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Резюме: Списание „Народностопански архив” е научно иконо-

мическо издание, което излиза без прекъсване вече 75 години. Като научна 
трибуна за народностопански растеж то неотменно се отпечатва в Акаде-

мично издателство „Ценов“, администрира и финансира от СА „Д. А. 
Ценов“. За тези 75 години (до бр. 3 / 2020 год.) в списанието са публи-

кувани 2637 статии на автори от над 20 държави и над 100 научни 
организации, висши училища и институции. Списанието излиза с 4 броя 
годишно в хартиен и електронен формат, на български и английски език 
(под името „Economic Archive), като се индексира в шест международни 
библиографски бази данни. Неговият електронен архив (https://www2.uni-
svishtov.bg/NSArhiv/) поддържа пълнотекстов двуезичен свободен достъп 
до всички статии от 2013 год., а чрез ресурсите на Централно- и Източно-

европейската онлайн библиотека  (CEEOL) са достъпни всички статии от 
2008 год. През последното десетилетие в четири издателски години списа-

нието е съфинансирано на база одобрени проекти на Редакционния съвет 
пред Фонд „Научни изследвания“ по конкурсни процедури „Българска 
научна периодика“.  

Ключови думи: научна периодика, научни изследвания. 
Тази статия се цитира, както следва: Захариев, А. (2020). 75 

години научна трибуна за народностопански растеж. Народностопански 
архив, (4), с. 3-13. 

URL: www2.uni-svishtov.bg/NSArhiv 
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писание „Народностопански архив” е научно икономическо изда-

ние, което излиза без прекъсване вече 75 години. То се отпечатва 
в Академично издателство „Ценов“, администрира и финансира 

от СА „Д. А. Ценов“. За тези 75 години (до бр. 3 / 2020 год.) в 
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списанието са отпечатани 2637 статии на автори от над 20 държави и над 
100 научни организации, висши училища и институции. Начело на 
авторитетния международен съвет на списанието е проф. д-р ик.н. Миха-

ил А. Ескиндаров, ректор на Финансовия университет при Правител-

ството на Руската федерация, Москва. Списанието излиза с 4 броя 
годишно в хартиен и електронен формат, на български и английски език 
(под името „Economic Archive), като се индексира в шест международни 
библиографски бази данни. Неговият електронен архив (https://www2. 
uni-svishtov.bg/NSArhiv/) поддържа пълнотекстов двуезичен свободен 
достъп до всички статии от 2013 год., а чрез ресурсите на Централно- и 
Източноевропейската онлайн библиотека  (CEEOL) са достъпни всички 
статии от 2008 год. През последното десетилетие в четири издателски 
години списанието е съфинансирано на база одобрени проекти на Редак-

ционния съвет пред Фонд „Научни изследвания“ по конкурсни проце-

дури „Българска научна периодика“.  
 

 

1. Създаване и първи издателски инициативи 

 

Историческото решение за създаване на „Народностопански ар-

хив“ е взето на 1 октомври 1945 г., когато на заседание на Академи-

ческия съвет на Висшето училище за стопански и социални науки „Д. А. 
Ценов” е одобрен доклад на проф. д-р Тодор Владигеров с предложение 
за издаване на тримесечно научно списание в обем от 40 коли годишно. 
С това решение за първи главен редактор на списанието е определен 

инициаторът на предложението проф. д-р Тодор Владигеров, който по-

късно е избран за член-кореспондент на Българската академия на 
науките. 

В летописната книга на Висшето училище, водена от неговото 
създаване на 8 ноември 1936 год. решението на Академическия съвет е 
регистрирано под № 100. С пълно основание то се явява пионерно, 
защото води до създаването на първото академично икономическо 
списание в България. Наред с проф. д-р Тодор Владигеров подкрепа за 
списанието дават и останалите участници в това заседание на Акаде-

мическия съвет: ректорът проф. Димитър Бъров, професорите Анастас 
Бешков, Господин Тошев, Васил Ранков и доцентите (тогава, а по-късно 
– професори) П. Спирков и В. Гаврийски. След няколкомесечна работа 
от страна на главния редактор в началото на 1946 г. излиза от печат и 
книга първа на списанието.  

В редакционната статия са дадени мотивите за списване на изда-

нието: „Институтът за стопански изследвания при Висшето училище 



Народностопански архив 4/2020 
 

5 

за стопански и социални науки Д. А. Ценов” – Свищов излиза с насто-
ящото списание, за да даде своя принос в разискванията и решенията 
на онези проблеми в областта на стопанството, които днес вълнуват 
обществото, и които са от значение не само за практиката, но и за 
теорията. Те стават от ден на ден по-сложни, тъй като са тясно 
свързани със структурните промени в стопанството и обществото у 
нас и в чужбина. В решаването на тези проблеми стопанската наука, 
по-специално политическата икономия, може да даде ценен принос…“  

В библиографско изследване на проф. д-р ик.н. Радко Радков от 
2010 год. е установено  (Radkov, 2010), че когато се взема решение за 
създаването на научното списание към Висшето училище в Свищов, в 
България няма друго университетско икономическо списание. При съз-

даването на списанието през 1945 г. то е наименувано „Народостопански 
архив”. От шестата му година (1952/53 г.)  списанието се преименува на 
„Известия на Финансово-стопанския институт – Свищов”. Решението за 
това обаче е взето от Академическия съвет още през 1949 г. Тринадесет 
години по-късно (1965 г.) списанието възвръща първото си название (с 
промяна само от една буква) – „Народностопански архив”.  

Първата книга на списание „Народостопански архив” излиза през 
януари 1946 г. Тематиката и структурата на списанието са в пълно 
съответствие с декларираните цели и задачи. Книга първа е структури-

рана в раздели: Статии, Прегледи, Документация, Рецензии, Библиогра-

фия и Приложения. Водещата научна статия е на проф. д-р Т. Влади-

геров „От военновременно към мирновременно стопанство. Стопанска 
свобода – стопанска намеса”. Тази статия можем да определим като 
програма, тъй като очертава основната теоретическа насока на списа-

нието в подкрепа на радикалните промени в стопанството и в общест-

вото след Втората световна война. 
В този раздел са и статиите на Асен Кемилев, главен секретар на 

Върховната стопанска камара – „Екзистенц-минимум и национален 
доход”; на д-р Захари Статков, главен директор на Банка „Български 
кредит“ – „Индустрията и индустриалният кредит в народното сто-

панство”; на д-р инж. М. Герасимов, началник отдел индустриално 
производство при Министерството на търговията и промишлеността – 

„Значението на индустрията за българското народно стопанство”. 
В раздела за прегледи са публикациите на: д-р Пейо Пеев, дирек-

тор на учреждението за Държавен надзор на частните застрахователни 
дружества – „Състоянието на застрахователното дело в страната”; на 
редовен асистент Стефан Станев – „Стопанското положение у нас през 
1945 г.”; на Я. Алеков, БН банка, София – „Спогодбата ни със СССР за 
взаимни доставки на стоки”. В раздела „Документация” има два 
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материала: „Харта на обединените народи” и „Изхранването на Европа”. 
Следват разделите „Рецензии”, „Библиография” и накрая се завършва с 
Приложения, които се дават на оригиналния им език.  

 

 

2. Главните редактори 

 

При създаването на списание „Народостопански архив” главен 
редактор е основният инициатор и строител на списанието проф. д-р 
Тодор Владигеров. След преместването на проф. Т. Владигеров на 
дипломатическа работа редакторските отговорности за периода 1948–

1951 г. се поемат от проф. П. Спирков и доц. (по това време) П. Масти-

ков. След това гл. редактор е доц. Чавдар Беязов (1956–1959 г.). Проф. М. 
Русенов е бил главен редактор през два периода: 1952–1955 и 1964–1966 
г. Доц. Иван Дочев е бил главен редактор през 1967 г., доц. Делчо 
Порязов – през 1971 г., а доц. Димитър Панайотов – през периода 1968–

1972 г. (Тези редактори по-късно стават професори). Най-продъл-

жително задълженията на главен редактор на списанието е изпълнявал 
проф. Величко Нанков – без прекъсвания от 1973 до 1986 г. След проф. 
В. Нанков главен редактор е доц. Св. Калчев – от 1987 до 1999 г. След 
него главен редактор е проф. Атанас Дамянов, който оглавява редак-

ционния екип девет години (1999–2007 г.). След това главен редактор е 
доц. Андрей Захариев (2007–2010), а от кн. 2, 2010 г. главен редактор е 
проф. Радко В. Радков. От кн. 3, 2012 год. главен редактор е проф. д-р 
Михаил Дочев. От кн. 1 на 2013 год. главен редактор е проф. д-р Данаил 
Врачовски, а проф. д-р Андрей Захариев е зам. главен редактор. От кн. 4 
на 2014 г. главен редактор е проф. д-р Андрей Захариев. От кн. 3 на 2015 
год. зам. главен редактор е проф. д-р Георги Иванов, а от юбилейната кн. 
4 на 2020 год. зам. главен редактор е проф. д-р Йордан Василев.   

 

 

3. Тираж и периодичност на списанието 

 

Периодичността на списанието от създаването му до днес е 4 
книжки годишно. Тази периодичност се спазва през целия период  с 
малки изключения: за V и VI годишнина – 1950/51 и 1952/53 – излизат 4 
книжки за две години. Това поражда разминаване между броя на 
календарните години и годините на излизането от печат на четирите 
поредни книжки за съответната година. Ето защо през 2020 год., когато 
се навършват 75 години от решението за създаването на списанието, 
абонаментните години, отбелязани на корицата на списанието, са LXXIII. 
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При създаването на списанието то се отпечатва в тираж 1000 
бройки, което се запазва до 1953 г. След това тиражът варира в гра-

ниците между 1300 до 1800 бройки. В книжка първа на 1964 г. е обявен  
тираж от 1800 книжки, след което се прекратява практиката да се обя-

вява тиражът. С навлизането на електронните бази данни за достъп до 
библиотечна информация тиражът на списанието се ограничава до 100 
бройки и се определя според редовните абонати и количествата за 
официалните институции и междубиблиотечен обмен. 

 

 

4. Международният ракурс, етичните правила  

и пълнотекстовият превод на английски език 

 

През целия период от създаването на списанието научните статии 
се резюмират на основни международни езици. Отначало се възприема, 
резюметата да са на три езика: френски, руски и английски (1946–1947 
г.), след което се преминава към два езика – първоначално на  френски и 
руски (1948–1951 г.), а след това – на руски и немски (1952–1972 г.). 
През 1973 г. резюметата са на три езика: руски, английски и немски. От 
1978 до 1997 г. те се публикуват на руски и на английски език, след 
което се преминава към резюмиране само на английски език. 

От 2009 година при главен редактор доц. Андрей Захариев започ-

ва редакционна политика на списване на годишен пети брой на списа-

нието с превод на английски език на статиите с най-голям читателки 
интерес от традиционните 4 тримесечни броя на български език  

(Zahariev, 2009). От 2013 год. след няколко промени в екипа на 
списанието отново при гл. редактор проф. Андрей Захариев списанието 
започва изцяло да се печата двуезично с „огледално“ разположени в 
книжното тяло раздели на български език и на английски език.  

Приети са и етичните правила на Комитета за публикационна 
политика на издателската корпорация Elsevier, която разработва и 
притежава най-голямата база за публикационно индексиране SCOPUS. 
Въведен е и режим на двойно сляпо рецензиране, като всички постъп-

ващи ръкописи се проверяват чрез специализиран софтуер за ориги-

налност.  От 2020 год. за интегриране на статиите в базите на SCOPUS / 
Web of Science е въведено изискване за идентификация на авторите чрез 
техния научен профил в базата ORCID. 

Брой 3 (юли – септември) на юбилейната 2020 година е посветен 
на кризата COVID-19 и влиянието й върху икономиката, социалната 
сфера и пазара на труда. Сред авторитетните автори в този тематичен 
брой са проф. д-р ик.н. Димитър Иванов, проф. д-р ик.н. Атанас Дамянов, 
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проф. д.н. (Ик.), д.н. (Нац. сигурност), д.н. (Соц. дейности) Венелин 
Терзиев и др.  
 

 

Фигура 1. Резултати от конкурс „Българска научна периодика – 

2021“ 

Източник: www.bit.ly/3kAsVrO 

 

 С решение на Националния фонд „Научни изследвания“ към 
Министерството на образованието и науката по конкурс „Българска  
научна периодика – 2021“, след изготвен проект от страна на Редак-

ционния съвет, през издателската 2021 год. списанието ще бъде финан-

сирано със сумата от 5000 лв. за покриване на разходите по предпечат и 

печат (вж. фиг. 1).  
 Списанието е оценено с най-висок брой точки (67 т. от 70 въз-

можни) сред кандидатствалите в конкурса икономически списания в 
страната. Това е равна оценка на индексираното в SCOPUS Q2 списание 
„Икономически изследвания“ на ИИИ на БАН и пред традиционните 
издания на УНСС („Икономически алтернативи“ с 66 т.), и на ИИИ на 
БАН („Икономическа мисъл“ с 56 т.).  
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 Важен критерий за класирането бе и участието в Редакционния 
съвет на учени от други висши училища в страната през оценъчния 
период (2017–2019 г.), сред които доц. д-р Пресияна Ненкова, ръково-

дител на най-голямата катедра на УНСС – катедра „Финанси“. За изтек-

лото десетилетие в екип като главен редактор и технически секретар в 
лицето на инсп. Деяна Веселинова успяваме за 4-ти път да класираме 
проект на списанието пред Фонд „Научни изследвания“ по конкурси 
„Българска научна периодика“. Значителна подкрепа за оформлението 
на статиите оказват и стиловите редактори Анка Танева, както и пре-

водачите ст. преп. Венцислав Диков, ст. преп. Елка Узунова, ст. преп. д-

р Маргарита Михайлова, ст. преп. д-р Петър Петров, ст. преп. Роузмари 
Папуърт и останалите колеги от катедра „Чуждоезиково обучение“, 
включвани в годините в състава на екипа преводачи. 
 През това десетилетие двукратно одобрение за финансиране от 
Фонда по конкурса с бенефициент СА „Д. А. Ценов“ има и списание 
„Бизнес управление“ www.bit.ly/3nzQP8J с ръководен екип проф. д.н. 
Борислав Борисов и проф. д-р Красимир Шишманов.  
 

 

 5. Списанието в числа и автори 

  

Демократичните промени в България, икономическият растеж и 
членството в ЕС утвърждават списанието като трибуна за икономически 
дебати с национален, континентален и глобален характер. За периода 
2013 – 2020 год. в списанието са публикували 191 автори, от които 85,9% 
са автори от България, а 14,1% са авторите от чужбина (вж. Таблица 1). 
 

Таблица 1 

Години Общо Автори от стра-

ната 

Автори от чуж-

бина 

2013 22 18 4 

2014 22 22 0 

2015 24 21 3 

2016 26 24 2 

2017 24 22 2 

2018 23 18 5 

2019 24 17 7 

2020 26 22 4 

 191 164 27 

 В топ десет на водещите институционални партньори, насочили 
свои изследователи за публикуване в списанието, са Университетът за 
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национално и световно стопанство, Икономическият университет – 

Варна, Институтът за икономически изследвания на БАН, Русенски 
университет „Ангел Кънчев“, Военна академия „Георги Стойков 
Раковски“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Нов български университет, 
Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград и Бургаски 
университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Двуцифрен е броят на авторите 
от практиката. Общо 2637 статии и прегледи са публикувани за тези 75 
издателски години (вж. Таблица 2).  
  
Таблица 2 

Публикации (статии и прегледи) 1946–2020 г. 

Година 

Авторски участия в публикации от: Общо 
публи-

кации 

СА „Д. А. 
Ценов” 

Страната Чужбина 

1946 7 10 0 17 

1947 7 6 0 13 

1948 11 2 0 13 

1949 17 2 0 19 

1950/1951 15 2 0 17 

1952/1953 21 1 0 22 

1954 23 0 0 23 

1955 23 0 0 23 

1956 24 1 0 25 

1957 29 1 1 31 

1958 26 2 5 33 

1959 24 5 3 32 

1960 29 2 4 35 

1961 29 2 4 35 

1962 31 1 4 36 

1963 30 5 2 37 

1964 34 2 1 37 

1965 38 3 0 41 

1966 38 0 3 41 

1967 41 0 2 43 

1968 39 5 2 46 

1969 36 2 6 44 

1970 42 5 2 59 

1971 42 0 2 44 

1972 41 1 2 44 

1973 39 1 2 42 
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Година 

Авторски участия в публикации от: Общо 
публи-

кации 

СА „Д. А. 
Ценов” 

Страната Чужбина 

1974 42 0 2 44 

1975 45 1 3 49 

1976 51 1 1 53 

1977 56 0 3 59 

1978 49 0 3 52 

1979 56 0 2 58 

1980 54 0 6 60 

1981 58 0 0 58 

1982 60 0 1 61 

1983 60 0 2 62 

1984 58 1 0 59 

1985 49 2 3 54 

1986 50 2 2 54 

1987 53 2 3 58 

1988 46 5 1 52 

1989 49 0 3 52 

1990 42 2 1 45 

1991 26 0 0 26 

1992 18 0 0 18 

1993 14 0 0 14 

1994 17 0 0 17 

1995 31 2 1 34 

1996 33 0 0 33 

1997 33 0 0 33 

1998 29 7 1 37 

1999 32 4 2 38 

2000 24 7 4 35 

2001 27 9 5 41 

2002 25 5 3 33 

2003 24 7 2 33 

2004 17 13 0 30 

2005 26 7 6 39 

2006 26 7 2 35 

2007 26 5 4 35 

2008 22 9 2 33 

2009 21 6 1 28 

2010 31 4 3 38 
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Година 

Авторски участия в публикации от: Общо 
публи-

кации 

СА „Д. А. 
Ценов” 

Страната Чужбина 

2011 20 5 3 28 

2012 26 7 3 36 

2013 11 5 4 20 

2014 16 3 0 19 

2015 20 5 3 20 

2016 18 6 2 21 

2017 8 14 2 20 

2018 10 10 4 21 

2019 3 14 7 20 

2020 11 17 5 20 

 2259 255 150 2637 

 

 В тези публикации (вкл. и в колективни научни изследвания) от 
СА „Д. А. Ценов“ се отчитат 2259 авторски участия,  255 авторски 
участия на изследователи от страната и 150 на автори от чужбина. 
  

 

Вместо заключение 

 

Списание „Народностопански архив“ поглежда и към своя вековен 
юбилей. Традицията повелява, стандартът за рецензиране и допускане до 
публикуване да продължи да бъде сред най-високите в академичните и 
научните среди. Списанието остава през годините и епохите не само по 
силата на своята пионерна мисия и подкрепа на институцията СА „Д. А. 
Ценов“, но и благодарение на персоналните усилия на членовете на 
редакционния и международния съвет, на екипа за техническо обслуж-

ване и на работата на Академично издателство „Ценов“.  
 На многая лета! 
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