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ПРОФ. Д-Р ИК. Н. КАМЕН КАМЕНОВ 
(1950-2019) 

Камен Каменов е роден на 3 май 1950 г. в с. Мали Дреновец, окр. Видински. 
Завършва гимназия през 1968 г. в с. Арчар, а висше образование през 1974 г. в 
Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов. През 1975 г. постъпва на работа в 
Академията като асистент по социално управление. През 1981 г. защитава док-
торска дисертация по икономика и през 1986 г. му е присъдено научното звание 
„доцент” по социално управление. 

Като хабилитиран преподавател интересите му са свързани с проблемите 
на управлението на промяната. През 1997 г. защитава дисертация на тема „Про-
мяната – управление и приспособяване” и му е присъдена научна степен „доктор 
на икономическите науки”. От 1998 г. е професор по социално управление. 

Проф. д-р ик. н. Камен Каменов е дългогодишен директор на Висшата 
бизнес школа към СА „Д. А. Ценов” – Свищов. Четири мандата е ръководител 
на катедра „Мениджмънт”.  

Общият брой научни публикации, учебници и учебни помагала на проф. 
Каменов е над 300. Професионалните му интереси са насочени към проблемите 
на човешкия фактор и неговата реализация в социалните системи и по-кон-
кретно – към поведенческите му аспекти. В тази насока той създава научна 
школа, обединявайки изследванията на преподаватели от СА „Д. А. Ценов“ и 
страната в това актуално за ХХІ век направление. Работи по проблемите на 
поведенческата неопределеност и мениджърската проницателност. 

Проф. Камен Каменов е бил научен ръководител и консултант на много 
докторанти. С дейността си активно допринася за обучението и развитието на 
студентите от Академията и на младите научни работници. 

Той е сред най-успелите учени в своята област. Във връзка с професио-
налните му успехи е и включването му в енциклопедичното издание „Бележити 
съвременни българи” за 2012 г., както и в изданието „Кой кой е в света” (в три 
поредни тома), което съдържа професионална биографична информация за 
лидерите в областта на обществено-икономическия живот от цял свят. Основното 
схващане, върху което се базира дейността на издателството (с история от 
1849 г.), е, че личностите, чиито постижения са оказали най-силно въздействие 
върху хората днес, заслужават да получат нужното признание. Проф. Каменов 
е класиран в топ 100 на Международния биографичен център – Кеймбридж за 
преподаватели и педагози за 2012 г., както и в изданието „2000 видни интелек-
туалци на ХХІ век”. По-голяма част от публикациите му, вкл. и на английски език, 
са в реномирани научни издания. Има стотици цитирания у нас и в чужбина. 

С медийните си изяви и отразяването в печата на неговите постижения 
проф. д-р ик. н. Камен Каменов допринася в значителна степен за утвърждава‐
нето на името на СА „Д.А.Ценов” – Свищов в страната и в света. 

Като дългогодишен член на редколегията на сп. „Икономическа мисъл“ 
проф. Каменов има изключително голяма заслуга за издигане на равнището и 
авторитета на списанието. 

Поклон пред светлата му памет! 


