Автобиография
Собствено име(на) Фамилия(и)
Адрес(служебен)
Мобилен (незадължително)
E-mail
Дата на раждане, Място

ЮЛИ ТОДОРОВ РАДЕВ
София 1000, Студ. град, МГУ „Св. Ив. Рилски”, Център за кариерно развитие
0889976116
juliradev@yahoo.com
12.07.1964 г., Благоевград

Длъжност(и) (в момента)
Дати

Заемана длъжност или позиция
Име и адрес на работодателя
Дати

Заемана длъжност или позиция
Име и адрес на работодателя

12.10.2005 г. - до сега
Доцент
МГУ „Св. Ив. Рилски”, София 1000, Студ. град,
01.11.2006 – до сега
Ръководител на кариерен център, кариерен консултант
МГУ „Св. Ив. Рилски”, София 1000, Студ. град

Образование и обучение
Дати
Придобитата квалификация

02.12.1997 г. (февруари 1991-февруари 1994)
Доктор по икономика

Образователна институция

УНСС, София

Дати
Придобитата квалификация

14.12.1994 г. (март 1992 - септември 1994)
Магистър по икономика

Образователна институция

Университет Делауер (САЩ)

Чужд (и) език (езици)

Руски, Английски
Разбиране

Самооценка
Слушане

Европейско ниво (*)

руски
английски

Говорене

C2

Свободно ниво на
владеене
Самостоятелно

Четене

C2

Свободно ниво на
владеене
Самостоятелно

Участие в разговор

C2

Свободно ниво на
владеене
Самостоятелно

Писане

Самостоятелно
устно изложение

C2

Свободно ниво на
владеене
Самостоятелно

C2

Свободно ниво на
владеене
Самостоятелно

B2 ниво на владеене B1 ниво на владеене B2 ниво на владеене B1 ниво на владеене B1 ниво на владеене

Професионална информация и
приложения
Области на професионални и
научни интереси
(ключови думи)

Патенти и изобретения
Членство в професионални и
браншови организации
Публикации
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Енергиен мениджмънт, Икономика на изчерпаемите природни ресурси,
Икономика и управление на въглеводородните ресурси, Приложна математика,
Иконометрика, История на икономическите учения, Теории на договарянето
не
Български газов център
76 научни., от които 17 през последните пет години, и 45 научно-популярни статии,
главно в областта на икономиката и управлението на минералните и енергийните
ресурси.
Приложение 1

Проекти
Участие в научни сесии и
конгреси
(за последните 5 години)

Специализации в чужбина
(за последните 5 години)

Други професионални
компетенции
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Ръководство и участие на 12 проекта, от които 5 през последните 5 години.
Приложение 2
Международни научни сесии на МГУ „Св. Иван Рилски”, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Научно техническа конференция с международно участие “Нефтогазоносна
перспективност на Балканско-черноморския регион”, Варна, 2008.
не
09.10.2006 (май, 2006 – октомври, 2006) Кариерен консултант, GCDF, Център за
кредитиране и образование, Северна Каролина (САЩ)
Май 1992 – декември 1993 Немски език ниво М1 Институт Гьоте, София

Приложение 1

ПУБЛИКАЦИИ
за периода 2007-2011
а. Студии
1. Икономически анализ на проекти за подземни хранилища на природен газ в България, ИК “Св. Ив. Рилски”, 2007.
2. Състояние и ценообразуване на топлоподаването и електричеството от ТЕЦ в Европа, ИК “Св. Ив. Рилски”, 2007.
b. Статии
1. Очаквана парична стойност (ОПС) в проучванията на нефт и газ (с авторско участие на доц. д-р Й. Йорданов),
Годишник на МГУ “Св. Ив. Рилски”, т. 47, свитък IV: Хуманитарни и стопански науки, 2007, с.69-76
2. Проект комбинирано обучение за магистърска програма по енергийна икономика, Годишник на МГУ “Св. Ив. Рилски”,
т. 47, свитък IV: Хуманитарни и стопански науки, 2007, с.77-82.
3. Устойчиво развитие в условията на ограниченост на природните ресурси (с авторско участие на ст.ас. Л. Георгиев и
гл.ас. М. Бояджиев), Научно техническа конференция с международно участие “Нефтогазоносна перспективност на
Балканско-черноморския регион”, Варна, 2008, с.165-176.
4. Икономически модели на ограничеността на природните ресурси (с авторско участие на гл.ас. Т. Христова), Научно
техническа конференция с международно участие “Нефтогазоносна перспективност на Балканско-черноморския
регион”, Варна, 2008, с.223-231.
5. Икономически модел на договорите за енергийно обслужване, Годишник на МГУ “Св. Ив. Рилски”, т. 47, свитък IV:
Хуманитарни и стопански науки, 2008, с.37-44.
6. Вертикална интеграция в сектора на втечнения природен газ, Годишник на МГУ “Св. Ив. Рилски”, т. 47, свитък IV:
Хуманитарни и стопански науки, 2009, с.51-58.
7. Дългосрочните вземи-или-плати договори в газовия сектор на Европа, сп. "Геология и минерални ресурси", 2009,
№5, с. 26-28.
8. Културни предизвикателства пред договарящите се петролни компании, сп. "Геология и минерални ресурси", (с
авторско участие на гл.ас. Т. Христова), 2009, №9, с.32-35.
9. Цените на природния газ в страните от централна и източна Европа, сп. "Геология и минерални ресурси", (с
авторско участие на гл.ас. М. Бояджиев), 2010, №6, с.10-13.
10. Краят на двойствените цени на руския газ, или защо Европа трябва да заложи на алтернативни проекти, сп.
"Геология и минерални ресурси", 2010, №7-8, с.11-16. (сп. "Ютилитис", 2010, 9, 10, 11)..
11. Дългосрочното договаряне в условията на поведенческа несигурност, сп. Икономически алтернативи, 2010, №4,
с.45-68.
12. Модел на търсенето на природен газ от домакинствата в Европа, сп. Икономически алтернативи, 2011, №1, с.58-81.
13. Статично и динамично неравновесие на пазарите, сп. Икономическа мисъл, 2011,№2, с.36-63.
14. Модел за развитието на газовия сектор в Европа на база опита на САЩ, сп. "Геология и минерални ресурси", 2011,
№4, с. 25-29.
15. Икономически анализ на добива на шистов газ, сп. "Геология и минерални ресурси", 2011, №6, с. 17-21.
16. Завършените пазари на Ароу и Дебрьо и динамичното неравновесие, сп. Икономическа мисъл, 2011,№, с.
17. Производство и потребление на първична енергия в страните от Европейския съюз (ЕС) за периода 1998-2008 г., сп.
"Геология и минерални ресурси", 2011, №6, с.24-27.
с. Учебни помагала и книги
1. “Бизнесикономика и финансово управление: Приложения за минералните и енергийните ресурси”, ИК “Св. Ив.
Рилски”, 2007
2. “Икономика и управление на минералните ресурси, непубликувано”, ИК “Св. Ив. Рилски”, 2007.
3. “Теория на неравновесието: Перспективи пред газовия сектор в Европа”, ИК “Св. Ив. Рилски”, 2011.
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Приложение 2

ПРОЕКТИ
за периода 2007-2011
1. „Икономическа оценка на хранилища на природен газ”, Овергаз Инк. АД, 2007.
2. „Проект за провеждане на търсещо-проучвателни работи за нефт и газ”, Овергаз Инк. АД, 2007.
3. „Проект комбинирано обучение- Магистърска програма енергиен мениджмънт, БУПНЕТ”, Германия, 2007.
4. Ефективно договаряне в минно-енергийната индустрия, Договор МТФ-70/2008 с НИС към МГУ “Св. Ив. Рилски”,
2008.
5. Обучение и кариерно консултиране на студентите по “Професионални предизвикателства пред мениджърите в
газовия сектор на Европа, Договор КЦ-001/2009 с НИС към МГУ “Св. Ив. Рилски”, 2009.
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