс”). 

442. Миркович, К. Социалната политика на Българската комунистическа 
партия при изграждането на развито социалистическо общество. – В: 

Социалната политика на БКП и ролята на профсъюзите за 
претворяването й в живота. Сборник. Профиздат, С., 1982, с. 3-21 (19 с.) 
(излязъл от печат на 12 февруари 1982). 

443. Миркович, К. Леонид Виталиевич Канторович. – Биографична статия. 
София, февруари 1982, 4 с. 

444. Миркович, К. Джон Мейнард Кейнс. – Биографична статия. София, 
февруари 1982, 3 с. 

445. Миркович, К. Съображения по кандидатската дисертация на Радослав 
Цончев “Многокритериална оптимизация в стопанското управление 
(теоретични проблеми и възможности за приложение)” [изказани по 

време на защитата на неговата кандидатска дисертация пред 

Специализирания научния съвет по управление и планиране на 
народното стопанство и статистика при ВАК на заседанието му на 23 

февруари 1982 в София]. – Бележки върху кандидатска дисертация на 

преподавател от Висшия икономически институт “Карл Маркс”. 

София, февруари 1982, 2 с. 

446. Миркович, К. В съответствие с изискванията на икономически 

механизъм. – Финанси и кредит, кн. 2 от 1982, с. 61-63, София (излязла 
от печат през март 1982) {Рецензия върху книгата “Стопанската сметка. 
Организация, методология, планиране и отчитане” (под редакцията на 
Ив. Душанов, Партиздат, С., 1981, 376 с.)}. 
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447. Миркович, К. Относно приемане на мероприятия за подобряване на на-
учната дейност на студентите от Общоикономическия факултет на Вис-
шия икономически институт “Карл Маркс” (доклад пред факултетния 
съвет на Общоикономическия факултет от 4 март 1982). Написано в Со-

фия през февруари 1982, 6 с. (записан в документа: 4 март 1982) (напи-

сано от Камен Миркович в качеството му заместник декан на Общоико-

номическия факултет на Висшия икономически институт “Карл 

Маркс”). 

448. Миркович, К. Мероприятия от март 1982 за подобряване на научната 
дейност на студентите от Общоикономическия факултет на Висшия 
икономически институт “Карл Маркс”. Написано в София през март 
1982, 2 с. (написани от К. Миркович в качеството му заместник декан на 
Общоикономическия факултет на Висшия икономически институт “Карл 

Маркс”). 

449. Миркович, К. Бележки върху кандидатската дисертация на Трайчо 
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разработка на сътрудник от Научнометодологическия център по 
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Аврамов “Структурни и динамични зависимости в капиталистическата 
икономика (относно отрасловия аспект на цикличния механизъм)”. 

[Публикувана в сборника на Икономическия институт на БАН 

“Съвременни аспекти на функционирането на капиталистическата 
икономика” (С., 1984, 70 с.).] – Рецензия върху студия на сътрудник от 

Икономическия институт на БАН. София, декември 1984, 2 с. 

545. Миркович, К. Термини по икономическа кибернетика и моделиране на 
икономическите процеси (51 термина). – В: Речник по политическа 
икономия. [Написан от авторски колектив под редакцията на проф. 

Никола Великов.] Партиздат, С., 1984 (излязъл от печат през декември 

1984). 

546. Миркович, К. Термини по икономическа кибернетика и моделиране на 
икономическите процеси (89 термина). – В: Икономическа енциклопедия 
за всички. [Написана от авторски колектив под редакцията на проф. 

Лалю Радулов.] Книгоиздателство “Георги Бакалов”, Варна, 1984 

(излязло от печат през декември 1984). 

547. Миркович, К. Моделиране на финансите. – Курс от лекции за студенти 
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институт “Карл Маркс”. София, 1984, 380 с. 

548. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 1984 за публикуване в списание “Финанси и кредит”, издавано от 
министерството на финансите (написани от К. Миркович като член на 
редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху статии. 

София , 1984. 
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549. Миркович, К. Рецензия върху студията на доц. Пано Лулански “Някои 

методологически проблеми на ефективността в системата на 
образованието”. – Рецензия върху студия на преподавател от Висшия 
икономически институт “Карл Маркс” за публикуване в научните 
трудове на института. София, януари 1985, 2 с. 

550. Миркович, К. Теми за дипломни работи по моделиране на икономичес-
ките процеси за специалност “Политическа икономия”. – Теми за дип-

ломни работи на студенти от Висшия икономически институт “Карл 
Маркс”. София, януари 1985, 2 с. 

551. Миркович, К. Отчет от 11 януари 1985 за научноизследователската 
дейност на преподавателите от факултет “Общоикономически” при 

Висшия икономически институт “Карл Маркс” през 1984 година. Напи-

сан в София през януари 1985, 19 с. (записано в документа: 11 януари 

1984) (написан от Камен Миркович в качеството му на заместник декан 

по научноизследователската дейност на Общоикономическия факултет). 

552. Миркович, К. Рецензия на научните трудове на Юсеин Юсеинов 
[понастоящем – Асен Друмев], представени за участие в конкурс за 
доцент по финанси, парично обръщение и кредит. – Рецензия върху 
научни трудове на преподавател от Висшия икономически институт 

“Карл Маркс” за участие в хабилитационен конкурс за института. 

София, януари 1985, 14 с. 

553. Миркович, К. Моделиране на обществено необходимите пълни разходи 

на труд при социализма. – Проблеми на труда, кн. 1 от 1985, с. 21-31 (11 

с.), София (излязла от печат през февруари 1985). 

554. Миркович, К. Учението на Владимир Илич Ленин за империализма като 
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1985, 5 с. 
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555. Миркович, К. Материал от февруари 1985 относно разработването на 
план за научното обслужване на преподаването във факултет “Общои-

кономически” на Висшия икономически институт “Карл Маркс”. Напи-

сано в София през февруари 1985, 3 с. (записано в документа: февруари 

1985) (написан от Камен Миркович в качеството му на заместник декан 

по научноизследователската дейност на Общоикономическия факултет). 

556. Миркович, К. Проект от февруари 1985 на статут на междукатедрения 
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557. Миркович, К. Системно структурни аспекти на обществено 
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кн. 2 от 1985, с. 3-13 (11 с.), София (излязла от печат през февруари 

1985). 

558. Миркович, К. Моделиране на финансите. Записки. Издание на Висшия 
икономически институт “Карл Маркс”, София, 1985, 316 с. (излязъл от 
печат през март 1985). 
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“Ролята на математическите методи и модели в политическата икономия 
на социализма”, предложена за публикуване в списанието. Написано 

София през март 1984, 1 с. 

560. Миркович, К. Проблеми на обществено необходимите разходи на труд 

при социализма. – Част от научна разработка за Института по 

марксизъм-ленинизъм на Академията за обществени науки и социално 

управление при Централния комитет на БКП. София, 1985, 102 с. 

561. Миркович, К. За критериите и подходите при определяне структурата и 

перспективите на нашето научно-техническо развитие (изнесена през 
април 1985). – Лекция пред студенти от Висшия икономически 

институт “Карл Маркс” (изнесена през април 1985). София, април 

1985, 8 с. 
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562. Миркович, К. С пожелание за успехи в икономическата практика и в 
икономическата наука. – Слово пред тържествено събрание на випуск-
ниците на Общоикономическия факултет на Висшия икономически ин-

ститут “Карл Маркс”. София, април 1985, 9 с. 

563. Миркович, К. Материал от 30 април 1985 относно приемането на насоки 

за издигане равнището на научноизследователската дейност в Общоико-

номическия факултет на Висшия икономически институт “Карл Маркс”. 

Написано в София през април 1985, 25 с. (записано в документа: 30 ап-

рил 1985) (написан от Камен Миркович в качеството му на заместник 
декан по научноизследователската дейност на Общоикономическия фа-
култет). 

564. Миркович, К. Усъвършенствуване на сводния финансов план на 
страната. – Част от обобщаващ доклад на научноизследователските 
институти на министерствата на финансите на страните – членки на 

СИВ, по въпросите на финансовото планиране. София, май 1985, 35 с. 

565. Миркович, К. Бележки върху проекта на докторска дисертация на ст.н.с. 
Костадин Леков “Проблеми на изграждането на Автоматизирана система 
за управление “Работна заплата”“. – Бележки върху проект на 

докторска дисертация на сътрудник от Научноизследователския 
институт по труда при министерството на труда и работната 

заплата. София, май 1985, 7 с. 

566. Миркович, К. Оптимизационни модели на икономическия растеж при 

социализма. – Част от научна разработка за Научноизследователския 
сектор на Висшия икономически институт “Карл Маркс”. София, май 

1985, 74 с. 

567. Каравастев, С., К. Миркович. Математически модели на финансовия 
план на стопанската организация. – В: Проблеми на социалистическите 
финанси в НРБ – Годишник на Научнометодологическия център по 

финанси при министерството на финансите, том ХVІІІ от 1885, 

Държавно издателство “Наука и изкуство”, С., 1985, с. 7-104 (98 с.) 
[участие на К. Миркович: с. 16-74 (59 с.)] (излязъл от печат през юни 

1985). 
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568. Миркович, К. Бележки върху учебното помагало на колектив под 

ръководството на проф. Иван Костов “Икономическите закони и 

управлението на социалистическата икономика”. – Бележки върху 
учебно помагало на преподаватели от Висшия икономически институт 

“Карл Маркс”. София, юни 1985, 4 с. 

569. Миркович, К. Относно състоянието и проблемите на аспирантурата в 
Общоикономическия факултет на Висшия икономически институт “Карл 

Маркс” (доклад от 24 юни за факултетния съвет на Общоикономическия 
факултет). Написано в София през юни 1985, 3 с. (записано в документа: 
24 юни 1985) (написано от Камен Миркович в качеството му на замест-
ник декан по научноизследователската дейност на Общоикономическия 
факултет). 
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“Икономическата ефективност в материалното производство и нейното 

измерване”. – Рецензия на дипломна работа на абсолвентка от Висшия 
икономически институт “Карл Маркс”. София, юли 1985, 4 с. 

571. Миркович, К. Научно ръководство на дипломната работа на Димитър 

Ашиков “Моделиране на възпроизводството на националния доход при 

оптимизация на икономическия растеж при социализма”. – Научно ръко-

водство на дипломна работа на абсолвент от Висшия икономически ин-

ститут “Карл Маркс”. София, юли 1985, 3 с. 

572. Миркович, К. Обществено необходим труд и обществено необходими 

разходи на труд при социализма. – В: Трудове на Висшия икономически 

институт “Карл Маркс”, том ІІІ от 1984. Издание на Висшия 
икономически институт “Карл Маркс”, София, 1985, с. 81-191 (111 с.) 
(излязъл от печат през септември 1985). 

573. Миркович, К., С. Каравастев. Моделиране на разпределителните 
процеси в икономическия механизъм. – Научна разработка за 

Научнометодологическия център по финанси при министерството на 

финансите.  София, септември 1985, 107 с. (участие на К. Миркович – 

72 с.). 
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574. Миркович, К. Въпросник по моделиране на финансите и кредита за сту-

денти от специалност “Финанси и кредит”. – Въпросник за изпит на 

студенти от Висшия икономически институт “Карл Маркс”. София, 
септември 1985, 3 с. 

575. Миркович, К. Моделиране на икономическите процеси. Лекции. Издание 
на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, София, 1985, 260 с. 
(излязъл от печат през октомври 1985). 

576. Миркович, К. Рецензия върху научната разработка на Илия Петров 
Цветанов “Математически моделни схеми за анализ и рационален избор 

на насрещен план на равнище стопанска организация и предприятие”. – 

Рецензия върху научна разработка на сътрудник от Икономическия 
институт на БАН. София, октомври 1985, 4 с. 

577. Миркович, К. Относно някои въпроси на атестирането на научно-

преподавателските кадри в Общоикономическия факултет на Висшия 
икономически институт “Карл Маркс” (информация от 24 октомври 1985 

за факултетния съвет на Общоикономическия факултет). Написана в 
София през октомври 1985, 7 с. (записано в документа: 24 октомври 

1985) (написана от Камен Миркович в качеството му на заместник декан 

по научноизследователската дейност на Общоикономическия факултет). 
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ръководството на проф. Иван Костов “Методологически основи на 
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институт “Карл Маркс”. София, ноември 1985, 16 с. 

580. Миркович, К. Бележки върху проекта на кандидатската дисертация на 
Стати Статев “Социална ефективност на социалистическото обществено 

производство”. – Бележки върху проект на кандидатска дисертация на 

преподавател от Висшия икономически институт “Карл Маркс”. 

София, ноември 1985, 6 с. 
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581. Миркович, К. Бележки върху научната разработка на Софка Боянова 
“Проблеми на планирането на печалбата в стопанските организации”. – 
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сътрудници от Академията за обществени науки и социално управление 
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586. Миркович, К. Рецензия върху научната разработка на проф. Петър 

Мастиков “Човекът и трудовия процес в условията на научно-

техническата революция и усъвършенствуване на системата на труда в 
НРБ. – Рецензия върху научна разработка на сътрудник на Академията 

за обществени науки и социално управление при Центалния комитет на 

БКП. София, декември 1985, 9 с. 
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588. Миркович, К. Някои проблеми на икономическия растеж на съвременния 
етап от развитието на социализма в светлината на новата редакция на 
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проблемите на икономическия растеж, организиран от катедра 
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635. Миркович, К. Планомерност и оптимално функциониране на 
социалистическата икономика. – Част от учебник по политическа 

икономия за партийната просвета (непубликувана). София, януари 

1987, 28 с. 

636. Миркович, К. Бележки върху студията на Стати Статев “Социалната 
ефективност като категория на политическата икономия”. – Бележки 

върху студия на преподавател от Висшия икономически институт 

“Карл Маркс” за публикуване в научните трудове на института. 

София, януари 1987, 5 с. 

637. Миркович, К. Финансово-кредитни отношения и парично обръщение при 

социализма. – Част от учебник по политическа икономия за 

партийната просвета (непубликувана). София, януари 1987, 31 с. 
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1987, 22 с. 
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титут. София, март 1987, 18 с. 
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нансово-стопански институт. София, март 1987, 17 с. 
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равастев и Камен Миркович “Моделиране на разпределението на печал-

бата в предприятията”, предложена за публикуване в Годишника на На-
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нансите. Написан в София през март 1987, 3 с. (записано в документа: 19 
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Пиримова “Функциониране и ефективност на производствените фондове 
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кандидатска дисертация на преподавател от Висшия икономически 

институт “Карл Маркс”. София, март 1987, 6 с. 

652. Миркович, К. Относно някои тенденции на икономическия растеж в НР 

България. – Научно съобщение пред Кръгла маса в Завода за 
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653. Миркович, К. С пожелание за активно и ползотворно участие в 
управлението на народното стопанство. – Изказване пред тържествено 

събрание на випускниците на Общоикономическия факултет на Висшия 
икономически институт “Карл Маркс” (направено на 26 март 1987). 

София, март 1987, 5 с. 

654. Миркович, К. Моделиране на скалите за определяне на вноските на 
стопанските предприятия при икономическия механизъм. – В: Годишник 
на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, том І, книга 1 от 
1987. Издание на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, София, 
1987, с. 51-98 (48 с.) (излязла от печат през април 1987). 

655. Миркович, К. Типове на икономическия растеж при социализма. – 

Икономическа мисъл, кн. 3 от 1987, с. 88-99 (12 с.), София (излязла от 
печат през април 1987). 
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656. Миркович, К. Типове на икономическия растеж. – Лекция пред студенти 

от специалност “Политическа икономия” във Висшия икономически 

институт “Карл Маркс”. София, април 1987, 9 с. 

657. Миркович, К. Типологизация на реализирания икономически растеж в 
НР България и някои перспективи на по-нататъшното му осъществяване. 
– Научно съобщение пред Кръгла маса по проблемите на качествено 

новия икономически растеж, организирана от Икономическия 
институт на БАН и Висшия икономически институт “Карл Маркс” 

(направено на 9 юни 1987). София, април 1987, 10 с. 

658. Миркович, К. “Капиталът” – образец на прилагането на математическите 
методи в политическата икономия. – Научно съобщение пред Задочна 

кръгла маса, организирана от Икономическия институт на БАН по 

случай 120 години от издаването на първия том на “Капиталът” на 

Карл Маркс (направено през април 1987). София, април 1987, 10 с. 

659. Миркович, К. Рецензия на научните трудове на Илия Петров Цветанов, 
представени за участие в конкурс за старши научен сътрудник втора 
степен по математически методи и приложение на изчислителната 
техника в икономиката. – Рецензия върху научни трудове на сътрудник 
от Икономическия институт на БАН за участие в хабилитационен 

конкурс за института. София, май 1987, 7 с. 

660. Миркович, К. Задачи и мероприятия за преустройството на учебната ра-
бота. Част от проекта от май 1987 на мандатната програма на ректорско-

то ръководство на Висшия икономически институт “Карл Маркс” “На-
соки за развитието на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, 

съобразно преустройството на висшето образование в НРБ”. Написан в 
София през май 1987, 21 с. (написан от Камен Миркович в качеството му 

на заместник ректор на Висшия икономически институт “Карл Маркс”). 

661. Миркович, К. Моделиране на парите като покупателно средство. – В: 

Проблеми на социалистическите финанси в НРБ – Годишник на 

Научнометодологическия център по финанси при министерството на 

финансите, том ХХ. Издателство “Наука и изкуство”, С., 1987, с. 103-

182 (80 с.) (излязъл от печат през юни 1987). 
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662. Миркович, К. Формиране и моделиране на обществено необходимите 
разходи на труд при социализма. – В: Стоково-паричните отношения и 

управлението на икономиката при социализма. Под редакцията на Боян 

Андонов. Държавно издателство “Наука и изкуство”, С., 1987, с. 98-129 

(32 с.) (излязла от печат през юни 1987). 

663. Миркович, К. Учебна програма на курса по математически методи и 

модели в политическата икономия за специалност “Политическа 
икономия”. – Програма на учебен курс за студенти от Висшия 
икономически институт “Карл Маркс”. София, юни 1987, 20 с. 

664. Миркович, К. Методология и критика на моделите на икономическия 
растеж в буржоазната политическа икономия. – Лекция пред асистенти 

по политическа икономия във висшите учебни заведения, организирана 

от Академията за обществени науки и социално управление при 

Централния комитет на БКП (изнесена на 23 юни 1987). София, юни 

1987, 9 с. 

665. Миркович, К. Анализ на факторната обусловеност на икономическия 
растеж в НРБ. – Икономическа мисъл, кн. 7 от 1987, с. 75-85 (11 с.), 
София (излязла от печат през август 1987). 

666. Миркович, К. Ковачница на кадри за народното стопанство. – 

Икономически живот, бр. 37 от 9 септември 1987, София. 

667. Миркович, К. Рецензия на научните трудове на Трайчо Стефанов Спасов, 
представени за участие в конкурс за доцент по политическа икономия. – 

Рецензия върху научни трудове на преподавател от Висшия 
икономически институт “Карл Маркс” за участие в хабилитационен 

конкурс за института. София, септември 1987, 9 с. 

668. Миркович, К. Да отсяваме зърното от плявата. Интервю. – Икономист, 

бр. 340 от 25 септември 1987, София. 

669. Миркович, К. Учебна програма на курса по икономическа кибернетика и 

моделиране на икономиката за специализанти по военна икономика. – 

Участие в програма на учебен курс в Отделението за следдипломно 

обучение при Висшия икономически институт “Карл Маркс”. София, 
септември 1987, 3 с. 
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670. Миркович, К. Рецензия върху програмата на проф. Чавдар Беязов за 
курса по съвременни буржоазни икономически учения за специалност 
“Политическа икономия”. – Рецензия върху програма на учебен курс 
пред студенти от Висшия икономически институт “Карл Маркс”, 

разработена от преподавател от института. София, септември 1987, 

3 с. 

671. Миркович, К. Типологизация на реализирания икономически растеж в 
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Висшия икономически институт “Карл Маркс” за публикуване в 
научните трудове на института. София, октомври 1987, 2 с. 
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сътрудник от Икономическия институт на БАН. София, октомври 

1987, 8 с. 
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675. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от октомври 1987 до ръ-

ководителя на катедра “Политическа икономия” при Висшия икономи-
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аспирантката Вера Пиримова към същата катедра. Написан в София през 
октомври 1987, 3 с. (записано в документа: октомври 1987) (написан от 
Камен Миркович в качеството му на научен ръководител на аспирантка-
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ри 1987, 2 с. 
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стопанското предприятие. – Научна разработка за Научно-

изследователския институт по финанси при министерството на 
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679. Миркович, К. Зависимости между типа на икономическия растеж и 
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София, ноември 1987, 61 с. 
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ли). – Икономическа мисъл, кн. 9 от 1987, с. 46-48 (3 с.), София (излязла 
от печат през ноември 1987). 
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681. Миркович, К. Моделиране и оптимизиране на икономическия растеж при 

социализма. – Лекция пред студенти от специалност “Политическа 

икономия” във Висшия икономически институт “Карл Маркс”. София, 
ноември 1987, 8 с. 

682. Миркович, К. Съображения относно учебно-методическото полагало на 
Събина Ракарова “Математически методи и модели в политическата 
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преподавателка от Висшия икономически институт “Карл Маркс”. 

София, ноември 1987, 4 с. 

683. Миркович, К. Комплексен факторен анализ на икономическия растеж в 
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Димитров и ст.н.с. Йордан Накев върху ръкописа на книгата “Факторна 
обусловеност на икономическия растеж при социализма” от авторски 

колектив под ръководството на Камен Миркович (предложена за публи-

куване от Държавното издателство “Наука и изкуство” в София). Напи-

сан в София през ноември 1988, 10 с. (записано в документа: 21 ноември 

1988). 
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към Отделението за повишаване квалификацията на кадрите при Вис-
шия икономически институт “Карл Маркс”. София, декември 1988, 9 с. 
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рия за специализанти по икономика и управление на отраслите на мате-
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та школа по икономика и управление на отраслите на материалното 
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кадрите при Висшия икономически институт “Карл Маркс”. София, 
декември 1988, 7 с. 

736. Миркович, К. Актуални проблеми на икономическата теория. – Цикъл от 
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отраслите на материалното производство към Отделението за 

повишаване квалификацията на кадрите при Висшия икономически 

институт “Карл Маркс”. София, декември 1988, 120 с. 

737. Миркович, К. Комплексно моделиране на финансово-кредитните 
отношения. – Курс от лекции за студенти от специалност “Финанси и 

кредит” във Висшия икономически институт “Карл Маркс”. София, 
декември 1988, 431 с. 

738. Миркович, К. Висшият икономически институт “Карл Маркс” – център 

за подготовка на икономически кадри за народното стопанство. – 

Статия за списание (няма данни да е публикувана). София, декември 

1988, 10 с. 

1989 година 

739. Миркович, К. Състояние и оценка на третата степен на обучение във 
Висшия икономически институт “Карл Маркс” (доклад от януари 1989). 

Написан в София през януари 1989, 12 с. (записано в документа: януари 

1989) (написано от Камен Миркович в качеството му на заместник рек-

тор на Висшия икономически институт “Карл Маркс”). 

740. Миркович, К. Разработване на проблемите на икономическия растеж в 
условията на преустройството и изучаване на чуждия опит в 
изследването и преподаването на проблемите на преустройството на 
социално-икономическия живот. – Доклад за посещението на Камен 

Миркович във Висшия финансово-икономически институт “Н. А. 

Вознесенски” в Ленинград от 9 до 13 януари, предназначен за 

министерството на народната просвета и Висшия икономически 

институт “Карл Маркс”. София, януари 1989, 3 с. 
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741. Миркович, К. За раздела по учебната работа от концепцията за развитие-
то на Висшия икономически институт “Карл Маркс” (от 23 януари 1989). 

Написано в София през януари 1988, 8 с. (записано в документа: 23 яну-

ари 1989) (написано от Камен Миркович в качеството му на заместник 
ректор на Висшия икономически институт “Карл Маркс”). 

742. Миркович, К. Рецензия върху учебника на проф. Станиш Бонев и доц. 

Младен Младенов “Планиране на народното стопанство”, предназначен 

за средните икономически и търговските техникуми. – Рецензия върху 
учебник на преподаватели от Висшия икономически институт “Карл 
Маркс”. София, февруари 1989, 6 с. 

743. Миркович, К. Писмо на Камен Миркович от 14 февруари 1989 до ректора 
на Висшия икономически институт “Карл Маркс” проф. Стоядин Савов 
със съображения относно предложението на Научния съвет – Хасково, за 
създаване на Висш учебно-квалификационен комплекс по икономика в 
Хасково. Написано в София през февруари 1989, 2 с. (записано в доку-

мента: 14 февруари 1989) (написано от Камен Миркович в качеството му 

на заместник ректор на Висшия икономически институт “Карл Маркс”). 

744. Миркович, К. Писмо на Камен Миркович от 15 февруари 1989 до ръко-

водството на Държавното издателство “Наука и изкуство” в София, с ко-

ето в качеството си ръководител на авторския колектив на заглавието 

“Факторна обусловеност на икономическия растеж” (прието за издаване 
от това издателство) изказва задоволството си от прецизната редакторска 
работа на издателството върху ръкописа на това заглавие. Написано в 
София през февруари 1989, 2 с. (записано в документа: 15 февруари 

1989). 

745. Миркович, К. Предложение на Камен Миркович от февруари 1989 за на-
бор от стурктуроопределящи университетски курсове във Висшия ико-

номически институт “Карл Маркс”. Написано в София през февруари 

1989, 1 с. (записано в документа: 1989) (написано от Камен Миркович в 
качеството му на заместник ректор на Висшия икономически институт 
“Карл Маркс”). 



БИБЛИОГРАФИЯ НА ТРУДОВЕТЕ НА ПРОФЕСОР КАМЕН МИРКОВИЧ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

396 

746. Миркович, К. Научна редакция на сборник от материали на Научната 
конференция с международно участие “Теоретико-методологически 

проблеми на преустройството на преподаването на политическата ико-

номия във висшите учебни заведения”, организирана от катедра “Поли-

тическа икономия” при Висшия икономически институт “Карл Маркс”. – 

Научна редакция на сборник за издаване от Висшия икономически инс-
титут “Карл Маркс”. София, февруари 1989. 

747. Миркович, К. Икономическият растеж при интензивно развитие на 
социалистическото производство. – В: Савов, Ст., К. Миркович, Ст. 

Статев. Икономически растеж и структурна политика. Партиздат, С., 

1989, 272 с. [участие на К. Миркович: с. 9-62 (54 с.)] (излязла от печат 
през март 1989). 

748. Миркович, К. Информация от март 1989 за резултатите от януарската из-
питна сесия на учебната 1988/1989 година във Висшия икономически 

институт “Карл Маркс” в София. Написано в София през март 1989, 7 с. 
(записано в документа: март 1989) (написано от Камен Миркович в ка-
чеството му на заместник ректор на Висшия икономически институт 
“Карл Маркс”). 

749. Миркович, К. Програма на за извеждане и анализ на степенни 

многофакторни производствени функции с постоянни коефициенти на 
еластичност. – Софтуерна програма. София, март 1989, 37 с. 

750. Миркович, К. Математически методи и модели в политическата 
икономия. Издание на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, 

София, 1989, 428 с. (излязъл от печат през април 1989). 

751. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 8 април 1989 до Икономи-

ческата редакция на Държавното издателство “Наука и изкуство” в Со-

фия, с който в качеството си ръководител на авторския колектив на заг-
лавието “Факторна обусловеност на икономическия растеж” (прието за 
издаване от това издателство) информира за отразените бележки на ре-
дакцията върху ръкописа. Написано в София през април 1989, 1 с. (запи-

сано в документа: 8 април 1989). 

752. Савов, Ст., Здр. Ковачев, К. Миркович и др. Програма на учебния курс 
по политическа икономия за висшите училища. Издание на Комитета за 
наука и висше образование, София, 1989, 20 с. (участие на К. Миркович 

– 5 с.) (излязла от печат през април 1989). 
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753. Миркович, К. Рецензия върху кандидатската дисертация на Гарик 
Александров Касабов “Потребителната стойност и качеството на 
продукта на социалистическото производство”. – Рецензия върху 
кандидатска дисертация на преподавател от Висшия икономически 

институт “Карл Маркс”. София, април 1989, 11 с. 

754. Миркович, К. Рецензия върху лекцията на доц. Пано Лулански 

“Структурно-функционален аспект на икономическите закони”, 

предназначена за Отделението за повишаване на квалификацията на 
кадрите при Висшия икономически институт “Карл Маркс”. – Рецензия 
върху лекция на преподавател от Висшия икономически институт 

“Карл Маркс”, предназначена за Отделението за повишаване 
квалификацията на кадрите при института. София, април 1989, 3 с. 

755. Миркович, К. Докладна записка на Камен Миркович от 29 април 1989 до 

ректора на Висшия икономически институт “Карл Маркс” проф. Стоя-
дин Савов, с което го информира за положенията в изработеното от ръ-

ководената от Камен Миркович работна група предложение до СВО за 
механизма и параметрите на приемането на студенти във Висшия ико-

номически институт “Карл Маркс” през 1990 година. Написано в София 
през април 1989, 3 с. (записано в документа: 29 април 1989) (написано от 
Камен Миркович в качеството му на заместник ректор на Висшия ико-

номически институт “Карл Маркс”). 

756. Миркович, К. Относно организиране и внедряване на обучение по второ 

квалификационно равнище във Висшия икономически институт “Карл 

Маркс”. – Научен доклад пред Научно-практическа конференция по 

прогресивни форми на учебния процес и използуване на технически 

средства за обучение и електронно-изчислителна техника, 

организирана в София от Висшия икономически институт “Карл 
Маркс” и Висшия финансово-икономически институт “Н. А. 

Вознесенски” – Ленинград (изнесен на 10 май 1989). София, май 1989, 11 

с. 

757. Миркович, К. Проблеми на организацията и интензификацията на 
учебния процес, използуването на електронно-изчислителната техника 
във висшите учебни заведения и преподаването на политическата 
икономия. – Доклад за посещението в Института по управление “С. 

Оржоникидзе” в Москва от 22 до 26 май, предназначен за 

министерството на народната просвета и Висшия икономически 

институт “Карл Маркс”. София, юни 1989, 4 с. 
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758. Миркович, К. Научна редакция на материалите на Научно-практическата 
конференция по прогресивни форми на учебния процес и използуване на 
технически средства за обучение и електронно-изчислителна техника, 
организирана в София от Висшия икономически институт “Карл Маркс” 

и Висшия финансово-икономически институт “Н. А. Вознесенски” – Ле-
нинград (проведена през май 1989). – Научна редакция на сборник за из-
даване от Висшия икономически институт “Карл Маркс. София, май 

1989. 

759. Миркович, К. Рецензия върху учебно-методическото помагало на 
авторски колектив “Проблеми на политическата икономия на 
социализма в произведенията на В. И. Ленин”. – Рецензия върху учебно 

помагало на преподаватели от катедра “Политическа икономия” при 

Висшия икономически институт “Карл Маркс”. София, юни 1989, 2 с. 

760. Миркович, К. Становище на Камен Миркович от 22 юни 1989 относно 

териториалното разполагане на Школата за управленски кадри при 

Висшия икономически институт “Карл Маркс”. Написано в София през 
юни 1989, 3 с. (записано в документа: 22 юни 1989) (написано от Камен 

Миркович в качеството му на заместник ректор на Висшия икономичес-
ки институт “Карл Маркс”). 

761. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 1 юли 1989 относно работа-
та по подобряването на ръкописа на учебника на Камен Миркович 

“Комплексно моделиране на финансово-кредитните отношения”, обсъ-

ден от катедра “Финанси и кредит” при Висшия икономически институт 
“Карл Маркс” през май 1989. Написан в София през май 1989, 3 с. (запи-

сано в документа: 1 юли 1989). 

762. Миркович, К. Рецензия на дипломната работа на Искра Петрова “Крити-

чен анализ на буржоазните теории за икономическия растеж”. – Рецензия 
на дипломна работа на абсолвентка от специалност “Политическа 

икономия” при Висшия икономически институт “Карл Маркс”. София, 
юли 1989, 2 с. 

763. Миркович, К. Бележки върху хабилитационния труд на ст.н.с. Христина 
Вучева “Анализ на финансовия механизъм за периода 1971 – 1988”. – 

Бележки върху хабилитационен труд на сътрудничка от Института по 

икономика и управление при министерството на икономиката и 

планирането. София, юли 1989. 
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764. Миркович, К. Рецензия на научните трудове на Иван Димитров Иванов, 
представени за участие в конкурс за доцент по политическа икономия. – 

Рецензия върху научни трудове на преподавател от Института за 

детски учители в Пазарджик за участие в хабилитационен конкурс. 
София, юли 1989, 5 с. 

765. Миркович, К. Относно организиране и внедряване на обучение по второ 

квалификационно равнище във Висшия икономически институт “Карл 

Маркс”. – Проблеми на висшето образование, София, кн. 4 от 1989, с. 3-

9 (7 с.), София (излязла от печат през август 1989). 

766. Миркович, К. Рецензия на научните трудове на Павел Георгиев Ташев, 
представени за участие в конкурс за старши научен сътрудник втора 
степен по ценообразуване (прилагане на икономико-математически 

методи). – Рецензия върху научни трудове на сътрудник от Института 

по икономика и управление при министерството на икономиката и 

планирането за участие в хабилитационен конкурс за института. 

София, август 1989, 5 с. 

767. Миркович, К. Актуални проблеми на икономическата теория. – Част от 

учебник за потребностите на Отделението за повишаване 
квалификацията на кадрите при Висшия икономически институт 

“Карл Маркс” (непубликуван). София, август 1989, 63 с. 

768. Миркович, К. Моделиране и анализ на въздействието на финансово-

кредитната система върху икономическия растеж. – В: Научни трудове 
на Общоикономическия факултет при Висшия икономически институт 

“Карл Маркс”, том ІІ от 1989. Издание на Висшия икономически 

институт “Карл Маркс”, София, 1989, 96 с. (отделно издание) (излязла от 
печат през септември 1989). 

769. Миркович, К. Информация от септември 1989 за резултатите от приема 
на новите студенти във Висшия икономически институт “Карл Маркс” 

през учебната 1989/1990 година. Написано в София през септември 1989, 

7 с. (записано в документа: септември 1989) (написано от Камен Мирко-

вич в качеството му на заместник ректор на Висшия икономически инс-
титут “Карл Маркс”). 
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770. Миркович, К. Научна редакция на методическата разработка на Мария 
Миркович “Актуални въпроси на методиката на обучението по полити-

ческа икономия в икономическите техникуми”. – Научна редакция на 

разработка на сътрудничка от Централния институт за усъвършенс-
твуване на учителите. София, септември 1989, 95 с. 

771. Миркович, К. Учебна програма по иконометрия. – Програма на учебен 

курс за слушатели във Висшата школа за ръководни кадри към 

Отделението за повишаване квалификацията на кадрите при Висшия 
икономически институт “Карл Маркс”. София, октомври 1989, 4 с. 

772. Миркович, К. Математически модели на основни зависимости при 

разпределението на печалбата между държавата и 

стокопроизводителите. – Научна разработка за Института по 

икономика и управление при министерството на икономиката и 

планирането. София, октомври 1989, 81 с. 

773. Миркович, К. За учебната работа (част от отчета на академичното ръко-

водство на Висшия икономически институт “Карл Маркс” за периода 
май 1987 - септември 1989 година пред Общото събрание на института) 
(материал от октомври 1989). Написано в София през октомври 1989, 10 

с. (записано в документа: октомври 1989) (написано от Камен Миркович 

в качеството му на заместник ректор на Висшия икономически институт 
“Карл Маркс”). 

774. Миркович, К. Моделиране въздействието на финансово-кредитната 
система върху икономическия растеж. – Икономическа мисъл, кн. 10 от 
1989, с. 83-93 (11 с.), София (излязла от печат през ноември 1989). 

775. Миркович, К. Програма за извеждане и анализ на степенни 

многофакторни производствени функции с променливи коефициенти на 
еластичност. – Софтуерна програма. София, ноември 1989, 42 с. 

776. Миркович, К. Информация от ноември 1989 за резултатите от учебната 
работа във Висшия икономически институт “Карл Маркс” през учебната 
1988/1989 година. Написана в София през ноември 1989, 10 с. (записано 

в документа: ноември 1989) (написано от Камен Миркович в качеството 

му на заместник ректор на Висшия икономически институт “Карл 

Маркс”). 
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777. Миркович, К. Рецензия на научните трудове на Васил Георгиев Тодоров, 
представени за участие в конкурс за старши научен сътрудник първа 
степен по математически методи и приложение на изчислителната 
техника в икономиката (трудово измерване на продукцията и разходите). 
– Рецензия върху научни трудове на сътрудник от Икономическия 
институт на БАН за участие в хабилитационен конкурс за института. 

София, ноември 1989, 8 с. 

778. Миркович, К. Докладна записка № РД.21.03.624 от 22 ноември 1989 на 
Камен Миркович до заместник председателя на Комитета за наука и 

висше образование проф. Христо Христов, в която се предлага към 

Висшия икономически институт “Карл Маркс” да бъде създаден Учебно-

изследователски център “Социално-икономическо регулиране на общес-
твения възпроизводствен процес”. Написана в София през ноември 1989, 

3 с. (записано в документа: 22 ноември 1989) (написано от Камен Мир-

кович в качеството му на заместник ректор на Висшия икономически 

институт “Карл Маркс”). 

779. Миркович, К. Рецензия върху научната разработка на колектив под 

ръководството на доц. Пано Лулански “Проучване на състоянието на 
регулирането на студентското положение и разработване на концепция 
за изграждането и функционирането на отдел “Студенти” при Висшия 
икономически институт “Карл Маркс”; разработване на документи и 

правила за тяхното движение”. – Рецензия върху научна разработка на 

колектив от Висшия икономически институт “Карл Маркс”. София, 
ноември 1989, 5 с. 

780. Миркович, К. Относно организирането и внедряването на обучение във 
второ квалификационно равнище във Висшия икономически институт 
“Карл Маркс”. – В: Прогресивни форми на организация на учебния про-

цес и използуване на технически средства за обучение и електронно-

изчислителна техника. Издание на Висшия икономически институт 
“Карл Маркс”, София, 1989, с. 3-10 (8 с.) (излязло от печат през ноември 

1989). 
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1990 година 

781. Миркович, К. Проект от 3 януари 1990 на платформа за дейността на ка-
тедра “Политическа икономия” при Висшия икономически институт 
“Карл Маркс” през мандатния период 1990 - 1993 година. Написан в Со-

фия през декември 1989, 4 с. (записано в документа: 3 януари 1990) 

(платформата е написана за кандидатствуването на Камен Миркович за 
ръководител на катедра “Политическа икономия” при Висшия икономи-

чески институт “Карл Маркс”). 

782. Миркович, К. Комплексно моделиране на финансово-кредитните 
отношения. Издание на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, 

София, 1990, 396 с. (излязъл от печат през януари 1990). 

783. Миркович, К. Типизиране и факторен анализ на икономическия растеж 

при социализма. – В: Годишник на Висшия икономически институт 

“Карл Маркс”, том ІІ, книга 2 от 1988. Издание на Висшия 
икономически институт “Карл Маркс”, София, 1990, с. 6-64 (65 с.) 
(излязла от печат през януари 1990). 

784. Миркович, К. Рецензия на научните трудове на Христина Ангелова 
Вучева, представени за участие в конкурс за старши научен сътрудник 
първа степен по финанси, парично обръщение и кредит (финансов 
механизъм). – Рецензия върху научни трудове на сътрудничка от 

Института по икономика и управление при министерството на 

икономиката и планирането за участие в хабилитационен конкурс за 

института. София, февруари 1990, 10 с. 

785. Миркович, К. Въпросник по математически методи и модели в полити-

ческата икономия за студенти от специалност “Политическа икономия”. 

– Въпросник за изпит на студенти от Висшия икономически институт 

“Карл Маркс”. София, февруари 1990, 4 с. 

786. Миркович, К. Учебна програма на спецсеминара по теория на икономи-

ческия растеж и структурната политика за специалност “Политическа 
икономия”. – Програма на спецсеминар за студенти от Висшия иконо-

мически институт “Карл Маркс”. София, февруари 1990, 6 с. 
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787. Миркович, К. Теория на икономическия растеж и структурната политика. 
– Цикъл от лекции за студенти от специализацията “Икономически 

растеж и структурна политика” на специалност “Политическа 

икономия” при Висшия икономически институт “Карл Маркс”. София, 
март 1990, 120 с. 

788. Миркович, К. Учебна програма на курса по политическа икономия (в съ-

авторство). – Част от програма на учебен курс за студенти от Висшия 
икономически институт “Карл Маркс”. София, март 1990, 4 с. 

789. Миркович, К. Спектрален анализ в икономиката. – Лекция за студенти 

от специалност “Политическа икономия” при Висшия икономически 

институт “Карл Маркс”. София, май 1990, 49 с. 

790. Миркович, К. Анализ на факторната обусловеност на икономическия 
растеж чрез производствени функции с променливи коефициенти на 
еластичност на националния доход. – Икономическа мисъл, кн. 3 от 1990, 

с. 89-99 (11 с.), София (излязла от печат през юни 1990). 

791. Миркович, К. Програма за спектрален анализ в икономиката. – 

Софтуерна програма. София, юни 1990, 8 с. [147.90.09] [A, B]. 

792. Миркович, К. Програма за спектрален анализ в икономиката с графична 
процедура. – Софтуерна програма. София, юни 1990, 35 с. 

793. Миркович, К. Типове икономически растеж. – Разработена тема по 

икономика. София, юли 1990, 35 с. 

794. Миркович, К. Програма за архивиране и четене на данни от 
информационна система “Икономическа наука” за малък масив. – 

Софтуерна програма. София, август 1990, 33 с. 

795. Миркович, К. Програма за архивиране и четене на данни от 
информационна система “Икономическа наука” при непрекъснат 
контакт с файловете за пряк достъп (за големи масиви). – Софтуерна 

програма. София, август 1990, 29 с. 
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796. Миркович, К. Рецензия върху докторската дисертация на доц. Цветан 

Голубарев “Външната търговия, общественото възпроизводство и 

икономическия растеж”. – Рецензия върху докторска дисертация на 

сътрудник от Института за държавно и стопанско управление при 

министерския съвет. София, септември 1990, 10 с. 

797. Миркович, К. Методология на теорията за икономическата система. – 

Разработена тема по икономика. София, септември 1990, 22 с. 

798. Миркович, К. Световна икономика. – Разработена тема по икономика. 

София, септември 1990, 16 с. 

799. Миркович, К. Предмет на икономическата наука. – Разработена тема по 

икономика. София, септември 1990, 7 с. 

800. Миркович, К. История на икономическата наука. – Разработена тема по 

икономика. София, септември 1990, 12 с. 

801. Миркович, К. Структура на икономическата система. – Разработена 

тема по икономика. София, септември 1990, 9 с. 

802. Миркович, К. Методология на икономическата наука. – Разработена 

тема по икономика. София, септември 1990, 18 с. 

803. Миркович, К., Ст. Статев. Учебна програма на курса по политическа 
икономия за студенти от специалност “Политическа икономия”. – Прог-
рама на учебен курс за студенти от Висшия икономически институт 

“Карл Маркс”. София, септември 1990, 15 с. 

804. Миркович, К. Производствените отношения като кибернетична система. 
– Икономическа мисъл, кн. 9 от 1990, с 3-17 (15 с.), София (излязла от 
печат през ноември 1990). 

805. Миркович, К. Рецензия върху студията на проф. Георги Петров 
“Концепция за прехода към пазарна икономика”. – Рецензия върху 
студия на преподавател от Университета за национално и световно 

стопанство за публикуване в научните трудове на университета. 

София, ноември 1990, 4 с. 
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806. Миркович, К. Лев Семьонович Понтрягин. – Биографична статия. 
София, ноември 1990, 1 с. 

807. Миркович, К. Ървинг Фишер. – Биографична статия. София, ноември 

1990, 3 с. 

808. Миркович, К. Математическа икономия (Математически методи и 

модели в политическата икономия). Първа част. – Курс от лекции за 

студенти от специалност “Политическа икономия” или 

“Макроикономика” в Университета за национално и световно 

стопанство. София, декември 1990, 330 с. 

809. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 20 декември 1990 до пред-

седателя на Научната комисия по икономически науки при ВАК по кон-

курса за доцент по политическа икономия при Медицинската академия с 
единствен кандидат Мария Славова Ночева, проведен от Научния съвет 
по политическа икономия при Софийския университет “Климент Ох-

ридски”. Написан в София през декември 1990, 3 с. (записано в докумен-

та: 20 декември 1990) (написан от Камен Миркович в качеството му на 
член на Научната комисия) 

810. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 20 декември 1990 до пред-

седателя на Научната комисия по икономически науки при ВАК по за-
щитата на кандидатската дисертация на Ха Суан Тъ “Опитът на НРБ в 
разработването на баланса на междуотрасловите връзки и бъдещото раз-
витите на плановата практика на Социалистическа република Виетнам” 

(по процедура, открита от Университета за национално и световно сто-

панство), защитена в Специализирания научен съвет по управление и 

планиране на народното стопанство и статистика при ВАК  Написан в 
София през декември 1990, 3 с. (записано в документа: 20 декември 

1990) (написан от Камен Миркович в качеството му на член на Научната 
комисия). 
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811. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 20 декември 1990 до пред-

седателя на Научната комисия по икономически науки при ВАК по за-
щитата на кандидатската дисертация на Пламен Димитров Чипев “Ин-

теграционни процеси в народното стопанство на равнище производствен 

комплекс” (по процедура, открита от Икономическия институт на БАН), 

защитена в Специализирания научен съвет по политическа икономия 
при ВАК. Написан в София през декември 1990, 3 с. (записано в доку-

мента: 20 декември 1990) (написан от Камен Миркович в качеството му 

на член на Научната комисия). 

812. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 26 декември 1990 до пред-

седателя на Научната комисия по икономически науки при ВАК по кон-

курс за доцент по политическа икономия и военна икономика при Воен-

ната академия “Г. С. Раковски” с единствен кандидат Георги Павлов 
Гергинов, проведен от Специализирания научен съвет по икономически 

науки към ВАК при Военната академия “Г. С. Раковски”. Написан в Со-

фия през декември 1990, 3 с. (записано в документа: 26 декември 1990) 

(написан от Камен Миркович в качеството му на член на Научната ко-

мисия). 

813. Миркович, К. Математическа икономия (Математически методи и 

модели в политическата икономия). Втора част. – Курс от лекции за 

студенти от специалност “Политическа икономия” или 

“Макроикономика” в Университета за национално и световно 

стопанство. София, декември 1990, 262 с. 

814. Миркович, К. Микроикономикс. Първа част. – Курс от лекции за 

студенти от специалност “Политическа икономия” или 

“Макроикономика” в Университета за национално и световно 

стопанство. София, декември 1990, 260 с. 

815. Миркович, К. Микроикономикс. Втора част. – Курс от лекции за 

студенти от специалност “Политическа икономия” или 

“Макроикономика” в Университета за национално и световно 

стопанство. София, декември 1990, 287 с. 

816. Миркович, К. Херман Хенрих Госен. – Биографична статия. София, 
декември 1990, 1 с. 

817. Миркович, К. Ернст Енгел. – Биографична статия. София, декември 

1990, 1 с. 
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818. Миркович, К. Алфред Маршал. – Биографична статия. София, декември 

1990, 3 с. 

1991 година 

819. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 21 януари 1991 до предсе-
дателя на Научната комисия по икономически науки при ВАК по кон-

курс за доцент по политическа икономия при Софийския университет 
“Климент Охридски” с единствен кандидат Георги Димитров Манлиев, 
проведен от Научния съвет по политическа икономия при Софийския 
университет “Климент Охридски”. Написан в София през януари 1991, 3 

с. (записано в документа: 21 януари 1991) (написан от Камен Миркович 

в качеството му на член на Научната комисия). 

820. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 21 януари 1991 до предсе-
дателя на Научната комисия по икономически науки при ВАК по кон-

курса за професор по политическа икономия при Икономическия уни-

верситет във Варна с единствен кандидат доц. Пеню Иванов Михайлов, 
проведен от Научния съвет на счетоводния факултет на Икономическия 
университет във Варна. Написан в София през януари 1991, 4 с. (записа-
но в документа: 21 януари 1991) (написан от Камен Миркович в качест-
вото му на член на Научната комисия). 

821. Миркович, К. Усъвършенствуван вариант на програма за архивиране и 

четене на данни от информационната система “Икономическа наука” 

при непрекъснат контакт с файловете за пряк достъп (за големи масиви). 

– Софтуерна програма. София, февруари 1991, 50 с. 

822. Миркович, К. Индивидуално потребление. – Разработена тема по 

икономика. София, февруари 1991, 33 с. 

823. Миркович, К. Математическа икономия. Първа част. Университетско 

издателство “Стопанство”, София, 1991, 308 с. (излязла от печат през 
март 1991). 

824. Миркович, К. Индивидуално производство. – Разработена тема по 

икономика. София, март 1991, 43 с. 

825. Миркович, К. Цикличност на производството. – Разработена тема по 

икономика. София, март 1991, 6 с. 
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826. Миркович, К. Въведение в икономическата наука. – Разработена тема 

по икономика. София, март 1991, 5 с. 

827. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 3 април 1991 до председа-
теля на Научната комисия по икономически науки при ВАК по защитата 
на кандидатската дисертация на Ваньо Желязков Гаргов “Особености на 
прехода към интензивно възпроизводство на основните производствени 

фондове в НРБ” (по процедура, открита от Института по марксизъм-

ленинизъм при Академията за обществени науки и социално управление 
при Централния комитет на БКП), защитена в Специализирания научен 

съвет по политическа икономия при ВАК. Написан в София през март 
1991, 2 с. (записано в документа: 3 април 1991) (написан от Камен Мир-

кович в качеството му на член на Научната комисия). 

828. Миркович, К. Рецензия върху курс от избрани лекции по въведение в 
икономикс на Румен Гечев, предназначен за издаване от Института за 
следдипломна квалификация при Висшия икономически институт “Карл 

Маркс”. – Рецензия върху лекция на преподавател от Висшия 
икономически институт “Карл Маркс”. София, април 1991, 3 с. 

829. Миркович, К. Финансова система на индивидуалното производство. – 

Разработена тема по икономика. София, април 1991, 13 с. 

830. Миркович, К. Фондова борса. – Разработена тема по икономика. София, 
април 1991, 22 с. 

831. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 25 април 1991 до председа-
теля на Научната комисия по икономически науки при ВАК по процеду-

рата на конкурса за доцент по политическа икономия при Университета 
за национално и световно стопанство с единствен кандидат Стати Васи-

лев Статев, проведен от Научния съвет на Общоикономическия факултет 
на Университета за национално и световно стопанство в София. Написан 

в София през април 1991, 3 с. (записано в документа: 25 април 1991) 

(написан от Камен Миркович в качеството му на член на Научната ко-

мисия). 
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832. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 25 април 1991 до председа-
теля на Научната комисия по икономически науки при ВАК по конкурса 
за доцент по политическа икономия и военна икономика при Военната 
академия “Георги Сава Раковски” с единствен кандидат Атанас Христов 
Найденов, проведен от Специализирания научен съвет по икономически 

науки към ВАК при Военната академия “Георги Сава Раковски”. Напи-

сан в София през април 1991, 3 с. (записано в документа: 25 април 1991) 

(написан от Камен. Миркович в качеството му на член на Научната ко-

мисия). 

833. Миркович, К. Рецензия върху лекцията на доц. Лиляна Илиева 
“Математически методи и модели в управлението на бизнеса”. – 

Рецензия върху лекция на преподавателка от Университета за 

национално и световно стопанство. София, май 1991, 3 с. 

834. Миркович, К. Индивидуално разпределение. – Разработена тема по 

икономика. София, май 1991, 11 с. 

835. Миркович, К. Обществена размяна (пазарни отношения в 
макроикономиката). – Разработена тема по икономика. София, май 

1991, 52 с. 

836. Миркович, К. Едуард Хейстингс Чембърлин. – Биографична статия. 
София, май 1991, 2 с. 

837. Миркович, К. Хайнрих фон Щакелберг. – Биографична статия. София, 
май 1991, 2 с. 

838. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от май 1991 до председателя 
на Научната комисия по икономически науки при ВАК по конкурса за 
професор по политическа икономия при Висшия финансово-стопански 

институт “Д. А. Ценов” в Свищов, с единствен кандидат Никола Павлов 
Чонов, проведен от Специализирания научен съвет по политическа ико-

номия при ВАК. Написан в София през май 1991, 3 с. (записано в доку-

мента: май 1991) (написан от Камен Миркович в качеството му на член 

на Научната комисия). 

839. Миркович, К. Жан Баптист Сей. – Биографична статия. София, юни 

1991, 2 с. 
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840. Миркович, К. Джон Бейтс Кларк. – Биографична статия. София, юни 

1991, 1 с. 

841. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 15 юни 1991 до председа-
теля на Научната комисия по икономически науки при ВАК за легализи-

ране на диплома за кандидат на икономическите науки на Галина Кръс-
тева Рашкова с дисертационен труд “Съотношение между механизма на 
действие и механизма на използване на икономическите закони при со-

циализма”, разработена при катедрата по политическа икономия на Инс-
титута за повишаване на квалификацията на преподавателите по общес-
твени науки при Държавния университет “Т. Г. Шевченко” в Киев и за-
щитена в специализирания съвет на същия университет. Написан в Со-

фия през юни 1991, 1 с. (записано в документа: 15 юни 1991) (написан от 
Камен Миркович в качеството му на член на Научната комисия). 

842. Миркович, К. Индивидуална размяна (пазарни отношения в 
микроикономиката). – Разработена тема по икономика. София, юни 

1991, 210 с.. 

843. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 2 юли 1991 до председателя 
на Научната комисия по икономически науки при ВАК по защита на 
кандидатската дисертация на Теодора Иванова Нончева “Обществените 
фондове за потребление и възпроизводството на работната сила” (по 

процедура, открита от Икономическия институт на БАН), защитена в 
Специализирания научен съвет по обществено възпроизводство, цени и 

ефективност при ВАК. Написан в София през юни 1991, 2 с. (записано в 
документа: 2 юли 1991) (написан от Камен Миркович в качеството му на 
член на Научната комисия). 

844. Миркович, К. Рецензия върху научната разработка на ст.н.с. Тинка 
Попова и ст.н.с. Николай Бузов “Бюджетно равновесие”. – Рецензия 
върху научна разработка на сътрудници от Научноизследователския 
институт по финанси при министерството на финансите. София, юли 

1991, 9 с. 

845. Миркович, К. Проект от юли 1991 на учебен план за професионално нап-

равление “Икономика” в Университета за национално и световно сто-

панство. Написан в София през юли 1991, 4 с. (написан от Камен Мир-

кович в качеството му на преподавател в катедра “Политическа иконо-

мия” при Университета за национално и световно стопанство). 
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846. Миркович, К. Рецензия на научните трудове на Валентина Алякова и 

Венелина Трифонова, представени за участие в конкурс за доцент по 

политическа икономия. – Рецензия върху научни трудове на 

преподавателки от Университета за национално и световно 

стопанство за участие в хабилитационен конкурс за университета. 

София, септември 1991, 15 с. 

847. Миркович, К. Рецензия върху докторската дисертация на доц. Петър 

Каменов “Закони и закономерности на военната икономика”. – Рецензия 
върху докторска дисертация. София, септември 1991, 11 с. 

848. Миркович, К. Повишаване на специализираната икономико-

математическа подготовка на кадрите със средно икономическо образо-

вание. – Научна консултация за министерството на народната прос-
вета. София, септември 1991, 4 с. 

849. Миркович, К. Финансово-кредитна система на общественото 

производство. – Разработена тема по икономика. София, септември 

1991, 6 с. 

850. Миркович, К. Общо равновесие в индивидуалното производство. – 

Разработена тема по икономика. София, септември 1991, 67 с. 

851. Миркович, К. Повишаване на специализираната икономико-

математическа подготовка на кадрите със средно икономическо 

образование. – Научна консултация за министерството на народната 

просвета. София, през септември 1991, 4 с. 

852. Миркович, К. Регулиране на общественото производство. – Разработена 

тема по икономика. София, октомври 1991, 121 с. 

853. Миркович, К. Въпросник по икономикс за студенти от специалност 
“Макроикономика”. – Въпросник за изпит на студенти от Универси-

тета за национално и световно стопанство. София, октомври 1991, 5 с. 
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854. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 1991 до председателя на 
Научната комисия по икономически науки при ВАК по конкурс за до-

цент по политическа икономия при Университета за национално и све-
товно стопанство в София, с кандидати доц. Янко Вакрилов Георгиев, 
Румен Василев Гечев, Росица Динев Тасева и Кристалина Иванова Геор-

гиева, проведен от Научния съвет на Общоикономическия факултет на 
Университета за национално и световно стопанство. Написан в София 
през 1991, 4 с. (записано в документа: 1991) (написан от Камен Мирко-

вич в качеството му на член на Научната комисия). 

855. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 1 ноември 1991 до предсе-
дателя на Научната комисия по икономически науки при ВАК относно 

процедура по защитата на кандидатската дисертация на Амер Мехди ал 

Хашали “Икономически отношения на република Бълария с република 
Иран” (открита от секция “Политическа икономия” на Института по 

марксизъм-ленинизъм при АОНСУ на ЦК ан БКП и проведена в СНС по 

международни икономически отношения при ВАК на 15 юли 1991). На-
писан в София през ноември 1991, 2 с. (записано в документа: 1 ноември 

1991) (написан от Камен Миркович в качеството му на член на Научната 
комисия). 

856. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 1 ноември 1991 до предсе-
дателя на Научната комисия по икономически науки при ВАК относно 

процедура по защитата на кандидатската дисертация на Мохамед Ху-

сейн ал Барбаруи. Написан в София през ноември 1991, 2 с. (записано в 
документа: 1 ноември 1991) (написан от Камен Миркович в качеството 

му на член на Научната комисия). 

857. Миркович, К. Общо равновесие в общественото производство. – 

Разработена тема по икономика. София, декември 1991, 42 с. 

858. Миркович, К. Краен продукт. – Разработена тема по икономика. София, 
декември 1991, 38 с. 

859. Миркович, К. Саймън Кузнец. – Биографична статия. София, декември 

1991, 3 с. 

860. Миркович, К. Франко Модилиани. – Биографична статия. София, 
декември 1991, 3 с. 
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861. Миркович, К. Математическа икономия. Втора част. Университетско 

издателство “Стопанство”, София, 1991, 268 с. (излязла от печат през 
декември 1991). 

862. Миркович, К. Използване на производствени функции с променливи 

коефициенти на еластичност при анализа на факторната обусловеност на 
икономическия растеж. – В: Научни трудове на Университета за 

национално и световно стопанство, серия “Икономика”, книга 16 от 
1991. Университетско издателство “Стопанство”, 1990, 44 с. (отделно 

издание) (излязло от печат през декември 1991). 

863. Миркович, К. Научна редакция на учебното помагало на Мария Мирко-

вич и Даниела Цекова “Микроикономикс” (публикувано от Издателска 
къща “Д-р Георги Миркович”, С. 1992, 128 с.). – Научна редакция на 

учебно помагало. София, декември 1991. 

864. Миркович, К. Учебна тематична програма на курса по икономикс за спе-
циализанти на преквалификация по търговски мениджмънт. – Тематич-
на програма на учебен курс за специализанти от Института за 

следдипломна квалификация в Берковица (филиал на Института за 

следдипломна квалификация при Университета за национално и светов-
но стопанство). София, декември 1991, 1 с. 

865. Миркович, К. Моделиране на зависимостите между бюджетно-паричното 

регулиране и пазарното равновесие. – Икономическа мисъл, кн. 11 от 
1991, с. 3-17 (15 с.), София (излязла от печат през декември 1991). 

1992 година 

866. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 6 януари 1992 до председа-
теля на Научната комисия по икономически науки при ВАК относно 

процедура по защитата на кандидатската дисертация на Емил Трифонов 
“Държавното предприиятие в смесената икономика” (открита от катедра 
“Обща икономическа теория” при Софийския университет “Климент 
Охридски” и проведена от СНС по политическа икономия при ВАК на 
12 ноември 1991). Написан в София през януари 1992, 2 с. (записано в 
документа: 6 януари 1992) (написан от Камен Миркович в качеството му 
на член на Научната комисия). 
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867. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 27 януари 1992 до предсе-
дателя на Научната комисия по икономически науки при ВАК относно 

процедура по конкурс за придобиване на научното звание “доцент” от 
Венелина Трифонова за потребностите на департамент “Икономикс” на 
Университета за национално и световно стопанство (проведен от Науч-

ния съвет на Общоикономическия факултет на Университета за нацио-

нално и световно стопанство на 10 декември 1991). Написан в София 
през януари 1992, 2 с. (записано в документа: 27 януари 1992) (написан 

от Камен Миркович в качеството му на член на Научната комисия). 

868. Миркович, К. Джеймс С. Дюзенбери. – Биографична статия. София, 
февруари 1992, 1 с. 

869. Миркович, К. Микроикономикс. Първа част. Университетско 

издателство “Стопанство”, София, 1992, 240 с. (излязла от печат през 
февруари 1992). 

870. Миркович, К. Въздействие на разпределението на печалбата върху 

икономическия растеж. – В: Научни трудове на Университета за 

национално и световно стопанство, серия “Икономика”, книга 2 от 
1992. Университетско издателство “Стопанство”, 1990, 68 с. (отделно 

издание) (излязло от печат през февруари 1992). 

871. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 16 март 1992 до пред-

седателя на Научната комисия по икономически науки при ВАК относно 

легализиране на диплома за кандидат на науките на Веселин Божков 
“Съвместното предприемачество между СССР и България в условията 
на формиране на пазарна икономика” (на руски език) (по защита, откри-

та от катедра по политическа икономия на АОН при ЦК на КПСС в 
Москва и проведана от специализирания съвет по икономически науки 

при ЦК на КПСС в Москва на 23 май 1991). Написан в София през март 
1992, 1 с. (записано в документа: 16 март 1992) (написан от Камен Мир-

кович в качеството му на член на Научната комисия). 

872. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 16 март 1992 до председа-
теля на Научната комисия по икономически науки при ВАК относно 

контролно производство за придобиване на научното звание “професор” 

от Васил Пехливанов (проведен от СНС по обществено възпроизводство, 

цени и ефекстивност при ВАК на 16 октомври 1991). Написан в София 
през март 1992, 3 с. (записано в документа: 16 март 1992) (написан от 
Камен Миркович в качеството му на член на Научната комисия). 
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873. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 20 март 1992 до председа-
теля на Научната комисия по икономически науки при ВАК относно 

процедура по защитата на кандидатската дисертация на Цветан Цветков 
(открита от катедра “Икономика и управление на търговията” при Ико-

номическия университет във Варна и проведена от Специализирания на-
учен съвет по икономика, организация и управление на вътрешната тър-

говия и услугите при ВАК на 21 януари 1992). Написан в София през 
март 1992, 2 с. (записано в документа: 20 март 1992) (написан от Камен 

Миркович в качеството му на член на Научната комисия). 

874. Миркович, К. Микроикономикс. Втора част. Университетско издателство 

“Стопанство”, София, 1992, 254 с. (излязла от печат през март 1992). 

875. Миркович, К. Въпросник по икономикс за студенти от факултета-филиал 

по мениджмънт в Силистра. – Въпросник за изпит на студенти от Уни-

верситета за национално и световно стопанство. София, април 1992, 3 

с. 

876. Миркович, К. Уесли Клер Митчел. – Биографична статия. София, април 

1992, 3 с.. 

877. Миркович, К. Фридрих Август фон Хаек. – Биографична статия. София, 
април 1992, 3 с. 

878. Миркович, К. Михал Калецки. – Биографична статия. София, май 1992, 

2 с. 

879. Миркович, К. Артър М. Оукън. – Биографична статия. София, май 1992, 

2 с. 

880. Миркович, К. Във всичко ли сте “най”? – Икономист, бр. 427 от 12 май 

1992, София. 

881. Миркович, К. Рецензия върху монографията на проф. Боян Андонов 
“Пределна полезност. Значение и място в съвременната пазарна 
икономика”. – Рецензия върху монография на преподавател от 

Университета за национално и световно стопанство. София, май 1992, 

2 с. 
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882. Миркович, К. Макроикономикс. Първа част. Университетско издателство 

“Стопанство”, София, 1992, 348 с. (излязла от печат през юни 1992). 

883. Миркович, К. Олбън Уилям Хаусгоу Филипс. – Биографична статия. 
София, юни 1992, 2 с. 

884. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 29 юни 1992 до председате-
ля на Научната комисия по икономически науки при ВАК относно про-

цедура по конкурс за придобиване на научното звание “доцент” от Ва-
лентина Иванова Алякова за потребностите на департамент “Иконо-

микс” на Университета за национално и световно стопанство (проведен 

от Научния съвет на Общоикономическия факултет на Университета за 
национално и световно стопанство на 16 април 1992). Написан в София 
през юни 1992, 4 с. (записано в документа: 29 юни 1992) (написан от Ка-
мен Миркович в качеството му на член на Научната комисия). 

885. Миркович, К. Къси са ръцете на “чистите политици”, за да бъркат в 
икономиката. – Наука и общество, бр. 23 от 7-23 юли 1992, София. 

886. Миркович, К. Нов аршин за икономическите кадри. – Наука и общество, 

бр. 27 от 13-19 август 1992, София. 

887. Миркович, К. Въпросник по икономикс за студенти от специалност 
“Макроикономика”. – Въпросник за изпит на студенти от Универси-

тета за национално и световно стопанство. София, септември 1992, 6 

с. 

888. Миркович, К. Въпросник по математическа икономия за студенти от за-
дочно обучение в професионално направление “Икономика”. – Въпрос-
ник за изпит на студенти от Университета за национално и световно 

стопанство. София, септември 1992, 2 с. 

889. Миркович, К. Въпросник по икономикс за студенти от задочно обучение. 
– Въпросник за изпит на студенти от Университета за национално и 

световно стопанство. София, септември 1992, 4 с. 

890. Миркович, К. Въпросник по математическа икономия за студенти от ре-
довно обучение в професионално направление “Икономика”. – Въпрос-
ник за изпит на студенти от Университета за национално и световно 

стопанство. София, септември 1992, 2 с. 
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891. Миркович, К. Без царски път. – Аз буки, бр. 39 от 6 октомври 1992, 

София. 

892. Миркович, К. Милтън Фридман. – Биографична статия. София, 
октомври 1992, 4 с. 

893. Миркович, К. Джеймс Тобин. – Биографична статия. София, октомври 

1992, 2 с. 

894. Миркович, К. Рецензия върху научната разработка на колектив под 

ръководството на проф. Александър Димитров “Неравновесие и резки 

промени в икономиката на България”. – Рецензия върху научна 

разработка на сътрудници от Икономическия институт на БАН. 

София, ноември 1992, 4 с. 

895. Миркович, К. Въпросник за конкурсен изпит за асистент по математи-

ческо моделиране в политическата икономия в департамент “Иконо-

микс”. – Въпросник за конкурсен изпит в Университета за национално и 

световно стопанство. София, декември 1992, 2 с. 

896. Миркович, К. Редакция на второто издание на книгата на доктор Георги 

Миркович “Домашен хомеопатичен лекар” (публикувана от Издателска 
къща “Д-р Георги Миркович”, С., 1993, 246 с.). – Редакция на книга. Со-

фия, декември 1992, 246 с. 

897. Миркович, К. Макроикономикс. – Курс от лекции за студенти от 

специалност “Макроикономика” в Университета за национално и 

световно стопанство. София, декември 1992, 1587 с. 

898. Миркович, К. Макроикономикс. Втора част. Университетско издателство 

“Стопанство”, София, 1992, 356 с. (излязла от печат през декември 

1992). 

1993 година 

899. Миркович, К. Д-р Георги Миркович и неговата книга “Домашен 

хомеопатичен лекар”. – “Домашен лекар”, 1993, София. 
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900. Миркович, К. Въпросник по макроикономикс за студенти от специалност 
“Макроикономика”. – Въпросник за изпит на студенти от Универси-

тета за национално и световно стопанство. София, март 1993, 3 с. 

901. Миркович, К. Въпросник по микроикономикс за студенти от задочно 

обучение във факултета-филиал в Силистра при Университета за нацио-

нално и световно стопанство. – Въпросник за изпит на студенти от 

Университета за национално и световно стопанство. София, март 
1993, 2 с. 

902. Миркович, К. Отчет от 25 март 1993 за работата на департамент “Иконо-

микс” при Университета за национално и световно стопанство през пе-
риода от март 1991 до март 1993. Написан в София през март 1993, 16 с. 
(записано в документа: 25 март 1993) (написан от Камен Миркович в ка-
чеството му на директор на департамент “Икономикс”). 

903. Миркович, К. Някои съображения относно критериите за хабилитиране 
на научни работници в областта на икономическата наука. – Научна 

консултация. София, април 1993, 3 с. 

904. Миркович, К. Проект от 3 май 1993 на програма за усъвършенствуване 
на учебната дейност в Университета за национално и световно стопанст-
во. Написан в София през май 1993, 7 с. (записано в документа: 3 май 

1993) (написан от Камен Миркович в качеството му на ректор на Уни-

верситета за национално и световно стопанство). 

905. Миркович, К. Предложение от 5 май 1993 до академичния съвет на Уни-

верситета за национално и световно стопанство за състав на ректорско-

деканския съвет на УНСС. Написано в София през май 1993, 2 с. (запи-

сано в документа: 5 май 1993) (написано от Камен Миркович в качество-

то му на ректор на Университета за национално и световно стопанство). 

906. Миркович, К. Доклад от 26 май 1993 за политиката на ръководството на 
Университета за национално и световно стопанство при решаване на 
проблемите на университета. Написан в София през май 1993, 18 с. (за-
писано в документа: 26 май 1993) (написан от Камен Миркович в качес-
твото му на ректор на Университета за национално и световно стопанст-
во). 
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907. Миркович, К. (1) Икономически цикъл; (2) Безработица; (3) Инфлация. – 

Част от учебник по икономикс (първи вариант). София, май 1993, 133 с. 

908. Миркович, К. Макроикономикс. Трета част. Университетско издателство 

“Стопанство”, София, 1993, 374 с. (излязла от печат през юни 1993). 

909. Миркович, К. Тематичен план от юни 1993 на курса по икономикс, четен 

от проф. Камен Миркович. Написан в София през юни 1993, 2 с. (запи-

сано в документа: юни 1993). 

910. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 29 юни 1993 до председате-
ля на Научната комисия по обществени науки при ВАК относно проце-
дура по защитата на докторската дисертация на Петър Каменов “Закони  

и закономерности на военната икономика” (открита от Института за съв-
ременни социални теории към президиума на БАН и проведена от СНС 

по икономическа теория и макроикономика при ВАК на 1 юни 1993). 

Написан в София през юни 1993, 3 с. (записано в документа: 29 юни 

1993) (написан от Камен Миркович в качеството му на член на Научната 
комисия). 

911. Миркович, К. Въпросник по икономикс за студенти от специалност 
“Макроикономика”. – Въпросник за изпит на студенти от Универси-

тета за национално и световно стопанство. София, септември 1993, 6 

с. 

912. Миркович, К. Въпросник по икономикс за студенти от задочно обучение. 
– Въпросник за изпит на студенти от Университета за национално и 

световно стопанство. София, септември 1993, 4 с. 

913. Миркович, К. Въпросник по математическа икономия за студенти от 
професионално направление “Икономика”. – Въпросник за изпит на 

студенти от Университета за национално и световно стопанство. 

София, септември 1993, 2 с. 

914. Миркович, К. Най-високо е търсенето на образователните услуги в 
Университета за национално и световно стопанство. – Континент, бр. 

223 от 24 септември 1993, София. 
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915. Миркович, К. Правната специалност в Стопанско-правния факултет – 

Монтана, не е нелегитимна. – Вселена, бр. 114 от 6 октомври 1993, 

Монтана. 

916. Миркович, К. България се нуждае от знаещи и можещи икономисти в 
прехода към развита пазарна икономика. – Академично слово при откри-

ването на новата 1993/1994 учебна година в Университета за нацио-

нално и световно стопанство (произнесено на 11 октомври 1993). Со-

фия, октомври 1993, 10 с. 

917. Миркович, К. Докладна записка на Камен Миркович от 11 октомври 1993 

до членовете на академичния съвет на Университета за национално и 

световно стопанство относно възлагането на лекционни курсове на асис-
тенти. Написана в София през октомври 1993, 3 с. (записано в докумен-

та: 11 октомври 1993) (написано от Камен Миркович в качеството му на 
ректор на Университета за национално и световно стопанство). 

918. Миркович, К. Някои актуални проблеми на учебно-научната работа в 
УНСС и обучението на студентите от специалност “Макроикономика”. – 

Експозе пред среща с бивши и настоящи студенти – макроикономисти 

(състояла се в Университета за национално и световно стопанство в 
София през октомври 1993). София, октомври 1993, 4 с. 

919. Миркович, К. Рецензия на научните трудове на доц. Велко Маринов, 
представени за участие в конкурс за професор по теория на 
международните икономически отношения. – Рецензия върху научни 

трудове на преподавател от Университета за национално и световно 

стопанство за участие в хабилитационен конкурс за университета. 

София, ноември 1993, 11 с. 

920. Миркович, К. Рецензия върху учебника по макроикономикс на доц. 

Румен Гечев. – Рецензия върху учебник на преподавател от 

Университета за национално и световно стопанство. София, декември 

1993, 6 с. 

921. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 1993 за публикуване в списание “Икономическа мисъл”, издавано 

от Икономическия институт на БАН (написани ат К. Миркович като като 

член на редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху 
статии. София, 1993. 
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1994 година 

922. Миркович, К. Рецензия върху учебното помагало по икономикс на Петя 
Танова. – Рецензия върху учебно помагало на преподавателка от 

Университета за национално и световно стопанство. София, януари 

1994, 7 с. 

923. Миркович, К. Слово при тържествената церемония на заседанието на 
академичния съвет на Университета за национално и световно стопанст-
во по присъждането на научната степен “Доктор хонорис кауза на 
УНСС” на проф. Хайме Хил Алуха и проф Хосе Касахуана Хиберт (със-
тояла с в София на 25 януари 1994). Написано в София през януари 1994, 

5 с. (записано в документа: 25 януари 1994) (написано от Камен Мирко-

вич в качеството му на ректор на УНСС). 

924. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 27 януари 1994 до Научната 
комисия по обществени науки при ВАК относно процедура по конкурс 
за придобиване на научното звание “професор” от доц. Велко Маринов 
за потребностите на департамент “Международни икономически отно-

шения” при Университета за национално и световно стопанство (прове-
ден от Научния съвет по икономическа теория и макроикономика при 

УНСС на 7 декември 1993). Написан в София през януари 1994, 5 с. (за-
писано в документа: 27 януари 1994) (написан от Камен Миркович в ка-
чеството му на член на Научната комисия). 

925. Миркович, К. Рецензия върху учебното помагало на доц. Георги 

Манлиев и Валентин Великов “Пазарно стопанство: приниципи и 

механизми на действие”. – Рецензия върху учебно помагало на 

преподавателки от Техническия университет в София. София, февруари 

1994, 7 с. 

926. Миркович, К. и ръководството на УНСС. Основни положения на ман-

датната програма на академичното ръководство за политиката и 

дейността на Университета за национално и световно стопанство през 
периода 1993 – 1997 година (предварителен вариант от февруари 1994). 

Написани в София през февруари 1994, 16 с. (обобщени от Камен Мир-

кович в качеството му на ректор на Университета за национално и све-
товно стопанство и обсъдени от академичния съвет на УНСС на 16 фев-
руари 1994). 
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927. Миркович, К. и ръководството на УНСС. Основни положения на ман-

датната програма на академичното ръководство за политиката и 

дейността на Университета за национално и световно стопанство през 
периода 1993 – 1997 година (материал от март 1994). Написани в София 
през март 1994, 16 с. (обобщени от Камен Миркович в качеството му на 
ректор на Университета за национално и световно стопанство и приети 

от академичния съвет на УНСС на 9 март 1994). 

928. Миркович, К. и ръководството на УНСС. Основни положения на ман-

датната програма на академичното ръководство за политиката и 

дейността на Университета за национално и световно стопанство през 
периода 1993 – 1997 година (окончателен вариант, приет на заседание 
на академичния съвет на УНСС на 9 март 1994). Написани в София през 
март 1994, 20 с. (обобщени от Камен Миркович в качеството му на рек-

тор на Университета за национално и световно стопанство). 

929. Миркович, К. Писмо на Камен Миркович от 4 април 1994 до проф. Сти-

вън Хъмфрис – директор на Международния център на Университета на 
Хъмбърсайд (Великобритания), с което му благодари за оказаното гос-
топриемство при посещението му във Велкобритания и го запознава с 
някои текущи проблеми по изпълнението на програмата по съвместното 

обучение на студенти в Университета за национално и световно стопан-

ство по програма на Университета на Хъмбърсайд. Написано в София 
през април 1994, 1 с. (записано в документа: 4 април 1994) (написано от 
Камен Миркович в качеството му на ректор на УНСС). 

930. Миркович, К. Макроикономикс. Четвърта част. Университетско 

издателство “Стопанство”, София, 1993, 414 с. (излязла от печат през 
април 1994). 

931. Миркович, К. Промените в обществото променят и образованието. – 

Външна търговия, кн. 5 от 1994, София. 

932. Миркович, К. Избор на стратегия за икономическо развитие на България. 
– Встъпление пред Научна конференция по икономическото развитие на 

България, организирана в София от Икономическия институт на БАН и 

Университета за национално и световно стопанство (произнесено на 

26 май 1994). София, май 1994, 7 с. 
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933. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 7 юни 1994 относно резул-

татите от неговата командировка в Солун (Гърция) за участие в конфе-
ренцията на Организацията на европейските ректори – IRE, от 19 до 24 

април 1994. Написан в София през юни 1994, 7 с. (записано в документа: 
7 юни 1994). 

934. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 11 юни 1994 до председате-
ля на Научната комисия по обществени науки на ВАК по контролно 

производство за конкурс за професор по научната специалност 05.02.10 

“Световно стопанство и международни икономически отношения (Тео-

рия на международните икономически отношения)” на доц. Велко Ма-
ринов за потребностите на департамент “Международни икономически 

отношения” при Университета за национално и световно стопанство 

(проведен от Научния съвет по икономическа теория и макроикономика 
при УНСС на 7 декември 1993). Написан в София през юни 1994, 7 с. 
(записано в документа: 11 юни 1994) (написан от Камен Миркович в ка-
чеството му на член на Научната комисия). 

935. Миркович, К. Писмо на Камен Миркович № Х РД-1210 от 26 септември 

1994 до министъра на науката и образованието Марко Тодоров относно 

даване на разрешение за организиране в Университета за национално и 

световно стопанство на експериментална подготовка срещу заплащане 
на специалисти с висше образование по програмата “Темс Вали” (за обу-

чение на студенти съвместно с университета “Темс Вали” в Лондон). 

Написано в София през септември 1994, 2 с. (написано от Камен Мирко-

вич в качеството му на ректор на Университета за национално и светов-
но стопанство). 

936. Миркович, К. Въпросник по икономикс за студенти от редовно обучение. 
– Въпросник за изпит на студенти от Университета за национално и 

световно стопанство. София, септември 1994, 6 с. 

937. Миркович, К. Въпросник по икономикс за студенти от задочно обучение. 
– Въпросник за изпит на студенти от Университета за национално и 

световно стопанство. София, септември 1994, 4 с. 

938. Миркович, К., С. Ракарова, Д. Димитров. Въпросник по математическа 
икономия за студенти от специалност “Макроикономика”. – Въпросник 
за изпит на студенти от Университета за национално и световно сто-

панство. София, септември 1994, 3 с. 
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939. Миркович, К. Творческите усилия да бъдат насочени към усвояването на 
икономическата наука и решаването на проблемите на икономическата 
практика в условията на преход към развито пазарно стопанство. – Ака-

демично слово при откриването на новата 1994/1995 учебна година в 
Университета за национално и световно стопанство (произнесено на 

10 октомври 1994). София, октомври 1994, 12 с. 

940. Миркович, К. Рецензия върху учебното пособие на Динко Димитров 
“Пазарни форми”. – Рецензия върху учебно пособие на преподавател от 

Университета за национално и световно стопанство. София, октомври 

1994, 4 с. 

941. Миркович, К. Рецензия на научните трудове на Георги Гошев, 
представени за участие в конкурс за доцент по социално управление. – 

Рецензия върху научни трудове на преподавател от Университета за 

национално и световно стопанство за участие в хабилитационен 

конкурс за университета. София, ноември 1994, 8 с. 

942. Миркович, К. Слово пред тържественото заседание на академичния съвет 
на Университета за национално и световно стопанство, проведено по 

случай присъждането на титлата “Доктор хонорис кауза на 
Университета за национално и световно стопанство” на Марк Едмънд 

Дилън. – Слово пред тържествено заседание в Университета за 

национално и световно стопанство (произнесено на 30 ноември 1994). 

София, ноември 1994, 6 с. 

943. Миркович, К. Международен икономикс. Първа част. Университетско 

издателство “Стопанство”, София, 1994, 400 с. (излязла от печат през 
декември 1994). 

944. Миркович, К. За изграждане на субординирана система от категории и 

понятия в икономическата теория. – Встъпително слово при откриване 
на Научна конференция по методика на преподаването на икономикс, 
организирана в София от департамент “Икономикс” при 

Университета за национално и световно стопанство (произнесено на 2 

декември 1994). София, декември 1994, 5 с. 
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945. Миркович, К. Рецензия върху изследователския проект на колектив под 

ръководството на проф. Александър Димитров “Дългосрочно 

икономическо развитие на България”. – Рецензия върху научна 

разработка на сътрудници от Икономическия институт на БАН. 

София, декември 1994, 5 с. 

946. Миркович, К. Рецензия върху кандидатската дисертация на Илиас Флегас 
“Динамика, структура и ефективност на икономическия растеж на 
Гърция: 1948 – 1990”. – Рецензия върху кандидатска дисертация на 

аспирант от Университета за национално и световно стопанство. 

София, декември 1994, 8 с. 

947. Миркович, К. Международен икономикс. – Курс от лекции за студенти 

от специалност “Макроикономика” в Университета за национално и 

световно стопанство. София, декември 1994, 1700 с. 

948. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 1994 за публикуване в списание “Икономическа мисъл”, издавано 

от Икономическия институт на БАН (наисани от К. Миркович като член 

на редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху 
статии. София, 1994. 

1995 година 

949. Миркович, К. Рецензия върху научните трудове на Валентина Алякова, 
представени за участие в конкурс за доцент по политическа икономия 
(икономикс). – Рецензия върху научни трудове на преподавателка от 

Университета за национално и световно стопанство за участие в 
хабилитационен конкурс за университета. София, януари 1995, 8 с. 

950. Миркович, К. Проблеми и задачи на развитието на Университета за на-
ционално и световно стопанство. Доклад пред Общото събрание на Уни-

верситета за национално и световно стопанство, проведено на 18 януари 

1995. Написан в София през януари 1995, 27 с. (записано в документа: 18 

януари 1995) (написан от Камен Миркович в качеството му на ректор на 
Университета за национално и световно стопанство). 
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951. Миркович, К. Проект на препоръки на Общото събрание на Университе-
та за национално и световно стопанство до членовете на академичния 
съвет на УНСС. Написан в София през януари 1995, 2 с. (написан от Ка-
мен Миркович в качеството му на ректор на Университета за национал-

но и световно стопанство). 

952. Миркович, К. Проект на решения на Общото събрание на Университета 
за национално и световно стопанство от 18 януари 1995. Написан в Со-

фия през януари 1995, 2 с. (записано в документа: 18 януари 1995) (на-
писан от Камен Миркович в качеството му на ректор на Университета за 
национално и световно стопанство). 

953. Миркович, К. Кратко встъпително слово за церемонията по присъждане-
то посмъртно на титлата “Почетен доктор на УНСС” на Атанас Москов 
и премиерата на книгата му “Задължителната сила на международните 
правни норми”. Написано в София през март 1995, 3 с. (написано от Ка-
мен Миркович в качеството му на ректор на Университета за национал-

но и световно стопанство). 

954. Миркович, К. Рецензия върху учебника на доц. Събина Ракарова 
“Микроикономикс (второ равнище). Първа част”. – Рецензия върху 
учебник на преподавателка от Университета за национално и световно 

стопанство. София, февруари 1995, 3 с. 

955. Миркович, К. (1) Икономически цикъл; (2) Безработица; (3) Инфлация. – 

В: Икономикс. Издателство “Люрен”, София, 1995, с. 461-537 (77 с.) 
(излязъл от печат през юли 1995). 

956. Миркович, К. Встъпително слово при откриване на научна конференция 
по методика на преподаването на икономикс – В: Икономикс – смяна на 
научната парадигма. Научна конференция, състояла се на 2 и 3 декември 

1994. Университетско издателство “Стопанство”, С. 1995, с. 3-6 (4 с.) 
(излязла от печат през септември 1995). 

957. Миркович, К. За по-нататъшното утвърждаване на Университета за 
национално и световно стопанство Университета за национално и 

световно стопанство в системата на българското висше образование. – 

Академично слово, произнесено на тържественото събрание на 10 

октомври 1995, посветено на 75-тата годишнина на Университета за 

национално и световно стопанство. София, октомври 1995, 8 с. 
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958. Миркович, К. Университетът за национално и световно стопанство – во-

дещо висше училище в българската образователна система. – Академич-
но слово, произнесено при откриването на Новата 1995/1996 учебна го-

дина в Университета за национално и световно стопанство на 11 ок-
томври 1995. София, октомври 1995, 7 с. 

959. Миркович, К. и ръководството на УНСС. Проект на Отчет на академич-

ното ръководство пред Общото събрание на Университета за национал-

но и световно стопанство на 25 октомври 1995. Написан в София през 
септември 1995, 21 с. (обобщен от Камен Миркович в качеството му на 
ректор на Университета за национално и световно стопанство). 

960. Миркович, К. Предложение до министъра на науката, образованието и 

технологиите акад. Илчо Димитров относно разработване на единни 

държавни изисквания за придобиване на висше икономическо образова-
ние (изпратено от София с писмо № РД-1647 от 24 октомври 1995). На-
писано в София през октомври 1995, 2 с. (записано в документа: 24 ок-

томври 1995) (написано от Камен Миркович в качеството му на ректор 

на Университета за национално и световно стопанство). 

961. Миркович, К. и ръководството на УНСС. Отчет на академичното ръко-

водство пред Общото събрание на Университета за национално и све-
товно стопанство, проведено на 25 октомври 1995. Написан в София 
през октомври 1995, 29 с. (записано в документа: 25 октомври 1995) 

(обобщен от Камен Миркович в качеството му на ректор на Университе-
та за национално и световно стопанство). 

962. Миркович, К. Мандатна програма (платформа) на Камен Миркович като 

кандидат за ректор на Университета за национално и световно стопанст-
во (прочетена пред Общото събрание на УНСС на 25 октомври 1995). 

Написана в София през октомври 1995, 5 с. (записано в документа: 25 

октомври 1995). 

963. Миркович, К. и ръководството на УНСС. Първи проект на мандатна 
програма на академичното ръководство на Университета за национално 

и световно стопанство за периода от ноември 1995 до октомври 1999 го-

дина. Написан в София през декември 1995, 23 с. (записано в документа: 
12 декември 1995) (обобщен от Камен Миркович в качеството му на рек-

тор на Университета за национално и световно стопанство). 
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964. Миркович, К. Поздравление до преподавателите, студентите и служите-
лите на УНСС по надслов “Весела и щаслива коледа!” [поместено във 
вестник “Икономист” (издание на Университета за национално и светов-
но стопанство в София), бр. 484 от 21 декември 1995]. Написано в София 
през декември 1995, 1 с. (написано от Камен Миркович в качеството му 

на ректор на Университета за национално и световно стопанство). 

965. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 1995 за публикуване в списание “Икономическа мисъл”, издавано 

от Икономическия институт на БАН (написани от К. Миркович като 

член на редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху 
статии. София, 1995. 

1996 година 

966. Миркович, К. и ръководството на УНСС. Втори проект на мандатна 
програма на академичното ръководство на Университета за национално 

и световно стопанство за периода от ноември 1995 до октомври 1999 го-

дина. Написан в София през януари 1996, 15 с. (записано в документа: 5 

януари 1996) (обобщен от Камен Миркович в качеството му на ректор на 
Университета за национално и световно стопанство). 

967. Миркович, К. и ръководството на УНСС. Мандатна програма на ректор-

ското ръководство на Университета за национално и световно стопанст-
во за периода от ноември 1995 до октомври 1999 година (окончателен 

вариант, приет от академичния съвет на УНСС на 17 януари 1996). На-
писан в София през януари 1996, 16 с. (записано в документа: 17 януари 

1996) (обобщен от Камен Миркович в качеството му на ректор на Уни-

верситета за национално и световно стопанство) 

968. Миркович, К. Финансови планове. – В: Енциклопедия “България”, т. 7. 

БАН, Академично издателство “Професор Марин Дринов”, С., 1996, с. 
208. 

969. Миркович, К. Научна политика и икономическо развитие. – 

Встъпително слово при откриване на Семинар по научна политика и 

икономическо развитие, организиран от Комисията по наука и 

образование на народното събрание и Университета за национално и 

световно стопанство (произнесено на 27 май 1996). София, май 1996, 5 

с. 
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970. Миркович, К. Очакване за повече стабилност. – Алтернативи, кн. 1-2 от 
юни 1996, с. 8-12 (5 с.), София (излязла от печат през юли 1996). 

971. Миркович, К. Рецензия върху научните трудове на Емилия Георгиева и 

Петя Танова, представени за участие в конкурс за доцент по политическа 
икономия (икономикс). – Рецензия върху научни трудове на 

преподавателки от Университета за национално и световно 

стопанство за участие в хабилитационен конкурс за университета. 

София, август 1996, 12 с. 

972. Миркович, К. Въпросник по микроикономика за студенти от редовно 

обучение. – Въпросник за изпит на студенти от Университета за на-

ционално и световно стопанство. София, септември 1996, 3 с. 

973. Миркович, К. Въпросник по макроикономика за студенти от редовно 

обучение. – Въпросник за изпит на студенти от Университета за на-

ционално и световно стопанство. София, септември 1996, 4 с. 

974. Миркович, К., Д. Димитров. Въпросник по математическа икономия за 
студенти от специалност “Макроикономика”. – Въпросник за изпит на 

студенти от Университета за национално и световно стопанство. 

София, септември 1996, 2 с. 

975. Миркович, К. Международен икономикс. Втора част. Университетско 

издателство “Стопанство”, София, 1996, 348 с. (излязла от печат през 
декември 1996). 

976. Миркович, К. Тематичен план по математическа икономия за студенти от 
специалност “Макроикономика”. – Тематичен план на учебен курс за 

студенти от Университета за национално и световно стопанство. 

София, септември 1996, 2 с. 

977. Миркович, К. За утвърждаване тристепенната структура на обучение във 
висшето образование. – Академично слово, произнесено при откриване-
то на Новата 1996/1997 учебна година в Университета за национално и 

световно стопанство на 7 октомври 1996. София, октомври 1996, 12 с. 
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978. Миркович, К. Някои особености на българския преход към пазарна 
икономика. – Научен доклад пред Международен семинар по съвременни 

проблеми на кооперативното движение в България, организиран в 
Кайро и Луксор от Централния кооперативен съюз на Египет (изнесен 

на 26 декември 1996). Кайро, декември 1996, 11 с. 

979. Миркович, К. Обяснения от 27 ноември 1996 от проф. Камен Миркович, 

ректор Университета за национално и световно стопанство, до главния 
инспектор Димитринка Попова – ръководител на проверката в УНСС, 

извършвана от Сметната палата през 1996. Написани в София през ноем-

ври 1996, 7 с. (записано в документа: 27 ноември 1996) (написано от Ка-
мен Миркович в качеството му на ректор на УНСС). 

980. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 1996 за публикуване в списание “Икономическа мисъл”, издавано 

от Икономическия институт на БАН (написани от К. Миркович като 

член на редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху 
статии. София, 1996. 

1997 година 

981. Миркович, К. Обяснения от 3 януари 1997 от проф. Камен Миркович, 

ректор на Университета за национално и световно стопанство, до глав-
ния инспектор Димитринка Попова – ръководител на проверката в 
УНСС, извършвана от Сметната палата през 1996, по акт за констатации 

от 20 декември 1996 от проверката на УНСС от Сметната палата. Напи-

сани в София през януари 1996, 15 с. (записано в документа: 3 януари 

1997) (написано от Камен Миркович в качеството му на ректор на 
УНСС). 

982. Миркович, К. Възражения от 3 февруари 1997 от проф. Камен Миркович, 

ректор на Университета за национално и световно стопанство, по акта за 
констатации от 20 декември 1996 и по заключението по тях от главен 

инспектор Димитринка Попова от 22 януари 1997 по проверката в 
УНСС, извършвана от Сметната палата през 1996. Написани в София 
през февруари 1997 (записано в документа: 3 февруари 1997) (написано 

от Камен Миркович в качеството му на ректор на УНСС) 
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983. Миркович, К. Въпросник по макроикономика за студенти от задочно 

обучение. – Въпросник за изпит на студенти от Университета за на-

ционално и световно стопанство. София, февруари 1997, 2 с. 

984. Миркович, К. Възражения от 10 март 1997 от проф. Камен Миркович, 

ректор на Университета за национално и световно стопанство, по акта за 
констатации от 20 декември 1996, по заключението по тях от главен ин-

спектор Димитринка Попова от 22 януари 1997 и по решението на Бо-

жидар Влахов от 25 февруари 1997 по проверката в УНСС, извършвана 
от Сметната палата през 1996. Написани в София през март 1997, 18 с. 
(записано в документа: 10 март 1997) (написано от Камен Миркович в 
качеството му на ректор на УНСС). 

985. Миркович, К. Значението на българския бизнес за прехода към пазарна 
икономика. – Встъпително слово пред Научния семинар “Българският 

бизнес в период на преход към пазарна икономика”, организиран в 
София от Университета за национално и световно стопанство и 

корпорацията “Мултигруп” (произнесено на 23 април 1997). София, 
април 1997, 4 с. 

986. Миркович, К. Високопрестижен център за висше икономическо и 

юридическо образование. – Слово, произнесено по случай 21 май – 

празника на Университета за национално и световно стопанство 

(произнесено на 21 май 1997). София, май 1997, 8 с. 

987. Миркович, К. Писмо на Камен Миркович, ректор на Университета за на-
ционално и световно стопанство, от 27 май 1997 до Божидар Влахов – 

ръководител на отделение “Министерства и ведомства от нематериална-
та сфера” на Сметната палата в отговор на неговия доклад от 2 май 1997 

относно резултатите от извършената проверка в УНСС София за периода 
от 1 януари до 30 септември 1996, и мерки за отстраняване на констати-

раните нарушения, изпратено с писмо № 21-02-001 от 2 май 1997. Напи-

сано в София през май 1997, с.4 с. (записано в документа: 27 май 1997) 

(написано от Камен Миркович в качеството му на ректор на УНСС). 

988. Миркович, К. Българският бизнес в период на прехода към пазарна ико-

номика. – Икономист, бр. 497 от 30 май 1997, София. 
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989. Миркович, К. Рязък прелом в учебното съдържание. – Слово, произнесено 

на срещата на академичната общност на Университета за национално 

и световно стопанство с министър председателя на България Иван 

Костов (произнесено на 9 юни 1997). София, юни 1997, 4 с. 

990. Миркович, К. Високопрестижен център за висше икономическо и юри-

дическо образование. – Икономист, бр. 498 от 9 юни 1997, София. 

991. Миркович, К. Рязък прелом в учебното съдържание. – Икономист, бр. 

499 от 3 юли 1997, София. 

992. Миркович, К., Н. Андреев, Н. Николов. Доклад от 22 септември 1997 от-
носно резултатите от командировка, извършена в Швейцария през сеп-

тември 1997 с оценка за възможностите за изграждане на Международен 

център за подготовка и квалификация на кооперативни кадри при Уни-

верситета за национално и световно стопанство. Написан в София през 
септември 1997, 2 с. (записано в документа: 22 септември 1997). 

993. Миркович, К. 26000 студенти се обучават в най-голямото висше учебно 

заведение в страната. – Академично слово, произнесено при откриване на 

новата 1997/1998 учебна година в Университета за национално и 

световно стопанство (произнесено на 6 октомври 1997). София, 
октомври 1997, 15 с. 

994. Миркович, К. 26000 студенти се обучават в най-голямото висше учебно 

заведение в страната. Слово на ректора проф. д.ик. н. Камен Миркович 

при откриване на новата учебна година. – Икономист, бр. 501 от 15 ок-

томври 1997, София. 

995. Миркович, К. Слово при връчването на дипломата и медала на почетната 
титла “Доктор хонорис кауза на УНСС” на проф. Юрген ван Буур на 
тържественото заседание на академичния съвет на Университета за на-
ционално и световно стопанство на 20 октомври 1997. Написано в София 
през октомври 1997, 7 с. (записано в документа: 20 октомври 1997) (на-
писано от Камен Миркович в качеството му на ректор на УНСС). 

996. Миркович, К. Пазарът ще определя таксите за обучение. – Меркурий, бр. 

9 от 4-10 ноември 1997, София. 



БИБЛИОГРАФИЯ НА ТРУДОВЕТЕ НА ПРОФЕСОР КАМЕН МИРКОВИЧ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

433 

997. Миркович, К., Хр. Далкалъчев. Отчет от 28 ноември 1997 за служебната 
командировка в Сантяго де Куба (Република Куба) за периода от 15 до 

24 ноември 1997. Написано в София през ноември 1997, 1 с. (записано в 
документа: 28 ноември 1997). 

998. Миркович, К. Ролята на паричния съвет за стабилността на българската 
икономика. – Встъпително слово при откриването на Научната 

конференция с международно участие “Българската икономика в 
условията на паричен съвет”, организирана в София от Университета 

за национално и световно стопанство (произнесено на 16 декември 

1997). София, декември 1997, 5 с. 

999. Миркович, К., Хр. Далкалъчев. Отчет от 18 декември 1997 за служебната 
командировка в Сидни (Австралия) за периода от 30 ноември до 12 де-
кември 1997. Написано в София през декември 1997, 2 с. (записано в до-

кумента: 18 декември 1997). 

1000. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 1997 за публикуване в списание “Икономическа мисъл”, издавано 

от Икономическия институт на БАН (написани от К. Миркович като 

член на редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху 
статии. София, 1997. 

1998 година 

1001. Миркович, К. Предложение от януари 1998 за извършване на образова-
телна реформа в Университета за национално и световно стопанство 

(проект). Написано в София през януари 1998, 5 с. (написано от Камен 

Миркович в качеството му на ректор на Университета за национално и 

световно стопанство). 

1002. Миркович, К. Предложение от януари 1998 за ускоряване на реформата в 
Университета за национално и световно стопанство (проект). Написано в 
София през януари 1998, 14 с. (написано от Камен Миркович в качество-

то му на ректор на Университета за национално и световно стопанство). 
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1003. Миркович, К. Становище на академичния съвет и студентския съвет на 
Университета за национално и световно стопанство относно проекта на 
министерството на образованието и науката за сливане на висши учили-

ща. – Становище на Университета за национално и световно стопанс-
тво. София, януари 1998, 7 с. 

1004. Миркович, К. Становище от 7 януари 1998 на Камен Миркович, ректор 

на Университета за национално и световно стопанство, относно проекта 
на министерството на образованието и науката за сливане на висши учи-

лища. Написано в София през януари 1998, 4 с. (записано в документа: 7 

януари 1998) (написано от Камен Миркович в качеството му на ректор 

на Университета за национално и световно стопанство). 

1005. Миркович, К. Българската икономика в условията на паричен съвет. Сло-

во на ректора при откриването на Научна конференция с международно 

участие, организирана от Университета за национално и световно сто-

панство. – Икономист, бр. 503 от 12 януари 1998, София. 

1006. Миркович, К. Становище от 14 януари 1998 на академичния съвет на 
Университета за национално и световно стопанство, относно проекта на 
министерството на образованието и науката за сливане на висши учили-

ща (проект). Написано в София през януари 1998, 4 с. (записано в доку-

мента: 14 януари 1998) (написано от Камен Миркович в качеството му 

на ректор на Университета за национално и световно стопанство). 

1007. Миркович, К. Становище от 14 януари 1998 на академичния съвет на 
Университета за национално и световно стопанство, относно проекта на 
министерството на образованието и науката за сливане на висши учили-

ща (прието от академичния съвет на УНСС на 14 януари 1998). Написа-
но в София през януари 1998, 4 с. (записано в документа: 14 януари 

1998) (написано от Камен Миркович в качеството му на ректор на Уни-

верситета за национално и световно стопанство). 

1008. Миркович, К. Ректорите не щат да стават декани. – Меркурий, бр. 1 (15) 

от 20-26 януари 1998, София. 
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1009. Миркович, К. Писмо на Камен Миркович от 21 януари 1998 до генерал-

ния директор на ЮНЕСКО в Париж, с която го информира за намерени-

ето на министерството на образованието и науката да закрива висши 

училища в България, за протеста на академичната общност срещу това и 

отправя призив ЮНЕСКО да се намеси за спиране на този проект и за 
запазване на академичните традиции в България. Написано в София през 
януари 1998, 2 с. (записано в документа: 21 януари 1998) (написано от 
Камен Миркович в качеството му на ректор на Университета за нацио-

нално и световно стопанство). 

1010. Миркович, К. Университетът за национално и световно стопанство не 
подкрепя проекта за сливане на висши училища. – 24 часа, бр. 17 от 21 

януари 1998, София. 

1011. Миркович, К., К. Велев и други ректори. Декларация на съвета на ректо-

рите по повод проекта на Министерството на образованието и науката за 
сливане на висши училища. – Декларация на съвета на ректорите в 
България от 22 януари 1998. София, януари 1998, 5 с. 

1012. Миркович, К. Предложение за извършване на образователна реформа в 
Университета за национално и световно стопанство (вариант, внесен на 
заседанието на академичния съвет на УНСС на 28 януари 1998). Написа-
но в София през януари 1998, 18 с. (записано в документа: 28 януари 

1998) (написано от Камен Миркович в качеството му на ректор на Уни-

верситета за национално и световно стопанство). 

1013. Миркович, К. Предложения за промени в номенклатурата на специалнос-
тите, в статута на факултетите филиали и в статута на функционалните 
деканати на Университета за национално и световно стопанство (вариант 
към 13 февруари 1998). Написани в София през февруари 1998, 12 с. (за-
писано в документа: 13 февруари 1998) (написано от Камен Миркович в 
качеството му на ректор на Университета за национално и световно сто-

панство). 

1014. Миркович, К. Да на демократичните реформи, не на административния 
натиск. Университетът за национално и световно стопанство не подкре-
пя проекта за сливане на висши училища. – Икономист, бр. 504 от 3 

февруари 1998, София. 
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1015. Миркович, К. Предложение за ускоряване на реформата в Университета 
за национално и световно стопанство, в т.ч. и за промени в номенклату-

рата на специалностите, в статута на факултетите филиали и в статута на 
функционалните деканати на УНСС (вариант, изпратен от Камен Мир-

кович с писмо № РД от 17 февруари 1998 до членовете на академичния 
съвет на УНСС, деканите на факултетите и ръководителите на катедрите 
на УНСС). Написан в София през февруари 1998, 17 с. (записано в доку-

мента: 17 февруари 1998) (написано от Камен Миркович в качеството му 

на ректор на Университета за национално и световно стопанство). 

1016. Миркович, К. и ръководството на УНСС. Проект на Отчет на ректора и 

академичния съвет на Университета за национално и световно стопанст-
во за дейността на УНСС през 1996 г. и 1997 г. и перспективи за негово-

то развитие (предназначен за Общото събрание на УНСС) (проектът на 
отчета е докладван на заседанието на академичния съвет на УНСС на 18 

февруари 1998). Написан в София през февруари 1998, 67 с. (обобщен от 
Камен Миркович в качеството му на ректор на Университета за нацио-

нално и световно стопанство). 

1017. Миркович, К. Писмо на Камен Миркович от 5 март 1998 до членовете на 
академичния съвет на Университета за национално и световно стопанст-
во, деканите на факултетите и ръководителите на катедрите на УНСС 

относно проведения на 26 февруари 1998 в гр. Свищов Съвет на ректо-

рите (изпратено с писмо № РД-258 от 5 март 1998). Написано в  София 
през март 1998, 1 с. (записано в документа: 5 март 1998) (написано от 
Камен Миркович в качеството му на ректор на Университета за нацио-

нално и световно стопанство). 

1018. Миркович, К. Рецензия върху хабилитационния труд на доц. Пано 

Лулански “Социопроизводството – икономически измерения и социални 

императиви”. – Рецензия върху хабилитационен труд на преподавател 
от Университета за национално и световно стопанство. София, март 
1998, 8 с. 

1019. Миркович, К. Рецензия върху научните трудове на ст.н.с. ІІ степен Васил 

Сивов, ст.н.с. ІІ степен Ганчо Ганчев и Емилия Младенова, представени 

за участие в конкурс за доцент по политическа икономия (икономикс). – 

Рецензия върху научни трудове на кандидати за участие в 
хабилитационен конкурс за Университета за национално и световно 

стопанство. София, март 1998, 16 с. 
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1020. Миркович, К. и ръководството на УНСС. Отчет на ректора и академич-

ния съвет на Университета за национално и световно стопанство за 
дейността на УНСС през 1996 г. и 1997 г. и перспективи за неговото раз-
витие (окончателен вариант, приет на заседанието на АС на 18 февруари 

1998 и обсъден от Общото събрание на УНСС на 18 март 1998). Написан 

в София през февруари и март 1998, 67 с. (записано в документа: 18 март 
1998) (обобщен от Камен Миркович в качеството му на ректор на Уни-

верситета за национално и световно стопанство). 

1021. Миркович, К. Тезиси на встъплението на ректора на Университета за на-
ционално и световно стопанство проф. Камен Миркович по точка първа 
от дневния ред на Общото събрание “Отчет на ректора и академичния 
съвет за дейността на УНСС през 1996 г. и 1997 г. и перспективи за не-
говото развитие” (изложени от Камен Миркович пред Общото събрание 
на УНСС на 18 март 1998). Написани в София през март 1998, 8 с. (запи-

сано в документа: 18 март 1998) (написани от Камен Миркович в качест-
вото му на ректор на Университета за национално и световно стопанст-
во). 

1022. Миркович, К. Възражение от проф. Камен Миркович, ректор на Универ-

ситета за национално и световно стопанство, от 30 март 1998 по ревизи-

онния акт Столично управление “Държавен финансов контрол” от 27 

март 1998. Написано в София през март 1998, 4 с. (записано в документа: 
30 март 1998) (написано от Камен Миркович в качеството му на ректор 

на Университета за национално и световно стопанство). 

1023. Миркович, К. За механизмите на икономическото преуспяване: нови 

насоки в изследователската работа и в обучението в Университета за 
национално и световно стопанство с научен и приложен принос към 

изграждането на демократично общество в България. – Встъпление при 

откриването на Първия научен семинар по механизмите на 

икономическото преуспяване, организиран в София от Университета за 

национално и световно стопанство (направено на 2 април 1998). София, 
април 1998, 6 с. 
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1024. Миркович, К. Встъпително слово при откриването на Научната конфе-
ренция с международно участие по въпросите на българската икономика 
в условията на паричен съвет, организирана от Университета за нацио-

нално и световно стопанство. – В: Българската икономика в условията на 
паричен съвет. Научна конференция, състояла се на 16 декември 1997. 

Изказвания. Университетско издателство “Стопанство”, София, 1998, с. 
3-5 (3 с.) (Излязло от печат през април 1998). 

1025. Миркович, К. Международен икономикс. Трета част. Университетско 

издателство “Стопанство”, София, 1998, 524 с. (излязла от печат през 
август 1998). 

1026. Миркович, К., Д. Димитров. Програми по математическа икономика за 
бакалавърска и магистърска степен на специалност “Макроикономика”. 

– Програми на учебни курсове за студенти в Университета за нацио-

нално и световно стопанство. София, септември 1998, 4 с. 

1027. Миркович, К. Най-важна е реформата в учебното съдържание. – Акаде-
мично слово, произнесено при откриване на новата 1998/1999 учебна го-

дина в Университета за национално и световно стопанство (произнесе-
но на 5 октомври 1998). София, октомври 1998, 11 с. 

1028. Миркович, К. Евровалутни мултипликатори. – Алтернативи, кн. 14 от 
септември 1998, София, с. 3-8 (6 с.) (излязла от печат през октомври 

1998). 

1029. Миркович, К. Джейкъб Вайнър. – Биографична статия. София, 
октомври 1998, 1 с. 

1030. Миркович, К. Ричард Липси. – Биографична статия. София, октомври 

1998, 2 с. 

1031. Миркович, К. (1) Икономически цикъл; (2) Безработица; (3) Инфлация. – 

В: Икономикс. Второ издание. Издателство “Тракия-М”, София, 1998, с. 
393-441 (49 с.) (излязъл от печат през ноември 1998). 
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1032. Миркович, К. Докладна записка 9 ноември 1998 до членовете на акаде-
мичния съвет на Университета за национално и световно стопанство. 

Написано в София през ноември 1998, 13 с. (записано в документа: 9 но-

ември 1998) (написана от Камен Миркович в качеството му на ректор на 
Университета за национално и световно стопанство). 

1033. Миркович, К. Кооперативизмът ще го бъде и през следващото 

хилядолетие. – Кооперативен преглед, бр. 11 от ноември 1998, София. 

1034. Миркович, К. Иновации по образователния процес по икономическите 
дисциплини. – Встъпление при откриването на Научната конференция, 
организирана в София от катедра “Психология и педагогика” при 

Университета за национално и световно стопанство (направено на 13 

ноември 1998). София, ноември 1998, 2 с. 

1035. Миркович, К. Икономически растеж и устойчиво развитие. – 

Встъпително слово при откриването на Научната конференция 
“Правата на човека в условията на устойчиво развитие”, организирана 

в София от Университета за национално и световно стопанство по 

случай 50 години от приемането на Всеобщата декларация за правата 

на човека (произнесено на 19 ноември 1998). София, ноември 1998, 2 с. 

1036. Миркович, К. 170 години от рождението на първия български хомеопат 
доктор Георги Миркович. – Домашен лекар, бр.  от  1998, София. 

1037. Миркович, К. Адам Смит. – Биографична статия. София, ноември 1998, 

3 с. 

1038. Миркович, К. Дейвид Рикардо. – Биографична статия. София, ноември 

1998, 4 с. 

1039. Миркович, К. Готфрид Хаберлер. – Биографична статия. София, 
ноември 1998, 2 с. 

1040. Миркович, К. Становище на академичния съвет на Университета за на-
ционално и световно стопанство относно решението за по-ранно пенси-

ониране на професорите (прието от академичния съвет на УНСС на 2 де-
кември 1998). Написано в София през декември 1998, 2 с. (записано в 
документа: 2 декември 1998) (написано от Камен Миркович в качеството 

му на ректор на Университета за национално и световно стопанство). 
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1041. Миркович, К. 170 години от рождението на изтъкнатия сливенски 

възрожденец доктор Георги Миркович. – Икономист, бр. 509 от 4 

декември 1998, София. 

1042. Миркович, К. Рецензия върху докторската дисертация на доц. Пано 

Лулански “Същностни системни макроикономически връзки на 
социокултурния процес” (за вътрешно обсъждане). – Рецензия върху 
докторска дисертация на преподавател от Университета за 

национално и световно стопанство. София, декември 1998, 5 с. 

1043. Миркович, К. Искане на ректора на Университета за национално и све-
товно стопанство проф. Камен Миркович от 14 декември 1998 до акре-
дитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация 
за разкриване на процедури по оценяване и акредитация на УНСС, на 
неговите звена и специалности (изведено от УНСС с № РД-2121 от 14 

декември 1998). Написано в София през декември 1998, 10 с. (записано в 
документа: 14 декември 1998) (написано от Камен Миркович в качество-

то му на ректор на Университета за национално и световно стопанство). 

1044. Миркович, К. Българо-руските икономически отношения и преходната 
икономика. – Встъпително слово при откриването на Научно-

практическата конференция “Българо-руските икономически 

отношения в навечерието на ХХІ-ия век”, организирана в София от 

Университета за национално и световно стопанство и Българската 

търговско-промишлена палата (произнесено на 19 декември 1998). 

София, декември 1998, 5 с. 

1045. Миркович, К. Джеймс Мид. – Биографична статия. София, декември 

1998, 3 с. 

1046. Миркович, К. Бертил Олин. – Биографична статия. София, декември 

1998, 2 с. 

1047. Миркович, К. Френсис Еджуърт. – Биографична статия. София, 
декември 1998, 4 с. 
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1048. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 1998 за публикуване в списание “Икономическа мисъл”, издавано 

от Икономическия институт на БАН (написани от К. Миркович като 

член на редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху 
статии. София, 1998. 

1999 година 

1049. Миркович, К. Слово при откриването на Научната конференция, посве-
тена на 50-годишнината от приемането на Всеобщата декларация за пра-
вата на човека (организирана в София от Университета за национално и 

световно стопанство на 19 ноември 1998). – Алтернативи, кн. 17-18 от 
1999, с. 31 (1 с.), София (излязла от печат през януари 1999). 

1050. Миркович, К. Съображения по проекта на Закона за изменение и допъл-

нение на Закона за висшето образование (окончателен вариант, изпратен 

до народните представители). Написано в София през януари 1999, 3 с. 
(записано в документа: януари 1999) (написани от Камен Миркович в 
качеството му на ректор на Университета за национално и световно сто-

панство). 

1051. Миркович, К. Писмо на ректора на УНСС проф. Камен Миркович от 27 

януари 1999 до председателя на Комисията за наука и образование на 
народното събрание на Република България Георги Панев относно об-

съждането на проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за 
висшето образование (изх. номер РД-152 от 27 януари 1999). Написано в 
София през януари 1999, 6 с. (записано в документа: януари 1999) (напи-

сани от Камен Миркович в качеството му на ректор на Университета за 
национално и световно стопанство). 

1052. Миркович, К. Робърт М. Солоу. – Биографична статия. София, 
февруари 1999, 2 с. 

1053. Миркович, К. Густав Касел. – Биографична статия. София, февруари 

1999, 2 с. 

1054. Миркович, К. Джоан Робинсън. – Биографична статия. София, 
февруари 1999, 3 с. 
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1055. Миркович, К. За бедните отличници няма никакъв шанс. – 168 часа, бр. 6 

от 12-18 февруари 1999, София. 

1056. Миркович, К. Чарлз Каиндълбъргър. – Биографична статия. София, 
март 1999, 2 с. 

1057. Миркович, К. Хари Джонсън. – Биографична статия. София, март 1999, 

2 с. 

1058. Миркович, К. Рецензия върху студията на проф. Стоядин Савов 
“Експортна ориентация на икономическия растеж”. – Рецензия на 

студия на преподавател от Университета за национално и световно 

стопанство за публикуване в научните трудове на университета. 

София, април 1999, 3 с. 

1059. Миркович, К. Научна редакция на книгата на Жерар Дебрьо “Теория на 
стойността. Аксиоматичен анализ на икономическото равновесие” (пуб-

ликувана от Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, С., 

1999). – Научна редакция на книга. София, 1999, 164 с. 

1060. Миркович, К. Рецензия върху дисертацията за получаване на 
образователната и научна степен “доктор по педагогика” на Атанас 
Димитров “Глобалните икономически мрежи и интернационализацията 
на непрекъснатата професионална подготовка на заетите в туризма” (за 
вътрешно обсъждане). – Рецензия върху дисертация на докторант от 

Югозападния университет “Неофит Рилски” в Благоевград. София, 
април 1999, 7 с. 

1061. Миркович, К. Рецензия върху дисертацията за получаване на 
образователната и научна степен “доктор на икономическите науки” на 
доц. Пано Лулански “Макроикономически системни връзки на 
социокултурния процес”. – Рецензия върху дисертация на преподавател 
от Университета за национално и световно стопанство. София, април 

1999, 7 с. 

1062. Миркович, К. Джей Форестер. – Биографична статия. София, април 

1999, 2 с. 

1063. Миркович, К. Елвин Хансен. – Биографична статия. София, април 1999, 

3 с. 
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1064. Миркович, К. Карл Маркс. – Биографична статия. София, април 1999, 6 

с. 

1065. Миркович, К. Николай Дмитриевич Кондратиев. – Биографична статия. 
София, април 1999, 2 с. 

1066. Миркович, К., М. Иванов. Доклад от 1 юни 1999 за резултатите от из-
вършената оперативна командировка в Одеса (Украйна) от 19 до 26 май 

1999. Написан в София през юни 1999, 2 с. (записано в документа: 1 юни 

1999). 

1067. Миркович, К. Международен икономикс. Четвърта част. Университетско 

издателство “Стопанство”, София, 1999, 282 с. (излязла от печат през 
юни 1999). 

1068. Миркович, К. Рецензия върху дисертацията за получаване на 
образователната и научна степен “доктор по икономика” на Даниел 

Георгиев Данов “Международна търговия с интелектуални продукти”. – 

Рецензия върху дисертация на докторант от Университета за 

национално и световно стопанство. София, юли 1999, 8 с. 

1069. Миркович, К. Възпитаници на УНСС работят във всички сфери на ико-

номическия и обществения живот. – Академично слово, произнесено при 

откриване на новата 1999/2000 учебна година в Университета за наци-

онално и световно стопанство (произнесено на 4 октомври 1999). Со-

фия, октомври 1999, 9 с. 

1070. Миркович, К. и ръководството на УНСС. Отчет за изпълнението на ман-

датната програма на ректорското ръководство на Университета за 
национално и световно стопанство за периода от ноември 1995 г. до ок-

томври 1999 г. (предназначен за Общото събрание на Университета за 
национално и световно стопанство на 20 октомври 1999). Написан в Со-

фия през септември 1999, 73 с. плюс приложения (написан от Камен 

Миркович в качеството му на ректор на Университета за национално и 

световно стопанство). 
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1071. Миркович, К. Встъпление по отчета за изпълнението на мандатната 
програма на ректорското ръководство на Университета за национално и 

световно стопанство за периода от ноември 1995 до октомври 1999, нап-

равено пред Общото събрание на Университета за национално и светов-
но стопанство на 20 октомври 1999. Написано в София през октомври 

1999, 4 с. (записано в документа: 20 октомври 1999) (написано от Камен 

Миркович в качеството му на ректор на Университета за национално и 

световно стопанство). 

1072. Миркович, К. Слово при откриването на Научно-практическата конфе-
ренция, посветена на българо-руските икономически отношения в наве-
черието на ХХІ-ия век. – В: Българо-руските икономически отношения в 
навечерието на ХХІ-ия век. Научно-практическа конференция, проведе-
на в София на 19 декември 1998. Издание на Университета за национал-

но и световно стопанство на български и руски език, София, 1998, с. 5-7 

(3 с.) (излязло от печат през юли 1999). 

1073. Миркович, К. Университетът за национално и световно стопанство ще 
хлопне кепенците. – Сега, бр. 288 от 10 декември 1999, София 

1074. Миркович, К. Рецензия върху дисертацията за получаване на 
образователната и научна степен “доктор по педагогика” на Атанас 
Димитров “Дидактическа система за непрекъснато професионално 

обучение на туристически кадри”. – Рецензия върху дисертация на 

докторант от Югозападния университет “Неофит Рилски” в 
Благоевград. София, декември 1999, 8 с. 

1075. Миркович, К. Академичната толерантност – надежда на образованието. – 

Аз - буки, бр. 50 от 15-21 декември 1999, София. 

1076. Миркович, К. Икономически аспекти на бъдещето на България и Европа. 
– Встъпително слово пред Първата международна между-
университетска научна конференция “Бъдещето на България и 

Европа”, организирана от Университета за национално и световно 

стопанство в София (произнесено на 17 декември 1999). София, 
декември 1999, 3 с. 
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1077. Миркович, К. Бъдещето на България и Европа. Встъпително слово при 

откриването на Първата международна междууниверситетска научна 
конференция “Бъдещето на България и Европа”, организирана от Уни-

верситета за национално и световно стопанство в София. – Икономист, 

бр. 515 от 20 декември 1999, София. 

1078. Миркович, К. Международен икономика. – Курс от лекции за студенти 

от Университета за национално и световно стопанство. София, 
декември 1999, 2660 с. 

1079. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 1999 за публикуване в списание “Икономическа мисъл”, издавано 

от Икономическия институт на БАН (написани от К. Миркович като 

член на редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху 
статии. София, 1999. 

2000 година 

1080. Миркович, К. Относно статута на студентските столове и общежития в 
София. Написан в София през февруари 2000, 2 с. (записано в докумен-

та: 7 февруари 2000) (написана от Камен Миркович в качеството му на 
ректор на Университета за национално и световно стопанство). 

1081. Миркович, К. Алберт Афталион. – Биографична статия. София, март 
2000, 2 с. 

1082. Миркович, К. Джон Морис Кларк. – Биографична статия. София, март 
2000, 3 с. 

1083. Миркович, К. Евсей Дейвид Домар. – Биографична статия. София, март 
2000, 2 с. 

1084. Миркович, К. и ръководството на УНСС. Мандатна програма на акаде-
мичния съвет и ректора на УНСС за периода от ноември 1999 г. до ок-
томври 2003 г. (утвърдена от академичния съвет на УНСС на 15 март 
2000). Написана в София през март 2000, 22 с. (обобщена от Камен Мир-

кович в качеството му на ректор на Университета за национално и све-
товно стопанство). 
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1085. Миркович, К. Представяне на книгата на доц. Васил Манов “Реформы в 
постсоциалистическом обществе. Опыт Болгарии” {“Реформите в 
постсоциалистическото общество. Опитът на България”}. – Представяне 
на книга на преподавател от Университета за национално и световно 

стопанство. София, април 2000, 8 с. 

1086. Миркович, К. Основни резултати от икономическата реформа в България 
след 1990 година. – Лекция, изнесена пред кооперативни дейци и 

студенти в Кайро, организирана от Националния кооперативен съюз на 

Египет. Кайро, април 2000, 15 с. 

1087. Миркович, К. Становище на академичния съвет на Университета за на-
ционално и световно стопанство по отмененото платено обучение и по 

въпроса за таксите в държавните висши училища (изпратено от УНСС 

до министъра на образованието и науката с писмо РД-539 от 21 април 

2000). Написано в София през април 2000, 5 с. (записано в документа: 12 

април 2000) (написано от Камен Миркович в качеството му на ректор на 
Университета за национално и световно стопанство). 

1088. Миркович, К. Артър Ф. Бърнз. – Биографична статия. София, април 

2000, 2 с. 

1089. Миркович, К. Йосиф Шумпетер. – Биографична статия. София, април 

2000, 2 с. 

1090. Миркович, К. Торнщайн Веблен. – Биографична статия. София, април 

2000, 3 с. 

1091. Миркович, К. Кнут Уиксел. – Биографична статия. София, април 2000, 

4 с. 

1092. Миркович, К. Ерик Линдал. – Биографична статия. София, април 2000, 

4 с. 

1093. Миркович, К., Н. Андреев. Отчет на проф. Камен Миркович и проф. Ни-

кола Андреев от 12 май 2000 относно резултатите от командировката в 
Египет от 30 април до 10 май 2000. Написан в София през май 2000, 3 с. 
(записано в документа: 12 май 2000). 
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1094. Миркович, К. Синергетика и сигурност. – Встъпително приветствие при 

откриването на Международната юбилейна научна конференция 
“Синергетиката – нова парадигма на сигурността”, организирана в 
София от Университета за национално и световно стопанство 

(произнесено на 17 май 2000). София, май 2000, 4 с. 

1095. Миркович, К. Академик Евгени Матеев и икономическата кибернетика. – 

Слово пред Юбилейната научна сесия, посветена на 80-годишнината 

от рождението на академик Евгени Матеев, организирана в София от 

Университета за национално и световно стопанство (произнесено на 

18 май 2000). София, май 2000, 5 с. 

1096. Миркович, К. Приветствие при откриването на международната юбилей-

на конференция: Синергетиката – нова парадигма на сигурността. – 

Икономист, бр. 517 от 25 май 2000, София. 

1097. Миркович, К. Слово пред Юбилейната научна сесия по повод 80-

годишнината от рождението на академик Евгени Матеев. – Икономист, 

бр. 517 от 25 май 2000, София. 

1098. Миркович, К. Лоурънс Р. Клайн. – Биографична статия. София, май 

2000, 2 с. 

1099. Миркович, К. Ирма Аделман. – Биографична статия. София, май 2000, 2 

с. 

1100. Миркович, К. Едмънд Фелпс. – Биографична статия. София, май 2000, 2 

с. 

1101. Миркович, К. Докладна записка от 25 май 2000 на проф. д.ик.н. Камен 

Миркович относно отрицателните последствия от отмяната на платеното 

обучение в държавните висши училища и въвеждането на всеобщи такси 

за студентите в тях. Написана в София през май 2000, 4 с. (записано в 
документа: 25 май 2000) (написано от Камен Миркович в качеството му 

на ректор на Университета за национално и световно стопанство). 
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1102. Миркович, К. Проблеми на обучението по интелектуална собственост. – 

Приветствие при откриването на Международната конференция 
“Обучението по интелектуална собственост за целите на бизнеса”, 

организирана в София от Университета за национално и световно 

стопанство (произнесено на 29 май 2000). София, май 2000, 4 с. 

1103. Миркович, К. Слово при откриването на Първата международна между-

университетска научна конференция “Бъдещето на България и Европа” 

(организирана в София от Университета за национално и световно сто-

панство на 17 декември 1999). – Алтернативи, специално издание от 
2000, с 3-4 (2 с.), София (излязла от печат през юни 2000). 

1104. Миркович, К. Артър Пигу. – Биографична статия. София, юни 2000, 4 с. 

1105. Миркович, К. Международна икономика. Издателство “Тракия-М”, 

София, 2000, 1008 с. (излязла от печат през юли 2000). 

1106. Миркович, К. Рецензия върху научните трудове на доц. Пано Лулански, 

представени за участие в конкурс за професор по организация и 

управление извън сферата на материалното производство (основи на 
икономиката и анализа на социално-културните дейности). – Рецензия 
върху научни трудове на преподавател от Университета за национално 

и световно стопанство за участие в хабилитационен конкурс за 

университета. София, август 2000, 9 с. 

1107. Миркович, К. Трудово-производителните кооперации и образованието. – 

Приветствие до Деветия конгрес на Националния съюз на трудово-

производителните кооперации в България (произнесено на 20 септември 

2000). София, септември 2000, 3 с. 

1108. Миркович, К. Дон Патинкин. – Биографична статия. София, септември 

2000, 2 с. 

1109. Миркович, К. Едмон Малинво. – Биографична статия. София, 
септември 2000, 2 с. 

1110. Миркович, К. Робърт Клауър. – Биографична статия. София, септември 

2000, 2 с. 
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1111. Миркович, К. Аксел Лейонхувуд. – Биографична статия. София, 
септември 2000, 2 с. 

1112. Миркович, К. Никълъс Калдор. – Биографична статия. София, 
септември 2000, 2 с. 

1113. Миркович, К. Тялинг Купманс. – Биографична статия. София, 
септември 2000, 3 с. 

1114. Миркович, К. Ян Тинберген. – Биографична статия. София, септември 

2000, 2 с. 

1115. Миркович, К. Рагнар Фриш. – Биографична статия. София, септември 

2000, 3 с. 

1116. Миркович, К. Подготовката на висококачествени икономисти и юристи 

– основна задача на Университета за национално и световно стопанство. 

– Академично слово при откриването на новата 2000/2001 учебна годи-

на в Университета за национално и световно стопанство (произнесено 

на 2 октомври 2000). София, октомври 2000, 9 с. 

1117. Миркович, К. Ролята на студентската младеж в утвърждаването на 
гражданското общество в България. – Приветствено слово към 

участниците в Научната дискусия “Младежта на България за 

гражданско общество”, организирана в София в Университета за 

национално и световно стопанство (произнесено на 8 ноември 2000). 

София, през ноември 2000, 4 с. 

1118. Миркович, К. Научна редакция на учебното помагало на Мария Мирко-

вич “Макроикономика” (публикувано от Издателство “Тракия-М”, С., 

2001). – Научна редакция на учебно помагало. София, ноември 2000, 159 

с. 

1119. Миркович, К. Приветствено слово към участниците в дискусията “Мла-
дежта на България за гражданско общество”, организирана в София в 
Университета за национално и световно стопанство. – Икономист, бр. 

520 от 22 ноември 2000, София. 
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1120. Миркович, К. С традициите и ценностите на българското висше 
образование. – Академично слово, произнесено на тържественото 

събрание на 29 ноември 2000, посветено на 80-тата годишнина на 

Университета за национално и световно стопанство. София, ноември 

2000, 24 с. 

1121. Миркович, К. С традициите и ценностите на българското висше образо-

вание. Слово, произнесено на тържественото събрание на 29 ноември 

2000, посветено на 80-тата годишнина на Университета за национално и 

световно стопанство. – Икономист, бр. 521 от 5 декември 2000, София. 

1122. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 18 декември 2000 за резул-

татите от командировката в Рио де Жанейро (Бразилия) и Буенос Айрес 
(Аржентина) от 2 до 16 декември 2000 (записано в документа: 18 декем-

ври 2000). 

1123. Миркович, К. Макроикономика. – Курс от лекции за студенти от 

Университета за национално и световно стопанство. София, декември 

2000, 2864 с. 

1124. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 2000 за публикуване в списание “Икономическа мисъл”, издавано 

от Икономическия институт на БАН (написани от К. Миркович като 

член на редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху 
статии. София, 2000. 

2001 година 

1125. Миркович, К. С традициите и ценностите на българското висше 
образование. 80 години Университет за национално и световно 

стопанство.– Икономическа мисъл, кн. 1 от 2001, с. 104-117 (14 с.) 
(излязла от печат през февруари 2001). 

1126. Миркович, К. Сътрудничеството между Университета за национално и 

световно стопанство и Националния съюз на трудово-производителните 
кооперации в областта на образованието. – Изказване пред 

Международен семинар на Националния съюз на трудово-

производителните кооперации (направено на 8 февруари 2001). София, 
февруари 2001, 5 с.. 



БИБЛИОГРАФИЯ НА ТРУДОВЕТЕ НА ПРОФЕСОР КАМЕН МИРКОВИЧ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

451 

1127. Миркович, К. Макроикономика. Издателство “Тракия-М”, София, 2001, 

1104 с. (излязла от печат през юни 2001). 

1128. Миркович, К. Термини по макроикономическа нестабилност 
(икономически растеж, безработица и инфлация). София, написани през 
2001, 36 с. (включени в енциклопедично издание на БАН; под печат). 

1129. Миркович, К., Хр. Далкалъчев. Отчет от 4 октомври 2001 за командиров-
ката в Италия от 19 септември до 2 октомври 2001. Написан в София 
през октомври 2001, 3 с. (записано в документа: 4 октомври 2001). 

1130. Миркович, К. Отворен адрес от октомври 2001 на проф. Камен Мирко-

вич, ректор на Университета за национално и световно стопанство, до 

делегатите на конгреса на Международния кооперативен алианс в Сеул, 

състоял се през октомври 2001 [на английски език]. Написан в София 
през октомври 2001. 

1131. Миркович, К. Насоки на обучението на студентите по кооперативните 
специалности в България. – Изказване, подготвено за конгреса на 

Международния кооперативен алианс, проведен в Сеул. Сеул, октомври 

2001, 3 с. 

1132. Миркович, К. Отчет на проф. Камен Миркович, ректор на Университета 
за национално и световно стопанство, от 24 октомври 2001относно слу-

жебната командировка до Южна Кория и Китай през октомври 2001 г. 
Написан в София през октомври 2001, 2 с. (записано в документа: 24 ок-

томври 2001). 

1133. Миркович, К. Надпартийният подход е единствено правилният за 
българския преход. – Слово при откриването на Научната конференция 
“Българската икономика: предизвикателства на прехода”, 

организирана в София от Университета за национално и световно 

стопанство (произнесено на 2 ноември 2001). София, ноември 2001, 4 с. 

1134. Миркович, К. Надпартийният подход е единствено правилният за бъл-

гарския преход. Слово при откриването на Научната конференция “Бъл-

гарската икономика: предизвикателства на прехода”, организирана от 
Университета за национално и световно стопанство. – Икономист, бр. 

527 от 21 ноември 2001, София. 



БИБЛИОГРАФИЯ НА ТРУДОВЕТЕ НА ПРОФЕСОР КАМЕН МИРКОВИЧ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

452 

1135. Миркович, К. Джордж Стиглър. – Биографична статия. София, 
декември 2001, 2 с. 

1136. Миркович, К. Джон Кенет Гълбрейт. – Биографична статия. София, 
декември 2001, 2 с. 

1137. Миркович, К. Джо Бейн. – Биографична статия. София, декември 2001, 

2 с. 

1138. Миркович, К. Майкъл Спенс. – Биографична статия. София, декември 

2001, 3 с. 

1139. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 2001 за публикуване в списание “Икономическа мисъл”, издавано 

от Икономическия институт на БАН (написани от К. Миркович като 

член на редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху 
статии. София, 2001. 

2002 година 

1140. Миркович, К. Рецензия върху дисертацията за получаване на 
образователната и научна степен “доктор” на Веселин Лулански 

“Образователен профил на заетостта и безработицата”. – Рецензия върху 
дисертация на докторант от Университета за национално и световно 

стопанство. София, януари 2002, 7 с. 

1141. Миркович, К. Първият български лекар хомеопат. – Съвременна 

хомеопатия, бр. 1 от февруари 2002, София. 

1142. Миркович, К. Докладна записка от 18 февруари 2002 на проф. д.ик.н. 

Камен Миркович, ректор на УНСС, относно корумпираното вземане на 
изпити в университетите. Написана през февруари в София, 6 с. (записа-
но в документа: 18 февруари 2002) (написано от Камен Миркович в ка-
чеството му на ректор на Университета за национално и световно сто-

панство). 

1143. Миркович, К., Н. Андреев. Отчет от 18 април 2002 на проф. Камен Мир-

кович и проф. Никола Андреев за резултатите от командировката в Кай-

ро (Египет) от 9 до 16 април 2002. Написан в София през април 2002, 2 с. 
(записано в документа: 18 април 2002). 
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1144. Миркович, К. Надпартийният подход е единствено правилният за 
българския преход. (Слово на проф. Камен Миркович при откриване на 
Научната конференция “Българската икономика: предизвикателствата на 
прехода, организирана от Университета за национално и световно 

стопанство. 2 ноември 2001.) – Алтернативи, бр. 3-4 от 2002, с. 3-4 (2 

с.), София (излязла от печат през април 2002). 

1145. Миркович, К. и ръководството на УНСС. Проект на Отчет за дейността 
на Университета за национално и световно стопанство през 2000 г. и 

2001 г. (предназначен за Общото събрание на УНСС на 15 май 2002) На-
писан в София през април 2002, 74 с. плюс приложения (записано в до-

кумента: април 2002) (обобщен от Камен Миркович в качеството му на 
ректор на Университета за национално и световно стопанство). 

1146. Миркович, К. Келвин Ланкастър. – Биографична статия. София, май 

2002, 2 с. 

1147. Миркович, К. Абрам Бергсон. – Биографична статия. София, май 2002, 

2 с. 

1148. Миркович, К. Кенет Дж. Ароу. – Биографична статия. София, май 2002, 

3 с. 

1149. Миркович, К. Вилфредо Парето. – Биографична статия. София, май 

2002, 2 с. 

1150. Миркович, К. Пол Самуелсън. – Биографична статия. София, май 2002, 

3 с.. 

1151. Миркович, К. и ръководството на УНСС. Отчет за дейността на Универ-

ситета за национално и световно стопанство през 2000 г. и 2001 г. (Общо 

събрание на УНСС на 15 май 2002) (окончателен вариант). Написан в 
София през април 2002, 65 с. плюс приложения (записано в документа: 
15 май 2002) (обобщен от Камен Миркович в качеството му на ректор на 
Университета за национално и световно стопанство). 
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1152. Миркович, К. и ръководството на УНСС. Насоки за стратегия на разви-

тие на Университета за национално и световно стопанство (Общо събра-
ние на УНСС на 15 май 2002). Написан в София през април 2002, 42 с. 
(записано в документа: 15 май 2002) (обобщенни от Камен Миркович в 
качеството му на ректор на Университета за национално и световно сто-

панство). 

1153. Миркович, К. Ролята на финансовите кадри в българския преход към 

пазарна икономика. – Слово при откриването на Юбилейната 

международна научна конференция “50 години финансово-счетоводен 

факултет на Университета за национално и световно стопанство” 

(произнесено на 3 юни 2002). София, юни 2002, 4 с.. 

1154. Миркович, К. Ролята на финансовите кадри в българския преход към па-
зарна икономика. Слово при откриването на Юбилейната международна 
научна конференция “50 години финансово-счетоводен факултет на 
Университета за национално и световно стопанство” (3 юни 2002). – 

Икономист, бр. 529 от 8 юли 2002, София. 

1155. Миркович, К. Приветствие при откриването на международната юбилей-

на конференция по пробемите на сигурността, организирана от Универ-

ситета за национално и световно стопанство. – В: Синергетична пара-
дигма на националната сигурност. Университетско издателстгво “Сто-

панство”, София, 2002, с. 15-16 (2 с.) (излязло от печат през август 2002. 

1156. Миркович, К. Необходимо е връщане на платеното обучение в 
бакалавърска степен на държавните университети. – Академично слово 

при откриването на новата 2002/2003 учебна година в Университета за 

национално и световно стопанство (произнесено на 30 септември 2002). 

София, септември 2002, 12 с. 

1157. Миркович, К. Относно проблемите на висшето образование в България. – 

Разработка за Университета за национално и световно стопанство. 

София, септември 2002, 6 с. 

1158. Миркович, К. Необходимо е връщане на платеното обучение в бакала-
върска степен на държавните университети. – Академично слово при от-

криването на новата 2002/2003 учебна година в Университета за наци-

онално и световно стопанство (произнесено на 30 септември 2002). 

София, септември 2002, 12 с. 



БИБЛИОГРАФИЯ НА ТРУДОВЕТЕ НА ПРОФЕСОР КАМЕН МИРКОВИЧ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

455 

1159. Миркович, К. Къде е ученият? Медии възпяват некадърници и извратени. 

[Съкратен текст на Академичното слово при откриването на новата 
2002/2003 учебна година в Университета за национално и световно сто-

панство (произнесено на 30 септември 2002)]. – 24 часа, бр. 271 от 1 ок-

томври 2002, София. 

1160. Миркович, К., Н. Андреев. Отчет от 18 октомври 2002 на проф. Камен 

Миркович и проф. Никола Андреев относно командировката в Лисабон 

и Мадрид (Португалия) от 8 до 15 октомври 2002. Написан в София през 
октомври 2002, 2 с. (записано в документа: 18 октомври 2002). 

1161. Миркович, К. Становище на проф. д.ик.н. Камен Миркович, ректор на 
УНСС, относно поставени въпроси от Тодор Зарков Модев. Написано в 
София през октомври 2002, 2 с. (записано в документа: октомври 2002) 

(написано от Камен Миркович в качеството му на ректор на Универси-

тета за национално и световно стопанство). 

1162. Миркович, К. Необходимо е връщане на платеното обучение в бакала-
върска степен на държавните университети. Академично слово при отк-

риването на новата 2002/2003 учебна година в Университета за нацио-

нално и световно стопанство (произнесено през септември). – Иконо-

мист, бр. 530 от 30 октомври 2002, София. 

1163. Миркович, К. Некомпетентността. – Участие в рубриката “Ум царува, 

ум робува” на Телевизия 2001 (осъществено на 3 ноември 2002). София, 
ноември 2002. 

1164. Миркович, К. 100 години от рождението на академик Жак Натан. – Слово 

при откриването на Научната конференция, посветена на 100-

годишнината от рождението на академик Жак Натан, организирана в 
София от Университета за национално и световно стопанство 

(произнесено на 14 ноември 2002). София, ноември 2002, 5 с. 

1165. Миркович, К. 100 години от рождението на академик Жак Натан. Слово 

при откриването на Научната конференция, посветена на 100-

годишнината от рождението на академик Жак Натан, организирана в 
София от Университета за национално и световно стопанство. – Иконо-

мист, бр. 531 от 18 ноември 2002, София. 
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1166. Миркович, К. Микроикономика. – Курс от лекции за студенти от 

Университета за национално и световно стопанство. София, декември 

2002, 2939 с. 

1167. Миркович, К., Хр. Далкалъчев. Отчет от 19 декември 2002 на проф. Ка-
мен Миркович и доц. Христо Далкалъчев за резултатите от командиров-
ката във Венецуела и Мексико от 22 ноември до 7 декември 2002. Напи-

сан в София през декември 2002, 4 с. (записано в документа: 19 декемв-
ри 2002). 

1168. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 2002 за публикуване в списание “Икономическа мисъл”, издавано 

от Икономическия институт на БАН (написани от К. Миркович като 

член на редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху 
статии. София, 2002. 

2003 година 

1169. Миркович, К. Микроикономика. Издателство “Тракия-М”, София, 2003, 

1126 с. (излязла от печат през април 2003). 

1170. Миркович, К. Доклад от 14 април 2003 на проф. Камен Миркович и доц. 

Йордан Близнаков за резултатите от командировката в Япония от 28 

март до 12 април 2003. Написан в София през април 2003, 2 с. (записано 

в документа: 14 април 2003). 

1171. Миркович, К. Представяне на книгата на проф. Иван Николов 
“Глобалната икономка. Теория и реалност” (Издателство “Сиела”, С., 

2003, 384 с.) (направено на 22 април 2003). – Представяне на книга. 

София, април 2003, 8 с. 

1172. Миркович, К. Актуални проблеми на българската икономика. – Лекция 
пред семинар с египетска делегация, организиран през май 2003 от 

Университета за национално и световно стопанство (изнесена на 13 

май 2003). София, май 2003, 6 с. 
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1173. Миркович, К., Н. Андреев. Отчет на проф. Камен Миркович и проф. Ни-

кола Андреев от 10 юни 2003 за резултатите от командировката в Кайро 

(Египет) от 29 май до 7 юни 2003 на работно посещение в Работническия 
университет в Кайро по проблемите на двустранното сътрудничество. 

Написан в София през юни 2002, 3 с. (записано в документа: 10 юни 

2003). 

1174. Миркович, К. Относно необходимостта от разработването на 
методологическите проблеми на съвременната икономическа теория. – 

Слово при откриването на Националния семинар-дискусия по 

проблемите на икономическата теория, организиран през юни 2003 от 

Университета за национално и световно стопанство и катедра 

“Икономикс” при Университета за национално и световно стопанство 

(произнесено на 12 юни 2003). София, юни 2003, 3 с. 

1175. Миркович, К. Политическа икономия и икономикс: критика на 
становищата за общото и различното между тях. – Научен доклад пред 

Националния семинар-дискусия по проблемите на икономическата 

теория, организиран през юни 2003 от Университета за национално и 

световно стопанство и катедра “Икономикс” при Университета за 

национално и световно стопанство (изнесен на 12 юни 2003). София, 
юни 2003, 53 с. 

1176. Миркович, К. Съвременни икономически проблеми на България. – Учас-
тие в рубриката “Размисли и страсти” на Телевизия Скат (осъщест-

вено на 15 юни 2003). София, юни 2003. 

1177. Миркович, К. Теорията на Ю. М. Осипов за икономическата 
цивилизация, научната икономия и тяхната есхатология. – Научна 

разработка. София, юни 2003, 71 с. 

1178. Миркович, К., Н. Андреев. Доклад на проф. Камен Миркович и проф. Ни-

кола Андреев от 9 юли 2003 относно резултатите от командировката в 
Париж от 2 до 8 юли 2003. Написан в София през юли 2003, 1 с. 

1179. Миркович, К. Политическа икономия и икономикс: критика на 
становищата за общото и различното между тях. – Икономическа мисъл, 
кн. 4 от 2003, с. 3-35 (33 с.), София (излязла от печат през юли 2003). 
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1180. Миркович, К. Политическа икономия и икономикс: критика на 
становищата за общото и различното между тях. – Алтернативи, кн. 6 

(60) от 2003, с. 3-15 (13 с.), София (излязла от печат през юли 2003). 

1181. Миркович, К. Национален семинар-дискусия по проблемите на икономи-

ческата теория. – Алтернативи, кн. 6 (60) от 2003, с. 2 (1 с.), София (из-
лязла от печат през юли 2003). 

1182. Миркович, К., Н. Андреев. Отчет от 10 септември 2003 на проф. Камен 

Миркович и проф. Никола Андреев относно резултатите от командиров-
ката в Осло и Стокхолм от 2 до 9 септември 2003. Написан през септем-

ври 2003 в София, 2 с. (записано в документа: 10 септември 2003). 

1183. Миркович, К., Й. Близнаков. Доклад от 26 септември 2003 на проф. Ка-
мен Миркович и доц. Йордан Близнаков относно резултатите от коман-

дировката в САЩ от 14 до 22 септември 2002 в САЩ. Написан в София 
през септември 2003, 2 с. (записано в документа: 26 септември 2003). 

1184. Миркович, К. За издигане ролята на икономистите в обществения живот 
на страната. – Академично слово при откриването на новата 2003/2004 

учебна година в Университета за национално и световно стопанство 

(произнесено на 29 септември 2003). София, септември 2003, 14 с. 

1185. Миркович, К. За издигане ролята на икономистите в обществения живот 
на страната. Академично слово при откриването на новата 2003/2004 

учебна година в Университета за национално и световно стопанство (29 

септември 2003). – Икономист, бр. 534 от 14 октомври 2003, София. 

1186. Миркович, К. Относно медийната атака срещу Университета за нацио-

нално и световно стопанство по въпроса за корупцията. – Интервю по 

Канал 1 на Българската национална телевизия (дадено на 15 октомври 

2003). София, октомври 2003. 

1187. Миркович, К. Приветствие от 6 ноември 2003 на ректора на Университе-
та за национално и световно стопанство Камен Миркович до делегатите 
на Десетия конгрес на Националния съюз на трудово-производителните 
кооперации в България. Написано в София през ноември 2003, 2 с. (за-
писано в документа: 6 ноември 2003) (написано от Камен Миркович в 
качеството му на ректор на Университета за национално и световно сто-

панство). 
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1188. Миркович, К. и ръководството на УНСС. Отчет за изпълнението на 
мандатната програма на академичния съвет и ректора на Университета 
за национално и световно стопанство за периода от ноември 1999 г. до 

октомври 2003 г. (Общо събрание на УНСС от 12 ноември 2003). Напи-

сан в София през септември 2003, 70 с. (записано в документа: 12 ноем-

ври 2003) (обобщен от Камен Миркович в качеството му на ректор на 
Университета за национално и световно стопанство). 

1189. Миркович, К. Встъпление по Отчета за изпълнението на мандатната 
програма на академичния съвет и ректора на Университета за национал-

но и световно стопанство за периода от ноември 1999 г. до октомври 

2003 г. (Общо събрание на УНСС от 12 ноември 2003). Написано в Со-

фия през октомври 2003 (записано в документа: 12 ноември 2003) (напи-

сано от Камен Миркович в качеството му на ректор на Университета за 
национално и световно стопанство). 
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“Глобализацията и недоволните от нея” (Издателство “Инфо Дар” и 

Университетско издателство “Стопанство”, С. 2003) (направено на 11 

декември 2003). – Представяне на книга. София, декември 2003, 10 с. 

1191. Миркович, К. Недостатъците и положителните страни на приетия от на-
родното събрание държавен бюджет на Република България за 2004 г. – 

Коментар в предаване на Телевизия 7 дни (осъществен на 23 декември 

2003). София, декември 2003. 

1192. Миркович, К. Икономиксът и политическата икономия – критика на ста-
новищата за общото и различното между тях. – В: Национален семинар-

дискусия по проблемите на икономическата теория (12 юни 2003). Уни-

верситетско издателство “Стопанство”, С., 2003, с. 33-63 (34 с.) (излязло 

от печат през декември 2003). 

1193. Миркович, К. Анализи на българската макроикономика, направени през 
декември 2003 (икономически растеж; платежен баланс; държавен 

бюджет; застрахователен сектор). – Макроикономически анализи за 

курса от лекции по макроикономика през учебната 2003-2004 за 

студенти от Университета за национално и световно стопанство. 

София, декември 2003, 19 с. 
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1196. Миркович, К. Кратък анализ на държавния бюджет на България за 2004 

година (към декември 2003). – Научна консултация (представена през 
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държавен бюджет; застрахователен сектор). – Макроикономически 
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София, януари 2004, 83 с. 
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2004, 9 с. 
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ционално и световно стопанство. София, януари 2004, 4 с. 
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София, януари 2004, 8 с. 
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1206. Миркович, К. Бележки по студията на доц. Цветан Колев “Обща теория 
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Университета за национално и световно стопанство. София, февруари 

2004, 2 с. 
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курс за придобиване на научното звание “доцент” от д-р Юли Тодоров 
Радев. София, януари 2004, 3 с. (записано в документа: 6 февруари 2004) 

(написан от Камен Миркович в качеството му на член на Научната ко-

мисия). 
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ване на научната и образователна степен “доктор” по научната специал-

ност 05.02.24 Организация и управление извън сферата на материалното 

производство (по отрасли и подотрасли), към която да се включат 
дейности в сферата на интелектуалната собственост. Написан в София 
през февруари 2004, с. 2 (записано в документа: 10 февруари 2004) (на-
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1210. Миркович, К. Анализи на българската макроикономика, направени през 
февруари 2004 (икономически растеж; инфлация; платежен баланс; 
държавен бюджет; бюджетен дефицит; финансова рамка на Европейския 
съюз; застрахователен сектор). – Макроикономически анализи за курса 

от лекции по макроикономика през учебната 2003-2004 за студенти от 

Университета за национално и световно стопанство. София, февруари 

2004, 29 с. 

1211. Миркович, К. Прогнози за икономическия растеж и за инфлацията в Бъл-
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през февруари 2004). София, януари 2004, 19 с. 

1212. Миркович, К. Предложение на Камен Миркович от 12 март 2004 до На-
учната комисия по икономически науки на ВАК за номиниране на пре-
подаватели от Университета за национално и световно стопанство – Со-

фия, за включване в съставите на специализираните научни съвети при 

ВАК (без членовете на Научната комисия по икономически науки на 
ВАК). Написано в София през март 2004, 3 с. (записано в документа: 12 

март 2004) (написано от Камен Миркович в качеството му на член на 
Научната комисия). 

1213. Миркович, К. Рецензия върху дисертацията за получаване на 
образователната и научна степен “доктор” на Петър В. Василев на тема 
“Инвестиции в условията на неопределеност - модели на анализ”. – 

Рецензия върху докторска дисертация на докторант от Университета 

за национално и световно стопанство. София, март 2004, 9 с. 
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1214. Миркович, К. Една ярка и забележителна личност. – Статия за сборник, 
посветен на 90-годишнината от рождението на бившия член на 

Политбюро на Централния комитет на БКП Живко Живков. Написана 
в София през 2004, 9 с. (подготвя се за издаване). 

1215. Миркович, К. Анализи на българската макроикономика, направени през 
март 2004 (икономически растеж; инфлация; номинални и реални 

доходи). – Макроикономически анализи за курса от лекции по 

макроикономика през учебната 2003-2004 за студенти от 

Университета за национално и световно стопанство. София, март 
2004, 28 с. 

1216. Миркович, К. Икономически преглед (към февруари 2004 г.). – Научна 

консултация (представена през март 2003). София, февруари 2004, 10 с. 

1217. Миркович, К. Прогноза за номиналните и реалните доходи в България 
през 2004 г. и 2005 г. (към март 2004 г.). – Научна консултация (предс-
тавена през март 2004). София, март 2004, 10 с. 

1218. Миркович, К. Анализи на българската макроикономика, направени през 
април 2004 (икономически растеж; парична политика; платежен баланс; 
външен дълг; външна търговия; чуждестранни инвестиции; данъчно 

облагане; застрахователен сектор). – Макроикономически анализи за 

курса от лекции по макроикономика през учебната 2003-2004 за 

студенти от Университета за национално и световно стопанство. 

София, април 2004, 62 с. 

1219. Миркович, К. Икономически преглед (към април 2004 г.). – Научна кон-

султация (представена през май 2004). София, април 2004, 32 с. 

1220. Миркович, К. Оценка на икономическия растеж в България през 2003 г. и 

възможности за растежа през 2004 г. – Научна консултация  (представе-
на през май 2004). София, април 2004, 30 с. 
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1221. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 4 май 2004 до Научната ко-

мисия по икономически науки на ВАК относно възражение на СНС по 

отраслова икономика при ВАК срещу отказ на Научната комисия по 

икономически науки на ВАК да се даде образователната и научна степен 

«доктор» на Жеко Георгиев Жеков. Написан в София през май 2004, 3 с. 
(записано в документа: 4 май 2004) (написан от Камен Миркович в ка-
чеството му на член на Научната комисия). 

1222. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 26 май 2004 до Научната 
комисия по икономически науки на ВАК относно процедура по конкурс 
за придобиване на научното звание “доцент” от д-р Емил Георгиев Три-

фонов. Написан в София през май 2004, 3 с. (записано в документа: 26 

май 2004) (написан от Камен Миркович в качеството му на член на На-
учната комисия). 

1223. Миркович, К. Прогнози за доходите и за премийните приходи от застра-
хователния пазар в България през 2004 г. и 2005 г. – Научна консултация  
(представена през май 2004), 19 с. 

1224. Миркович, К. Представяне на Махмуд Сами Ахмед Мохамед Али Халаф, 

докторант от Египет, на защитата на неговата докторска дисертация пред 

Специализирания научен съвет по икономическа теория и макроиконо-

мика при ВАК в София на 22 юни 2004 г. Написан в София през юни 
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1286. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 16 май 2006 до председате-
ля на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно проце-
дура по конкурс за придобиване на научното звание “доцент” от д-р Ма-
риела Андонова Ненова. Написан в София през май 2006, 3 с. (записано 

в документа: 16 май 2006) (написан от Камен Миркович в качеството му 

на член на Научната комисия). 

1287. Миркович, К. Методически материали за спецкурса по математическо 

моделиране на икономическите системи. – Лекционни методически ма-

териали за спецкурс, изнасян пред специалност “Макроикономика” в 
Университета за национално и световно стопанство. София, май 2006, 

70 с. 

1288. Миркович, К. Прогнози за номиналните и реалните доходи в България 
през 2006 г. и 2007 г. – Научна консултация (представена през март 

2006). София, май 2006, 6 с. 

1289. Миркович, К. Израил Григориевич Блюмин. – Биографична статия. Со-

фия, юни 2006, 1 с. 

1290. Миркович, К. Норберт Винер. – Биографична статия. София, юни 2006, 

1 с. 

1291. Миркович, К. Клод Шенон. – Биографична статия. София, юни 2006, 1 

с. 

1292. Миркович, К. Жак Аройо. – Биографична статия. София, юни 2006, 6 с. 

1293. Миркович, К. Иля Пригожин. – Биографична статия. София, юни 2006, 

2 с. 

1294. Миркович, К. Джей У. Форестер. – Биографична статия. София, юни 

2006, 2 с. 

1295. Миркович, К. Рецензия върху научните трудове на доц. Трайчо Спасов, 
представени за участие в конкурс за професор по политическа икономия 
(икономика на прехода). – Рецензия върху научни трудове на препода-

вател от Университета за национално и световно стопанство за учас-
тие в хабилитационен конкурс за университета. София, юли 2006, 9 с. 
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1296. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 14 август 2006 до председа-
теля на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно про-

цедура по конкурс за придобиване на научното звание “професор” от 
доц. д-р Снежана Георгиева Найденова. Написан в София през август 
2006, 4 с. (записано в документа: 14 август 2006) (написан от Камен 

Миркович в качеството му на член на Научната комисия). 

1297. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 16 август 2006 до предсе-
дателя на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно 

процедура по защита на дисертация за придобиване на научната степен 

“доктор” по икономика на Цветан Илиев Петков пред СНС по икономи-

ческа теория, национално и световно стопанство при ВАК. Написан в 
София през август 2006, 3 с. (записано в документа: 16 август 2006) (на-
писан от Камен Миркович в качеството му на член на Научната коми-

сия). 

1298. Миркович, К. Утвърждаване на системния подход в икономическата тео-

рия – Научен доклад пред Кръгла маса на тема “Предизвикателствата 

пред икономическата мисъл през новия век”, организирана в Пловдив 
през октомври 2006 от списание “Икономическа мисъл” по случай него-

вата 50-годишнина (изнесен на 14 октомври 2006). Пловдив, октомври 

2006, 12 с. 

1299. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 20 октомври 2006 до пред-

седателя на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно 

легализиране на диплома за образователната и научна степен “доктор” 

на Гергана Иванова Станоева. Написан в София през октомври 2006, 2 с. 
(записано в документа: 20 октомври 2006) (написан от Камен Миркович 

в качеството му на член на Научната комисия). 

1300. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 21 октомври 2006 до пред-

седателя на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно 

процедура по конкурс за придобиване на научното звание “доцент” от д-

р Огнян Цвятков Марков. Написан в София през октомври 2006, 3 с. (за-
писано в документа: 21 октомври 2006) (написан от Камен Миркович в 
качеството му на член на Научната комисия). 

1301. Миркович, К. Утвърждаване на системния подход в икономическата тео-

рия. – Икономическа мисъл, кн. 5 от 2006, с. 63-72 (10 с.), София (излязла 
от печат през ноември 2006). 
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1302. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 14 ноември 2006 до предсе-
дателя на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно 

процедура по защита на дисертация за придобиване на научната степен 

“доктор” по икономика на Драгомир Колев Неделчев пред СНС по ико-

номическа теория, национално и световно стопанство при ВАК. Написан 

в София през ноември 2006, 3 с. (записано в документа: 14 ноември 

2006) (написан от Камен Миркович в качеството му на член на Научната 
комисия). 

1303. Миркович, К. Рецензия върху научните трудове на ст.н.с. ІІ ст. д.ик.н. 

Илия Балабанов, представени за участие в конкурс за старши научен 

сътрудник І степен по народно стопанство (вкл. регионална икономика и 

история на народното стопанство). – Рецензия върху научни трудове на 

сътрудник от Икономическия институт на БАН за участие в хабили-

тационен конкурс за института. София, ноември 2006, 7 с. 

1304. Миркович, К. Рецензия върху научните трудове на доц. д-р Любен Ди-

митров Кирев, представени за участие в конкурс за професор по полити-

ческа икономия (микроикономика и макроикономика). – Рецензия върху 
научни трудове на преподавател от Стопанската академия “Д. А. Це-
нов” в Свищов за участие в хабилитационен конкурс за академията. 

София, декември 2006, 9 с. 

1305. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 7 декември 2006 до предсе-
дателя на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно 

възражение от ст.н.с. ІІ ст. д-р Ганчо Тодоров Ганчев по процедура по 

конкурс за придобиване на научното звание “доцент” пред СНС по ико-

номическа теория, национално и световно стопанство при ВАК. Написан 

в София през декември 2006, 1 с. (записано в документа: 7 декември 

2006) (написан от Камен Миркович в качеството му на член на Научната 
комисия). 

1306. Миркович, К. Прогноза за лихвените равнища по кредитите на търговс-
ките банки в България през 2007 г. – Научна консултация (представена 

през декември 2006). София, декември 2006, 2 с. 

1307. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 2006 за публикуване в списание “Икономическа мисъл”, издавано 

от Икономическия институт на БАН (написани от К. Миркович като 

член на редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху 
статии. София, 2006. 
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2007 година 

1308. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 19 февруари 2007 до пред-

седателя на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно 

процедура по конкурс за придобиване на научното звание “доцент” от 
гл. ас. д-р Румен Николаев Лазаров. Написан в София през февруари 

2007, 4 с. (записано в документа: 19 февруари 2007) (написан от Камен 

Миркович в качеството му на член на Научната комисия). 

1309. Миркович, К. Рецензия върху научните трудове на доц. д.ик.н. Румен Ва-
силев Гечев, представени за участие в конкурс за професор по полити-

ческа икономия (макроикономика). – Рецензия върху научни трудове на 

преподавател от Университета за национално и световно стопанство 

в София за участие в хабилитационен конкурс за УНСС. София, март 
2007, 7 с. 

1310. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 15 май 2007 до председате-
ля на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно проце-
дура по защита на дисертация за придобиване на образователната и на-
учна степен “доктор” от Алексантър Асенов Шиваров. Написан в София 
през май 2007, 3 с. (записано в документа: 15 май 2007) (написан от Ка-
мен Миркович в качеството му на член на Научната комисия). 

1311. Миркович, К. Франсоа Кене. – Биографична статия. София, юни 2007, 4 

с. 

1312. Миркович, К. Рецензия върху научните трудове на доц. д-р Трифон Бла-
гоев Трифонов, представени за участие в конкурс за професор по счето-

водна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна 
отчетност). – Рецензия върху научни трудове на преподавател от Уни-

верситета за национално и световно стопанство в София за участие в 
хабилитационен конкурс за УНСС. София, септември 2007, 10 с. 

1313. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 21 октомври 2007 до пред-

седателя на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно 

процедура по защита на дисертация за придобиване на образователната 
и научна степен “доктор” от Мария Иванова Нейчева. Написан в София 
през октомври 2007, 3 с. (записано в документа: 21 октомври 2007) (на-
писан от Камен Миркович в качеството му на член на Научната коми-

сия). 
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1314. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 26 октомври 2007 до пред-

седателя на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно 

процедура по конкурс за придобиване на научното звание “доцент” от д-

р Мариела Андонова Ненова – Амар. Написан в София през октомври 

2007, 3 с. (записано в документа: 26 октомври 2007) (написан от Камен 

Миркович в качеството му на член на Научната комисия). 

1315. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 20 ноември 2007 до предсе-
дателя на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно 

процедура по конкурс за придобиване на научното звание “професор” от 
д.ик.н. Ивона Георгиева Якимова. Написан в София през ноември 2007, 

3 с. (записано в документа: 20 ноември 2007) (написан от Камен Мирко-

вич в качеството му на член на Научната комисия). 

1316. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 21 ноември 2007 до предсе-
дателя на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно 

процедура по защита на дисертация за придобиване на образователната 
и научна степен “доктор” от Емил Иванов Димов. Написан в София през 
ноември 2007, 3 с. (записано в документа: 21 ноември 2007) (написан от 
Камен Миркович в качеството му на член на Научната комисия). 

1317. Миркович, К. Значимо изследване върху информацията и информацион-

ния подход в икономическата теория. – Икономическа мисъл, кн. 5 от 
2007, с. 116-119 (4 с.), София (излязла от печат през ноември 2007) {Ре-
цензия върху книгата на проф. Иван Николов “Информацията (Инфор-

мационен подход в икономическата теория)” (Университетско издателс-
тво “Стопанство “, С., 2007, 324 с.). 

1318. Mirkovich, K. Significant Study on Information and Information Approach in 

Economic Theory. – In: Economic Thought, 2007, pp. 164-167. Bulgarian 

Academy of sciences, Sofia. {Миркович, К. Значимо изследване върху ин-

формацията и информационния подход в икономическата теория. – Ико-

номическа мисъл, 2007, с. 164-167 (4 с.), София (излязла от печат през 
ноември 2007)} {Рецензия върху книгата на проф. Иван Николов “Ин-

формацията (Информационен подход в икономическата теория)” (Уни-

верситетско издателство “Стопанство”, С., 2007, 324 с.).}. 
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1319. Миркович, К. Икономическата система. [Допълнен и редактиран вари-

ант.] – Курс от лекции по математическо моделиране на икономичес-
ките системи, изнасян пред студенти от специалност “Макроиконо-

мика” на Университета за национално и световно стопанство. София, 
декември 2007, 3000 с. 

1320. Миркович, К. Теория на икономическите системи (формат “книга”: пъл-

на извадка). София, декември 2007, около 3000 с. 

1321. Миркович, К. Критични бележки върху статии, предложени от автори 

през 2007 за публикуване в списание “Икономическа мисъл”, издавано 

от Икономическия институт на БАН (написани от К. Миркович като 

член на редакционния съвет на списанието). – Критични бележки върху 
статии. София, 2007. 

2008 година 

1322. Миркович, К. Бележки върху проекта на дисертация за получаване на на-
учната и образователна степен “доктор” на Ивайло Беев “Смесена сто-

панска система: квази-пазарен сектор (Индивидуални предпочитания, 
публичен избор и квази-пазарни отношения в смесената икономика)”. – 

Бележки върху проект на докторска дисертация за зачисляване в док-
торантура на преподавател от Университета за национално и светов-
но стопанство. София, януари 2008, 6 с. 

1323. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 8 февруари 2008 до предсе-
дателя на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно 

процедура по защита на дисертация за придобиване на научната степен 

“доктор на икономическите науки” от Росица Добрева Чобанова. Напи-

сан в София през февруари 2008, 3 с. (записано в документа: 8 февруари 

2008) (написан от Камен Миркович в качеството му на член на Научната 
комисия). 

1324. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 12 февруари 2008 до пред-

седателя на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно 

процедура по защита на дисертация за придобиване на образователната 
и научна степен “доктор” от Карим Ахмед Саси. Написан в София през 
февруари 2008, 3 с. (записано в документа: 12 февруари 2008) (написан 

от Камен Миркович в качеството му на член на Научната комисия). 
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1325. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 11 март 2008 до председа-
теля на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно про-

цедура по защита на дисертация за придобиване на образователната и 

научна степен “доктор” от Салем Али ал-Масри. Написан в София през 
март 2008, 3 с. (записано в документа: 11 март 2008) (написан от Камен 

Миркович в качеството му на член на Научната комисия). 

1326. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 22 март 2008 до председа-
теля на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно про-

цедура по конкурс за придобиване на научното звание “доцент” от д-р 

Христо Делчев Мавров. Написан в София през март 2008, 3 с. (записано 

в документа: 22 март 2008) (написан от Камен Миркович в качеството 

му на член на Научната комисия). 

1327. Миркович, К. Програма по моделиране на икономическите системи за 
специалностите “Макроикономика” и “Икономика”. – Програма на уче-
бен курс за студенти в Университета за национално и световно сто-

панство (проект). София, май 2008, 3 с. 

1328. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 30 май 2008 до председате-
ля на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно проце-
дура по конкурс за придобиване на научното звание “професор” от доц. 

д.ик.н. Стефка Михайлова Коева. Написан в София през май 2008, 4 с. 
(записано в документа: 30 май 2008) (написан от Камен Миркович в ка-
чеството му на член на Научната комисия). 

1329. Лудвиг фон Берталанфи. – Биографична статия. София, юни 2008, 1 с. 

1330. Миркович, К. Въпросник по основи на икономическата теория за студен-

ти от професионално направление “Икономика”. – Въпросник за изпит 

на студенти от Университета за национално и световно стопанство. 

София, септември 2008, 3 с. 

1331. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 6 октомври 2008 до предсе-
дателя на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно 

процедура по защита на дисертация за придобиване на образователната 
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Университета за национално и световно стопанство за публикуване в 
Университетското издателство “Стопанство”. София, 18 октомври 

2008, 5 с. 

1335. Миркович, К. Методически материали за курса по основи на икономи-

ческата теория. – Лекционни методически материали за учебен курс, из-
насян пред професионално направление “Икономика” в Университета 

за национално и световно стопанство. София, октомври 2008, 50 с. 

1336. Миркович, К. Програма по икономическа теория за колежанско образо-

вание. – Програма на учебен курс за колежани от Кооперативната 

школа на Националния съюз на ТПК в Банкя. София, октомври 2008, 3 с. 

1337. Миркович, К. Тестове по икономическа теория за колежанско образова-
ние. –Тестове за учебен курс за колежани от Кооперативната школа на 

Националния съюз на ТПК в Банкя. София, октомври 2008, 5 с. 

1338. Миркович, К. Бележки върху проекта на дисертацията за получаване на 
научната степен “доктор на икономическите науки” на Стати Статев 
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на член на Научната комисия). 

1354. Миркович, К. Политическа икономия и икономикс. В: Глобализация и 

регионализъм (предизвикателства за икономическата теория) (Юбилейна 
научна конференция, посветена на 60-годишнината от основаването на 
катедра “Икономикс” и специалност макроикономика). София, 20-21 но-

ември 2008 г.). Университетско издателство “Стопанство”, С., 2009, с. 
47-51 (5 с.) (излязла от печат през май 2009). 

1355. Миркович, К. Доклад на Камен Миркович от 28 май 2009 до председате-
ля на Научната комисия по икономически науки на ВАК относно проце-
дура по конкурс за придобиване на научното звание “доцент” от д-р 

Пенка Димитрова Шишманова. Написан в София през май 2009, 3 с. (за-
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1. 14 декември 1966. – Кратки бележки на Димитър Мичев от 14 декември 

1966 по ръкописа на студията на Камен Миркович “Трудоемкост на про-

дукцията в границите на отделното промишлено предприятие” (предло-
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1967 върху кандидатската дисертация на Камен Миркович “Трудоемкост 
на продукцията при социализма (по данни от отрасъл черна металургия 
на НРБ)” с предложение за присъждане на Камен Миркович на научната 
степен “кандидат на икономическите науки”. София, 10 с. (записано в 
документа: 23 октомври 1967). 

4. 26 октомври 1967. – Рецензия от проф. Здравко Сугарев от 26 октомври 

1967 върху кандидатската дисертация на Камен Миркович “Трудоемкост 
на продукцията при социализма (по данни от отрасъл черна металургия 
на НРБ)” с предложение за присъждане на Камен Миркович на научната 
степен “кандидат на икономическите науки”. София, 17 с. (записано в 
документа: 26 октомври 1967). 



БИБЛИОГРАФИЯ НА ТРУДОВЕТЕ НА ПРОФЕСОР КАМЕН МИРКОВИЧ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

505 

5. 5 декември 1967. – Отзив от 5 декември 1967 на заместник директора по 

икономическите въпроси на Металургичния завод “В. И Ленин” в Пер-

ник Д. Маринчев за дисертационния труд на Камен Миркович “Трудо-

емкост на продукцията при социализма (по данни от отрасъл черна ме-
талургия на НРБ)” с предложение за присъждане на Камен Миркович на 
научната степен “кандидат на икономическите науки”. София, 2 с. (запи-

сано в документа: 5 декември 1967). 

6. 12 декември 1967. – Мнение от 12 декември 1967 на началничката на 
отдел “Баланс на народното стопанство” при Централното статистическо 

управление на министерския съвет Станка Ковачева за дисертационния 
труд на Камен Миркович “Трудоемкост на продукцията при социализма 
(по данни от отрасъл черна металургия на НРБ)” с предложение за при-

съждане на Камен Миркович на научната степен “кандидат на икономи-

ческите науки”. София, 2 с. (записано в документа: 12 декември 1967). 

7. Декември 1968. – Рецензия от Боян Андонов от декември 1968 върху 

научната разработка на Камен Миркович “Математическо моделиране 
разпределението и преразпределението на националния доход в НРБ” 

(написана за потребностите на Научноизследователската група при ми-

нистерството на финансите) с положително становище. София, 4 с. (за-
писано в документа: декември 1968). 

8. 2 януари 1969. – Рецензия от Димитър Стоянов от 2 януари 1969 върху 

ръкописа на студията на Георги Данов и Камен Миркович “Приложение 
на някои математически методи във външната търговия” (предназначена 
за публикуване в Трудовете на Висшия икономически институт “Карл 

Маркс”) с предложение за нейното отпечатване. София, 13 с. (записано в 
документа: 2 януари 1969). 

9. 30 март 1970. – Рецензия от Георги Данов от 30 март 1970 върху ръко-

писа на книгата на Камен Миркович “Моделиране на икономическите 
системи” (предназначена за публикуване от Профиздат в София), с пред-

ложение за отпечатване. София, 5 с. (записано в документа: 30 март 
1970). 

10. 22 октомври 1970. – Рецензия от Борис Михайлов от 22 октомври 1970 

върху сценария за диафилм от Камен Миркович “Методът на моделира-
нето и научното ръководство на социалните процеси” с предложение за 
приемане. София, 2 с. (записано в документа: 22 октомври 1970). 
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11. Май 1971. – Бележки от анонимен рецензент от май 1971 върху ръкопи-

са на статията на Камен Миркович “Системосмятане и моделиране на 
структурата на социалното управление” (предложена за публикуване в 
списание “Социологически проблеми”) със становище, че не подходяща 
за това списание. София, 1 с. 

12. 1971. – Рецензия от неидентифициран рецензент от 1971 върху ръкописа 
на статията на Камен Миркович “Математически модели за установява-
не на цеховата трудоемкост на продукцията в металургичното произ-
водство” (предназначена за публикуване в списание “Проблеми на тру-

да”) с положителна оценка. София, 1 с. 

13. 15 ноември 1971. – Рецензия от ст. н. с. Огнян Панов от 15 ноември 

1971 върху ръкописа на книгата на Камен Миркович “Моделиране и 

прогнозиране на икономическите процеси” (предназначена за публику-

ване в Профиздат в София) с предложение за нейното отпечатване. Со-

фия, 10 с. (записано в документа: 15 ноември 1971). 

14. 1 февруари 1972. – Рецензия от Борис Михайлов от 1 февруари 1972 

върху научната разработка на Камен Миркович “Кибернетични модели 

на финансово-кредитната система” (написана за потребностите на Науч-

ноизследователския институт по финанси и кредит при министерството 

на финансите и БНБ) с положително становище. София, 4 с. (записано в 
документа: 1 февруари 1972). 

15. 4 май 1972. – Рецензия от доц. Георги Крумов от 4 май 1972 върху ръ-

кописа на статията на Камен Миркович “Математически модели на тру-

довия процес в неговата обща форма” (предназначена за публикуване в 
списание “Проблеми на труда”) с положително становище. София, 2 с. 
(записано в документа: 4 май 1972). 

16. Септември 1973. – Рецензия от неидентифициран рецензент от септем-

ври 1973 върху ръкописа на монографията на Камен Миркович “Мате-
матически модели на образуването и разпределението на дохода в сто-

панските организации” (предназначена за публикуване от Книгоиздател-

ство “Георги Бакалов” във Варна) с предложение за отпечатване. София, 
5 с. 
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17. 4 януари 1974. – Рецензия от доцент Георги Минчев от 4 януари 1974 

върху ръкописа на брошурата на Камен Миркович “Модел и прогноза” 

(предназначена за публикуване от Профиздат в София) с предложение за 
отпечатване. София, 5 с. (записано в документа: 4 януари 1974). 

18. 26 февруари 1974. – Рецензия от Боян Андонов от 26 февруари 1974 

върху ръкописа на студията на Камен Миркович и Семо Каравастев 
“Оптимални модели на сводния финансов план на страната” (предназна-
чена за публикуване в Годишника на Научноизследователския институт 
по финанси и кредит при министерството на финансите и БНБ) с пред-

ложение за отпечатване. София, 7 с. (записано в документа: 26 февруари 

1974). 

19. 13 юли 1974. – Рецензия от проф. Петър Мастиков от 13 юли 1974 върху 

ръкописа на статията на ст.н.с. Камен Миркович “Математически и ки-

бернетически модели на Марксовата теория за работната заплата” (пред-

назначена за публикуване в неидентифицирано списание) с предложение 
за доработване. София, 2 с. (записано в документа: 13 юли 1974). 

20. Юли 1975. – Рецензия от доц. Костадин Бонев от юли 1975 върху мо-

нографията на ст.н.с. Камен Миркович “Математически модели на пъл-

ната трудоемкост на отделните продукти” (предназначена за публикува-
не от Книгоиздателство “Георги Бакалов” във Варна) с предложение за 
отпечатване. Варна, 4 с. 

21. 5 юли 1975. – Рецензия от проф. Петър Мастиков 5 юли 1975 върху ръ-

кописа на ст.н.с. Камен Миркович “Математически модели на пълната 
трудоемкост на отделните продукти” (предназначена за публикуване от 
Книгоиздателство “Георги Бакалов” във Варна) с висока оценка. София, 
3 с. (записано в документа: 5 юли 1975). 

22. 4 септември 1975. – Бележки от 4 септември 1975 на редактора Милан 

Асадуров от Книгоиздателство “Георги Бакалов” във Варна върху ръко-

писа на монографията на ст.н.с. Камен Миркович “Математически моде-
ли на пълната трудоемкост на отделните продукти” (предназначена за 
публикуване от Книгоиздателство “Георги Бакалов”). Варна, 3 с. (запи-

сано в документа: 4 септември 1975). 
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23. 1975. – Рецензия на проф. Минко Русинов “Националният доход в соци-

алистическото общество” (публикувана в сп. Финанси и кредит, кн 7 от 
1975, с. 57-62) върху книгата “Националният доход в социалистическото 

общество”, т. I и т. II (Книгоиздателство “Георги Бакалов”, Варна, 1974, 

713 с.), в авторския колектив на която е включен ст.н.с. Камен Мирко-

вич. 

24. 13 април 1977. – Рецензия от проф. Жак Аройо от 13 април 1977 върху 
научното творчество на ст.н.с. Камен Миркович, представено за участи-

ето му в конкурса за доцент по основи на моделирането на икономичес-
ките процеси към катедра “Политическа икономия” при Висшия иконо-

мически институт “Карл Маркс”, с предложение да му бъде присъдено 

исканото научно звание “доцент по основи на моделирането на иконо-

мическите процеси”. София, 5 с. (записано в документа: 13 април 1977). 

25. 30 май 1977. – Рецензия от ст.н.с. Огнян Панов от 30 май 1977 върху на-
учното творчество на ст.н.с. Камен Миркович, представено за участието 

му в конкурса за доцент по основи на моделирането на икономическите 
процеси към катедра “Политическа икономия” при Висшия икономичес-
ки институт “Карл Маркс”, с предложение да му бъде присъдено искано-

то научно звание “доцент по основи на моделирането на икономическите 
процеси”. София, 7 с. (записано в документа: 30 май 1977). 

26. 10 юни 1977. – Отзив от 10 юни 1977 на Пано Лулански за ръкописа на 
доц.. Камен Миркович “Някои математически аспекти на Марксовата 
теория за стоката и парите”, представен за обсъждане в катедра “Поли-

тическа икономия” при Висшия икономически институт “Карл Маркс”, с 
положителна оценка. София, 4 с. (записано в документа: 10 юни 1977). 

27. Юни 1978. – Бележки на проф. Иван Йорданов върху ръкописа за учеб-

ник на доц.. Камен Миркович “Основи на моделирането на икономичес-
ките процеси” (предназначен за публикуване в Държавното издателство 

“Наука и изкуство” в София) с предложение за издаване. София, 1 с. 

28. Ноември 1978. – Рецензия от ноември 1978 от ст.н.с. Семо Каравастев 
върху ръкописа на учебник на доц.. Камен Миркович “Основи на моде-
лирането на икономическите процеси” (предназначен за публикуване в 
Държавно издателство “Наука и изкуство”) с предложение за издаване. 
София, 10 с. 
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29. 5 декември 1978. – Рецензия от 5 декември 1978 на ст.н.с. Огнян Панов 
върху ръкописа за учебник на доц.. Камен Миркович “Основи на моде-
лирането на икономическите процеси” (предназначен за публикуване в 
Държавното издателство “Наука и изкуство”) с предложение да не се от-
печатва. София, 11 с. (записано в документа: 5 декември 1978). 

30. 1 декември 1979. – Рецензия от доц. Боян Андонов от 1 декември 1979 

върху научната разработка на доц.. Камен Миркович “Моделиране въз-
действието на финансово-кредитната система върху обществено необхо-

димите разходи на труд” (предназначена за потребностите на Научноме-
тодологическия център по финанси при министерството на финансите) с 
предложение да бъде приета от Научния съвет на Научнометодологичес-
кия център по финанси при министерството на финансите. София, 4 с. 
(записано в документа: 1 декември 1979). 

31. 25 февруари 1980. – Рецензия от доц. Цветан Йончев от 25 февруари 

1980 върху студията доц.. Камен Миркович “Въздействие на разпреде-
лителния процес върху обществено необходимите разходи на труд при 

социализма” (предназначена за публикуване в Трудовете на Общоико-

номическия факултет на Висшия икономически институт “Карл Маркс”) 

с предложение да бъде приета отпечатана в Трудовете. София, 3 с. (за-
писано в документа: 25 февруари 1980). 

32. 22 декември 1980. – Рецензия от 22 декември 1980 на проф. Иван Каца-
ров върху научните разработки на ст.н.с. Семо Каравастев и доц.. Камен 

Миркович “Математически модели на валутния план и на платежния ба-
ланс на социалистическата държава” и “Математически модели на кре-
дитния план и на касовия план на БНБ” (написани за потребностите на 
Научнометодологическия център по финанси при министерството на 
финансите) с предложение да бъдат приети от Научния съвет. София, 9 

с. (записано в документа: 22 декември 1980). 

33. Април 1981. – Мнение от доц. Цветан Йончев от април 1981 за ръкописа 
на учебник на доц.. Камен Миркович “Избрани лекции по моделиране на 
икономическите процеси” (предназначен за публикуване от Редакцион-

но-издателския сектор на Висшия икономически институт “Карл 

Маркс”) с положително становище. София, 2 с. 
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34. 13 април 1981. – Отзив от Събина Ракарова от 13 април 1981 за ръкопи-

са на учебника на доц.. Камен Миркович “Избрани лекции по моделира-
не на икономическите процеси” (предназначен за публикуване от Редак-

ционно-издателския сектор на Висшия икономически институт “Карл 

Маркс”) с предложение за отпечатване. София, 4 с. (записано в докумен-

та: 13 април 1981). 

35. Май 1981. – Рецензия от ст.н.с. Петко Петков от май 1981 върху ръкопи-

са на темата на доц.. Камен Миркович “Социалната политика на партия-
та – средство за изграждане на развитото социалистическо общество” 

(предложена за издаване от Партиздат ? ). София, 2 с. 

36. Май 1981. – Рецензия от доц. Михаил Динев от май 1981 върху ръкопи-

са на темата на доц.. Камен Миркович “Социалната политика на партия-
та – средство за изграждане на развитото социалистическо общество” 

(предложена за издаване от Партиздат ? ). София, 2 с. 

37. Юни 1981. – Отзив от Събина Ракарова от юни 1981 за ръкописа на сту-

дията на доц.. Камен Миркович “Моделиране на Марксовата теория за 
функциите на парите като средство за обръщение и като платежно 

средство” (предназначена за публикуване в Трудовете на Общоикономи-

ческия факултет на Висшия икономически институт “Карл Маркс” при 

Висшия икономически институт “Карл Маркс”) с положително стано-

вище. София, 4 с. (записано в документа: юни 1981) 

38. 1 юли 1981. – Отзив от доц. Чавдар Беязов от 1 юли 1981 за ръкописа на 
студията на доц.. Камен Миркович “Моделиране на Марксовата теория 
за функциите на парите като средство за обръщение и като платежно 

средство” (предназначена за публикуване в Трудовете на Общоикономи-

ческия факултет на Висшия икономически институт “Карл Маркс”) с 
предложение за публикуване. София, 3 с. (записано в документа: 1 юли 

1981). 

39. 3 февруари 1982. – Рецензия от ст.н.с. Семо Каравастев от 3 февруари 

1982 върху ръкописа на второто издание на учебника на доц.. Камен 

Миркович “Моделиране на икономическите процеси” (предназначен за 
публикуване от Държавното издателство “Наука и изкуство” в София) с 
предложение за издаване. София, 5 с. (записано в документа: 3 февруари 

1982). 
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40. 22 март 1982. – Докладна записка от 22 март 1982 на доц. Чавдар Беязов 
до редакционната колегия на Трудовете на Висшия икономически инс-
титут “Карл Маркс”, в която я уведомява, че доц.. Камен Миркович като 

автор е отразил направените в рецензиите бележки върху ръкописа на 
неговата студия “Моделиране на Марксовата теория за функциите на па-
рите като средство за обръщение и като платежно средство” и че тя е го-

това за отпечатване в Трудовете на Висшия икономически институт 
“Карл Маркс”. София, 1 с. (записано в документа: 22 март 1982). 

41. 16 април 1982. – Рецензия от ст.н.с. Васил Тодоров от 16 април 1982 

върху ръкописа на монографията на доц.. Камен Миркович “Формиране 
и моделиране на обществено необходимите разходи на труд при социа-
лизма” (предназначен за публикуване от Държавното издателство “Нау-

ка и изкуство” в София) с предложение за отпечатване. София, 7 с. (за-
писано в документа: 16 април 1982). 

42. 26 април 1982. – Рецензия от доц. Мило Кичович от 26 април 1982 вър-

ху ръкописа на монографията на доц.. Камен Миркович “Формиране и 

моделиране на обществено необходимите разходи на труд при социа-
лизма” (предназначен за публикуване от Държавното издателство “Нау-

ка и изкуство” в София) с предложение за отпечатване. София, 7 с. (за-
писано в документа: 26 април 1982). 

43. 7 декември 1982. – Рецензия от Юсеин Юсеинов [понастоящем – Асен 

Друмев] от 7 декември 1982 върху научната разработка на доц. доц.. Ка-
мен Миркович и ст.н.с. Семо Каравастев “Математически модели на фи-

нансовия план на стопанската организация” (написана за потребностите 
на Научнометодологическия център по финанси при министерството на 
финансите) с предложение да бъде приета от Научния съвет на Научно-

методологическия център по финанси при министерството на финанси-

те. София, 6 с. (записано в документа: 7 декември 1982). 

44. 22 февруари 1983. – Рецензия от доц. Боян Андонов от 22 февруари 

1983 върху ръкописа на доц.. Камен Миркович, Пано Лулански и Събина 
Ракарова “Речник-справочник по моделиране на икономическите проце-
си” (предназначен за публикуване от Редакционно-издателския сектор 

на Висшия икономически институт “Карл Маркс”) с предложение да бъ-

де отпечатан. София, 5 с. (записано в документа: 22 февруари 1983). 
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45. Май 1983. – Изказване на проф. Методи Христов по дисертационния 
труд на доц.. Камен Миркович “Формиране и моделиране на обществено 

необходимите разходи на труд при социализма” за присъждане на науч-

ната степен “доктор на икономическите науки” на заседание на катедра 
“Политическа икономия” при Висшия икономически институт “Карл 

Маркс” през май 1983, на което тази дисертация се обсъжда, с предло-

жение да бъде открита процедура за нейната публична защита. София, 3 

с. (записано в документа: май 1983). 

46. 14 юни 1983. – Бележки от 14 юни 1983 от Пано Лулански върху дисер-

тацията на доц.. Камен Миркович “Формиране и моделиране на общест-
вено необходимите разходи на труд” за присъждане на научната степен 

“доктор на икономическите науки”, предназначени за нейното обсъжда-
не в катедра “Политическа икономия” при Висшия икономически инсти-

тут “Карл Маркс” през юни 1983. София, 5 с. (записано в документа: 14 

юни 1983). 

47. Декември 1983. – Рецензия от декември 1983 от Юсеин Юсеинов 
[понастоящем – Асен Друмев] върху научната разработка на доц.. Камен 

Миркович “Моделиране функциите на парите и количеството пари, не-
обходими за обръщението” (написана за потребностите на Научномето-

дологическия център по финанси) с предложение да бъде приета и пуб-

ликувана. София, 7 с. (записано в документа: декември 1983). 

48. 4 януари 1984. – Рецензия от 4 януари 1984 от проф. Петър Мастиков 
върху дисертацията на доц.. Камен Миркович “Формиране и моделиране 
на обществено необходимите разходи на труд” за присъждане на науч-

ната степен “доктор на икономическите науки” с предложение да се 
присъди на Камен Миркович исканата научна степен. София, 7 с. (запи-

сано в документа: 4 януари 1984). 

49. 30 януари 1984. – Рецензия от 30 януари 1984 от доц. Боян Андонов 
върху дисертацията на доц.. Камен Миркович “Формиране и моделиране 
на обществено необходимите разходи на труд” за присъждане на науч-

ната степен “доктор на икономическите науки” с предложение да се 
присъди на Камен Миркович исканата научна степен. София, 8 с. (запи-

сано в документа: 30 януари 1984). 
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50. 16 февруари 1984. – Рецензия от 16 февруари 1984 от проф. Моис Ави-

шай върху дисертацията на доц.. Камен Миркович “Формиране и моде-
лиране на обществено необходимите разходи на труд” за присъждане на 
научната степен “доктор на икономическите науки” с предложение да се 
присъди на Камен Миркович исканата научна степен. София, 9 с. (запи-

сано в документа: 16 февруари 1984). 

51. 30 ноември 1984. – Рецензия от 30 ноември 1984 от ст.н.с. Белчо Илев 
върху ръкописа “Стоково-паричните отношения и управлението при со-

циализма” от Б. Андонов, Г. Петров, К. Миркович и други. София, 8 с. 
(предназначена за публикуване от Държавното издателство “Наука и из-
куство” в София) (записано в документа: 30 ноември 1984). 

52. 18 декември 1984. – Преценка [рецензия] от 18 декември 1984 от проф. 

Методи Христов върху ръкописа на записките по “Моделиране на фи-

нансите” на доц.. Камен Миркович (предназначен за публикуване от Ре-
дакционно-издателския сектор на Висшия икономически институт “Карл 

Маркс”) с предложение за отпечатване. София, 2 с. (записано в докумен-

та: 18 декември 1984). 

53. Февруари 1985. – Рецензия от проф. А. Милошевски от февруари 1985 

върху ръкописа “Стоково-паричните отношения и управлението при со-

циализма” с автори доц. Боян Андонов, доц. Камен Миркович и други 

(предназначена за публикуване от Държавното издателство “Наука и из-
куство” в София), с предложение да не се публикува. София, 15 с. 

54. Октомври 1985. – Рецензия от октомври 1985 от проф. Тончо Тренда-
филов върху ръкописа [научната разработка] на тема 1508 на Научноиз-
следователския сектор при Висшия икономически институт “Карл 

Маркс” “Икономически растеж и социална политика: теория, методоло-

гия, сравнителен анализ”, подготвен от колектив под ръководството на 
проф. Стоядин Савов [в колектива участвува и доц.. Камен Миркович], с 
положителна оценка и предложение научната разработка да бъде приета 
от Научния съвет на Научноизследователския сектор при Висшия ико-

номически институт “Карл Маркс”. София, 8 с. 
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55. 25 ноември 1985. – Рецензия от 25 ноември 1985 на Никола Христович 

върху научната разработка на ст.н.с. Семо Каравастев и доц.. Камен 

Миркович “Моделиране на разпределителните процеси в икономическия 
механизъм” (написана за потребностите на Научнометодологическия 
център по финанси при министерството на финансите) с положителна 
оценка и предложение да бъде приета от Научния съвет на Научномето-

дологическия център по финанси. София, 5 с. 

56. 6 август 1986. – Рецензия от 6 август 1986 на проф. Петър Мастиков 
върху научните трудове на доц.. Камен Миркович, кандидатствуващ в 
конкурс за научното звание професор по политическа икономия за пот-
ребностите на катедра “Политическа икономия” при Висшия икономи-

чески институт “Карл Маркс”, с предложение да му се даде исканото на-
учно звание “професор”. София, 8 с. (записано в документа: 6 август 
1986). 

57. 2 септември 1986. – Рецензия от 2 септември 1986 на доц. Боян Андонов 
върху научните трудове на доц.. Камен Миркович, кандидатствуващ в 
конкурс за научното звание професор по политическа икономия за пот-
ребностите на катедра “Политическа икономия” при Висшия икономи-

чески институт “Карл Маркс”, с предложение да му се даде исканото на-
учно звание “професор”. София, 10 с. (записано в документа: 2 ептември 

1986). 

58. Октомври 1986. – Рецензия от октомври 1986 на проф. Кирил Гатев 
върху студията на доц.. Камен Миркович “Моделиране на скалите за оп-

ределяне на вноските на стопанските предприятия при икономическия 
механизъм” с предложение да бъде публикувана в Трудовете на Висшия 
икономически институт “Карл Маркс”. София, 4 с. (записано в докумен-

та: октомври 1986). 

59. 11 ноември 1986. – Рецензия от 11 ноември 1986 на проф. Иван Йорда-
нов върху научните трудове на доц.. Камен Миркович, кандидатствуващ 

в конкурс за научното звание професор по политическа икономия за 
потребностите на катедра “Политическа икономия” при Висшия иконо-

мически институт “Карл Маркс”, с предложение да му се даде исканото 

научно звание “професор”. София, 8 с. (записано в документа: 11 ноемв-
ри 1986). 
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60. Ноември 1986. – Рецензия от ноември 1986 г. на проф. Тодор Ангелов 
върху научната разработка “Икономически растеж и структурна полити-

ка: методология, теория, и сравнителен анализ” (етапи П-2,1 и П-3.1 на 
задачи 2 и 3 по тема 1508 (270)) на Научноизследователския сектор при 

Висшия икономически институт “Карл Маркс”, от авторски колектив с 
ръководител доц. Камен Миркович, с положителна оценка и предложе-
ние да бъде приета от Научиня съвет на Научноизследователския сектор. 

София, 7 с. (записано в документа: ноември 1986). 

61. 9 март 1987. – Рецензия от 9 март 1987 на доц. Асен Друмев върху сту-

дията на ст.н.с. Семо Каравастев и проф. Камен Миркович “Моделиране 
на разпределението на печалбата на предприятията” (предназначена за 
публикуване в Годишника на Научнометодологическия център по фи-

нанси при министерството на финансите) с предложение да бъде приета 
за отпечатване. София, 7 с. (записано в документа: 9 март 1986). 

62. 25 ноември 1987. – Мнение на Мария Радева (от Партиздат в София) за 
ръкописа на проф. Стоядин Савов, проф. Камен Миркович и Стати Ста-
тев на тема “Икономически растеж и структурна политика (сравнителен 

анализ)” (предназначен за публикуване от Партиздат) с предложение да 
бъде доработен. София, 3 с. (записано в документа: 25 ноември 1987). 

63. 22 декември 1987. – Рецензия от 22 декември 1987 на доц. Асен Друмев 
върху научната разработка на проф. Камен Миркович “Моделиране на 
системата на паричните фондове на стопанското предприятие” (написана 
за Научноизследователския институт по финанси при министерството на 
финансите) с предложение да бъде приета от Научния съвет по финанси 

и кредит на Научноизследователския институт по финанси и предложена 
за цялостно отпечатване. София, 6 с. (записано в документа: 22 декември 

1987). 

64. Декември 1987. – Рецензия от декември 1987 на проф. Методи Христов 
върху научната разработка на проф. Камен Миркович “Моделиране на 
системата на паричните фондове на стопанското предприятие” (написана 
за Научноизследователския институт по финанси при министерството на 
финансите) с предложение да бъде приета от Научния съвет по финанси 

и кредит на Научноизследователския институт по финанси и предложена 
за отпечатване. София, 5 с. (записано в документа: декември 1987). 
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65. 11 януари 1988. – Рецензия от 11 януари 1988 от проф. Тодор Ангелов 
върху ръкописа на проф. Камен Миркович и Стати Станев  “Икономи-

чески растеж и структурна политика (сравнителен анализ)” – част първа 
(предназначен за публикуване от Партиздат в София), с предложение за 
издаване. София, 8 с. (записано в документа: 11 януари 1988). 

66. 12 юни 1988. – Рецензия от 12 юни 1988 на ст.н.с. Гарабед Минасян вър-

ху научната разработка на проф. Камен Миркович “Моделиране на зави-

симостите между функционирането на финансово-кредитната система и 

икономическия растеж” – първи етап (написана за Научноизследовател-

ския институт по финанси при министерството на икономиката и плани-

рането), с предложение да бъде приета от научния съвет по финанси и 

кредит. София, 6 с. (записано в документа: 12 юни 1988). 

67. 13 юни 1988. – Рецензия от 13 юни 1988 на доц. Боян Андонов върху 

научната разработка на проф. Камен Миркович “Моделиране на зависи-

мостите между функционирането на финансово-кредитната система и 

икономическия растеж” – първи етап (написана за Научноизследовател-

ския институт по финанси при министерството на икономиката и плани-

рането), с предложение да бъде приета от научния съвет по финанси и 

кредит. София, 6 с. (записано в документа: 12 юни 1988). 

68. 28 август 1988. – Рецензия от 28 август 1988 на ст.н.с. Йордан Накев 
върху ръкописа на книгата на проф. Камен Миркович, доц. Стефан Пас-
калев, доц. Пано Лулански и Събина Ракарова “Факторна обусловеност 
на икономическия растеж при социализма” (предназначена за публику-

ване от Държавното издателство “Наука и изкуство” в София) с предло-

жение за отпечатване. София, 9 с. (записано в документа: 28 август 1988) 

[в крайна сметка, макар книгата да беше приета от издателството, тя не 
бе публикувана поради настъпилите промени в България след 10 ноемв-
ри 1989, които изпревариха работата върху издаването именно поради 

горепосоченото забавяне]. 

69. 3 октомври 1988. – Рецензия от 3 октомври 1988 на ст.н.с. първа степен 

Александър Димитров върху ръкописа на книгата на проф. Камен Мир-

кович, доц. Стефан Паскалев, доц. Пано Лулански и Събина Ракаров 
“Факторна обусловеност на икономическия растеж при социализма” 

(предназначена за публикуване от Държавното издателство “Наука и из-
куство” в София) с предложение да се отразят направените бележки. 

София, 11 с. (записано в документа: 3 октомври 1988) 
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70. 10 октомври 1988. – Бележки от 10 октомври 1988 на Събина Ракарова 
върху ръкописа на учебника на проф. Камен Миркович “Математически 

методи и модели в политическа икономия” (предназначен за публикува-
не от Редакционно-издателския сектор на Висшия икономически инсти-

тут “Карл Маркс”) с предложение да бъде издаден. София, 5 с. (записано 

в документа:10 октомври 1988). 

71. 25 октомври 1988. – Рецензия от 25 октомври 1988 на доц. Пано Лулан-

ски върху ръкописа на учебника на проф. Камен Миркович “Математи-

чески методи и модели в политическа икономия” (предназначен за пуб-

ликуване от Редакционно-издателския сектор на Висшия икономически 

институт “Карл Маркс”) с предложение да бъде издаден. София, 6 с. (за-
писано в документа: 25 октомври 1988). 

72. 5 ноември 1988. – Рецензия от 5 ноември 1988 на проф. Тодор Ангелов 
върху ръкописа на учебника на проф. Камен Миркович “Математически 

методи и модели в политическа икономия” (предназначен за публикува-
не от Редакционно-издателския сектор на Висшия икономически инсти-

тут “Карл Маркс”) с предложение да бъде издаден. София, 10 с. (записа-
но в документа: 5 ноември 1988). 

73. 20 декември 1988. – Рецензия от 20 декември 1988 на доц. Асен Друмев 
върху научната разработка на проф. Камен Миркович “Моделиране на 
зависимостите между функционирането на финансово-кредитната сис-
тема и икономическия растеж” – втори етап (написана за Института по 

икономика и управление при министерството на икономиката и плани-

рането), с предложение да бъде приета от научния съвет. София, 7 с. (за-
писано в документа: 20 декември юни 1988). 

74. Януари 1989. – Рецензия от януари 1989 от доц. Асен Друмев върху 

учебната програма по комплексно моделиране на финансово-кредитните 
отношения, разработена от проф. Камен Миркович и Маргарита Алек-

сандрова (предназначена за студентите от специалност “Финанси и кре-
дит” при Висшия икономически институт “Карл Маркс”) с предложение 
да бъде приета от Общоикономическия факултет на Висшия икономи-

чески институт “Карл Маркс”. София, 2 с. (записано в документа: януари 

1989). 
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75. Януари 1989. – Рецензия от януари 1989 от проф. Методи Христов вър-

ху учебната програма по комплексно моделиране на финансово-

кредитните отношения, разработена от проф. Камен Миркович и Марга-
рита Александрова (предназначена за студентите от специалност “Фи-

нанси и кредит” при Висшия икономически институт “Карл Маркс”) с 
предложение да бъде приета от Общоикономическия факултет на Вис-
шия икономически институт “Карл Маркс”. София, 1 с. (записано в до-

кумента: януари 1989). 

76. Март 1989. – Рецензия от март 1989 на доц. Асен Друмев върху студия-
та на проф. Камен Миркович “Моделиране и анализ на въздействието на 
финансово-кредитната система върху икономическия растеж (на приме-
ра на капиталните вложения)” (предназначена за публикуване в Трудо-

вете на Висшия икономически институт “Карл Маркс”) с предложение 
за издаване. София, 5 с. (записано в документа: 1989). 

77. 29 май 1989. – Рецензия от 29 май 1989 на доц. Асен Друмев върху ръ-

кописа на учебника на проф. Камен Миркович “Комплексно моделиране 
на финансово-кредитните отношения” (предназначен за публикуване от 
Редакционно-издателския сектор на Висшия икономически институт 
“Карл Маркс”) с предложение да бъде отпечатан. София, 3 с. (записано в 
документа: 29 май 1989). 

78. Май 1989. – Рецензия от май 1989 на проф. Методи Христов върху ръ-

кописа на учебника на проф. Камен Миркович “Комплексно моделиране 
на финансово-кредитните отношения” (предназначен за публикуване от 
Редакционно-издателския сектор на Висшия икономически институт 
“Карл Маркс”) с предложение да бъде отпечатан. София, 4 с. (записано в 
документа: май 1989). 

79. Март 1990. – Рецензия от март 1990 на проф. Лалю Радулов върху ръко-

писа на учебника на проф. Камен Миркович, доц. Пано Лулански, доц. 

Трайчо Спасов и доц. Атанас Казаков “Актуални проблеми на икономи-

ческата теория” (предназначен за издаване от Редакционно-издателския 
сектор при Висшия икономически институт “Карл Маркс” за потребнос-
тите на ОПКК при Висшия икономически институт “Карл Маркс”) с 
предложение за издаване. София, 3 с. [в крайна сметка поради полити-

ческите промени в България този ръкопис не е издаден]. 
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80. 22 април 1990. – Рецензия от 22 април 1990 на доц. Събина Ракарова 
върху ръкописа на учебника на проф. Камен Миркович, доц. Пано Лу-

лански, доц. Трайчо Спасов и доц. Атанас Казаков “Актуални проблеми 

на икономическата теория” (предназначен за издаване от Редакционно-

издателския сектор при Висшия икономически институт “Карл Маркс” 

за потребностите на Отделението за повишаване квалификацията на 
кадрите при Висшия икономически институт “Карл Маркс”) с предло-

жение за издаване. София, 3 с. (записано в документа: 22 април 1990) [в 
крайна сметка поради политическите промени в България този ръкопис 
не е издаден]. 

81. Март 1991. – Рецензия от март 1991 от доц. Събина Ракарова върху ръ-

кописа на учебника на проф. Камен Миркович “Математическа иконо-

мия” (предназначен за издаване от Редакционно-издателския сектор на 
Университета за национално и световно стопанство) с предложение за 
отпечатване. София, 4 с. 

82. 10 октомври 1991. – Рецензия от 10 октомври 1991 от Елисавета Димит-
рова върху ръкописа на учебника на проф. Камен Миркович “Иконо-

микс. Микроикономикс с математически модели” (предназначен за пуб-

ликуване от Университетското издателство “Стопанство” при Универси-

тета за национално и световно стопанство) с предложение за издаване. 
София, 3 с. (записано в документа: 10 октомври 1991). 

83. 15 април 1992. – Рецензия от 15 април 1992 от доц. Събина Ракарова 
върху ръкописа на учебника на проф. Камен Миркович “Икономикс. 
Макроикономикс с математически модели” (предназначен за публикува-
не от Университетското издателство “Стопанство” при Университета за 
национално и световно стопанство) с предложение за издаване. София, 3 

с. (записано в документа: 15 април 1992). 

84. Април 1992. – Рецензия от април 1992 от доц. Стати Статев върху ръко-

писа на учебника на проф. Камен Миркович “Икономикс. Макроиконо-

микс с математически модели” (предназначен за публикуване от Уни-

верситетското издателство “Стопанство” при Университета за нацио-

нално и световно стопанство) с предложение за издаване. София, 3 с.. 
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85. 26 октомври 2004. – Рецензия от 26 октомври 2004 на проф. Пано Лу-

лански върху ръкописа на студията на проф. Камен Миркович “Обобще-
на теория на полезността и стойността” (предназначена за издаване в 
Научните трудове на Университета за национално и световно стопанст-
во) с предложение за отпечатване. София, 2 с. (записано в документа: 26 

октомври 2004). 

86. 2 декември 2004. – Рецензия от 2 декември 2004 на доц. Марчо Марков 
върху ръкописа на студията на проф. Камен Миркович “Обобщена тео-

рия на полезността и стойността” (предназначена за издаване в Научните 
трудове на Университета за национално и световно стопанство) с пред-

ложение за отпечатване. София, 2 с. (записано в документа: 2 декември 

2004). 

87. Декември 2005. – Списание “Икономическа мисъл”, кн. 6 от 2005 (из-
лязла от печат през декември 2005), което на с. 121-127 публикува ре-
цензията на доц. д-р Стати Статев “Български учен създаде теория за 
пределната стойност” за книгата на Камен Миркович “Полезност и 

стойност” (Издателство “Тракия-М”, С., 497 с.). 

88. 8 юни 2009. – Рецензия от 8 юни 2009 на доц. Марчо Марков върху ръ-

кописа на монографията на проф. Камен Миркович “Стопанство и ико-

номика” (предназначена за издаване от Университетско издателство 

“Стопанство”) с предложение за отпечатване. София, 3 с. (записано в до-

кумента: 8 юни 2009). 

89. 9 юни 2009. – Рецензия от 9 юни 2009 на проф. Трайчо Спасов върху ръ-

кописа на монографията на проф. Камен Миркович “Стопанство и ико-

номика” (предназначена за издаване от Университетско издателство 

“Стопанство”) с предложение за отпечатване. София, 3 с. (записано в до-

кумента: 9 юни 2009). 

90. 2 май 2011. – Рецензия от 2 май 2011 на проф. Стати Статев върху ръко-

писа на монографията на проф. Камен Миркович “Динамика на иконо-

мическата система” (предназначена за издаване от Университетско изда-
телство “Стопанство”) с предложение за отпечатване. София, 5 с. (запи-

сано в документа: 2 май 2011). 
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91. 23 май 2011. – Рецензия от 23 май 2011 на проф. Пано Лулански върху 
ръкописа на студията на проф. Камен Миркович “Диалектически аспек-

ти на динамичната икономическа система” (предназначена за публику-

ване в Научните трудове на Университета за национално и световно сто-

панство) с предложение за отпечатване. София, 1 с. (записано в доку-
мента: 23 май 2011). 

92. Юни 2011. – Рецензия от юни 2011 на проф. Трайчо Спасов върху ръко-

писа на студията на проф. Камен Миркович “Диалектически аспекти на 
динамичната икономическа система” (предназначена за публикуване в 
Научните трудове на Университета за национално и световно стопанст-
во) с предложение за отпечатване. София, 2 с. (записано в документа: 
юни 2011). 

 

София, март 2020 г. 


