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Завършено 
образование 

Доктор по икономика – 1989 г. 
Висш финансово-стопански институт „Д. А. Ценов” - Свищов, магистър по 
„Финанси, кредит и застрахователно дело („Банково дело”) – 1983 г. 

Научни интереси 
Учение за банковото предприятие 
Стратегически банков мениджмънт 

Преподавани 
дисциплини 

Лекционни курсове: 
„Въведение в банковото дело” – спец. „Финанси“ (ОКС „бакалавър) 
„Банково дело” -  спец. „Застраховане и осигуряване” (ОКС „бакалавър“) 
„Стратегически банков мениджмънт” – спец. „Банков мениджмънт” (ОКС 
„магистър”) 
„Мениджмънт на банковите корпорации” – спец. „Корпоративни финанси” ( ОКС 
„магистър”) 
„Банков маркетинг” -  спец. „Банков мениджмънт” (ОКС „магистър”) 
„Иновации в банкирането” - спец. „Финанси и иновации”  (ОКС „магистър”) 

По-важни научни 
публикации 

1. Вачков, Ст. (2016). Дигитализацията на банкирането – реалност без алтернатива.
// Вачков, Ст. и др. (2016). Финансовата наука - между догмите и реалността.
Варна: Наука и икономика.
2. Вачков, Ст. и др. (2016). Финансовата наука в ИУ-Варна - борба с
превратностите на времето. Варна: Наука и икономика.
3. Вачков, Ст. (2015). Иновациите - новата нормалност в банкирането, Варна:
Наука и икономика. Носител на награда „Варна” в раздела за обществени науки за
издаване на монографичното изследване (2016 г.)
4. Вачков, Ст. (2011). Банковите бизнес модели – поуки от миналото и визии за
бъдещето. Варна: Наука и икономика.
5. Вачков, Ст. (2011). Акценти върху корпоративното ръководство на банките. //
Годишник на ВУЗФ, том VII. София: Издателство на ВУЗФ „Св. Григорий
Богослов”.
6. Вачков, Ст. (2010). За консистенцията на следкризисната банкова рискова
култура. // Финанси, бр. 1-4 (25-28), януари-декември 2010.
7. Вачков, Ст. (2009). Власт, икономическа свобода и влияние на банките. //
Вачков, Ст. (науч. ред.) и др. Финансови измерения на икономическата свобода.
Варна: Стено.
8. Вачков, Ст. (2009). Съвременни предизвикателства пред банковата
икономическа свобода. // Вачков, Ст. (науч. ред.) и др. Финансови измерения на
икономическата свобода, Варна: Стено.
9. Вачков, Ст. (научен ред.), Л. Георгиев, Ат. Камеларов (2009). Въведение в
банковото дело. Варна: Стено.

https://www.linkedin.com/in/stefan-vachkov


 

10. Вачков, Ст. (научен ред.), Е. Спасова, Й. Йорданов, Л. Георгиев, Д. Петров, Ат. 
Камеларов (2007). В света на модерното банкиране. Варна: Стено. 
11. Вачков, Ст. (2007). К вопросу об оценке потенциала роста малого банковского 
бизнеса. // Вестник СевГТУ, Экономика и финансы, № 81, Севастополь. 
12. Вачков, Ст., Е. Спасова, Д. Петров (2004). Банково кредитиране на аграрния 
бизнес – рискове и алтернативи. Варна: Наука и икономика. 
13. Vachkov, St. (2003). The Reengineering as a Tool of the Strategic Bank 
Management. // Fourth International Scientific Conference “Investments in the Future - 
2003”, Proceedings, Varna. 
14. Вачков, Ст. (2002). Allfinanz - въпрос на избор или на обективна необходимост? 
// Младенова, З., Ив. Илиев, Ив. Якимова, Ст. Вачков, Т. Хубенова, Ат. Атанасов. 
Световното стопанство в условията на глобализацията. Варна: Стено. 
15. Вачков, Ст. (2002). “Тънко банкиране” – възможна визия на банките у нас. // 
Банки, инвестиции, пари, кн. 8. 
16. Вачков, Ст., Л. Георгиев (2000). Въведение в теорията на банкерството. Варна: 
РИА “Спектра”. 
17. Вачков, Ст. (1997). Маркетингово сегментиране и комуникационен микс на 
търговската банка. // Банки, инвестиции, пари, № 9-10. 
18. Вачков, Ст. (1996). Банковата институционална култура. // Известия на ИУ-
Варна, кн. 2. 
19. Watschkov, St. (1996). Das Bulgarische Bankwesen steht vor Privatisierung. // 
Schweizer Bank, Nr. 3/März. 
20. Вачков, Ст. (1996). Банков маркетинг. Свищов: Стопански свят. 
21. Вачков, Ст. (1996). Мениджмънт на банките. В. Търново: Абагар. 

 
Участие в научни 
проекти 

  
 
 
1. Международен проект “Management in Education” (Tempus / Phare, IB_JEP – 
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книга: Вачков, Ст., Е. Спасова, Д. Петров (2004). Банково кредитиране на аграрния 
бизнес – рискове и алтернативи. Варна: Наука и икономика. 
3. Международен проект по Оперативна програма „Административен капацитет” 
(„Общинска администрация гр. Варна – прозрачен, компетентен и интерактивен 
партньор на бизнеса”), 2009.  
4. Проект за научен форум с международно участие “Световната финансова криза 
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1. Председател на Съвета на директорите на Горнооряховска търговска банка АД 
(1991-1992 г.). 
2. Председател на бюджетна комисия във връзка със създаването на Обединена 
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3. Съучредител на Асоциацията на контролерите в България и член на 
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4. Обсъждане на проблемите и насоките за преодоляване на икономическата криза, 
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институт на БНБ през ноември 2008 г. („Световната финансово-икономическа 
криза и България”.  
5. Външен експерт съгласно Закона за обществените поръчки (от 2009 г.).  


