Доц. д-р Тихомир Пелов завършва висше образование по специалността „Икономика на
търговията“ в Московския институт за народно стопанство „Г.В. Плеханов“.
Започва научно-преподавателската си кариера през 1976 г. в катедра „Икономика и управление на търговията и услугите“ в Центъра по
управление на икономиката в отраслите в
АОНСУ. Има специализации по управление на
търговията и регулиране на вътрешния пазар в
Германия (ГДР) и Унгария.
От 1990 г. е преподавател в УНСС в катедра „Икономика на кооперациите“, от 2007 г. - в
катедра „Недвижима собственост“. Преподава дисциплините „Оценяване на недвижими
имоти“ и „Фасилити мениджмънт“.
Здравейте, доц. Пелов. Вие сте от създателите на катедра "Недвижима собственост" в
УНСС. Разкажете ни как започна всичко?
Здравейте! Много благодаря за оказаното ми
внимание и с удоволствие ще споделя с читателите своите спомени от времето, когато новата
катедра беше създадена. Това обаче не е съвсем
коректно, защото беше създадена не нова катедра, а съществуващата катедра „Икономика на
кооперациите“ се преориентира към нова специалност и промени името си.
И така, на едно от заседанията на катедрата,
в края на 2006 г. или началото на 2007 г., дойде
Ректорът (тогава проф. Борислав Борисов). Запали си една много качествена цигара (този
аромат на пуретата “Ханделсголд” никога няма
да забравя), дръпна дълбоко, изпусна продължително дима с едва удържана тежка въздишка,
вдигна бавно поглед и ни изгледа всички в очите. Съобщи ни, че под натиска на Министерството на образованието в университета трябва да
се закрие специалността „кооперативен мениджмънт“, но катедрата не се разпуска, а трябва
да разработи и организира нова специалност,
приема по която да стартира от началото на
предстоящата нова учебна година и реалното
обучение по специалността да започне след две
години. Останахме като попарени – как така,
защо след повече от 15 години възходящо развитие на катедрата и специалността, разработени проекти, проведени конференции, създадени
работещи контакти с кооперативната система,
международно сътрудничество с европейски
университети (Виенския), нови попълнения с
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млади колеги, защитени докторски дисертации,
шест хабилитации и … до тук!? Не нокдаун, а
пълен нокаут!!!
Още на заседанието започнахме да предлагаме все неща близки до кооперативната материя – „социална икономика“, „клъстърна икономика“, „икономика на нон-профит организациите“, „регионална икономика“ и т.н. Даже не
обърнахме необходимото внимание на направеното, някак си плахо, предложение от ръководителя на катедрата доц. д-р Йорданка Йовкова:
„А какво ще кажете за недвижима собственост“? Моя милост, като бързо палещ се, възкликнах „А какво е това? Ще се занимаваме с ниви и ливади ли, землемерство, строително инженерство, домоуправителство?“. Това беше
опит за разведряване на обстановката, явно неудачен хумор, но на никой не му беше весело.
В последвалите разговори с доц. Йовкова
разбрах за какво става въпрос – за ново поприще, направо – богато находище и широко поле
за научно-преподавателска дейност като тематика, проблематика, разпространение в световните университети, потребност от кадри за бизнеса. Бяхме въодушевени след като Академичния съвет на УНСС одобри новата специалност
на катедрата.
Имаше ли сътресения сред колегията в
катедрата при тази трансформация от Икономика на кооперациите в Недвижима собственост?
Чак сътресения не, но имаше работа, много
работа, а времето ни притискаше. Започнахме с

разработването на учебния план на новата специалност. Бяха проучени учебни планове на подобни специалности и програмите по специализиращи дисциплини на европейски университети. Огромно съдействие ни оказаха колегите от
тогавашната катедра "Икономика и управление на строителството" (сега – „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти”) в Икономическия университет – Варна, които още същата година ни поканиха на тяхната конференция.
Запомних думите на техния ръководител катедра – доц. д-р К. Калинков, че специалността
„Икономика на недвижимата собственост“
изисква усвояване и непрекъснато актуализиране на система от знания, най-малко в три области: икономика и финанси, правно-нормативна
уредба, урбанистика и строителен бизнес.
Доц. Йовкова и гл. ас. Георги Забунов установиха контакти с всички национално представени браншови асоциации и сдружения, с големите агенции за недвижими имоти – ползвахме
техните препоръки, материали, имахме работни
срещи, техни представители бяха поканени за
преподаване по някои дисциплини. Тези безценни контакти продължават и до сега, което ни
дава сила и увереност, че сме на прав път.
Много важен момент беше своевременното
разработване на учебните пособия по специалните
дисциплини. Повечето от тях бяха напълно нови и
се започваше от „кота нула“. Аз поех отговорността и написах учебниците по дисциплините
„Оценяване на недвижими имоти“ и „Фасилити
мениджмънт“, колегите подготвиха учебни материали съобразно своите преподавани дисциплини
и научни интереси, но учебниците все още са
малко. Катедрата като колективен автор публикува учебните пособия „Икономика и управление на
недвижимата собственост /сборник студии/“,
„Недвижима собственост“ и др.
И ето, през миналата година изпратихме нашия 10-ти Юбилеен випуск бакалаври по специалността „Икономика на недвижимата собственост“. Дадохме път в живота на прекрасни млади хора, горди, че са завършили нашата специалност и с възможности за много успешна реализация в практиката.
Вие сте дългогодишен научен секретар на
катедрата? Пред какви предизвикателства се
изправихте в този период?
Най-много ни притесняваше лисата на време.
За кратък период, няма и година, трябваше да

проучим, осмислим и усвоим новата терминология, новата и сложна правно-нормативна
уредба в тази сфера, да вникнем в логиката и
принципите на редица национални и международни стандарти. Тогава така аз приех новото
предизвикателство и ми беше трудно!!! Международните стандарти по оценяване и по Фасилити мениджмънт ги прочетох по няколко пъти за да ги осмисля, като непрекъснато се консултирах със специалисти, прочетох доста специализирана литература.
В такава ситуация са много важни синхрона
и солидарната отговорност, разбирането за и
осъществяването на синергия в катедрата от
страна на колегите. Защото, едно е просто да
смениш заглавието на учебната си дисциплина
от „Еди какво си в кооперациите“ в „Еди какво
си в агенциите за недвижими имоти“, а друго е
да разработиш нова специализираща дисциплина, изцяло насочена към съответния предмет и
обект в сферата на недвижимата собственост.
Затова много важно беше колегите основателно
и задълбочено да проучат и осмислят същността
и особеностите на тази сфера, т.е. добре да се
усвои новия обект на съответната учебна дисциплина.
Много важен момент, който даде криле на
катедрата, беше разработването на проекта
„Влияние на световната икономическа криза
върху пазара на недвижими имоти в България“.
Това за мен беше голямо постижение, но не цялата катедра се включи.
Разкажете ни нещо повече за Вашето семейство.
Моето семейство е може би като всички други – единство и борба на противоположностите.
Разбира се, че единството преобладава, иначе е
лошо. За 43 години съвместен живот между
умерен (в рамките на закона!) български националист („Нашето кисело мляко е най-кисело“!) и
руска шовинистка („Руските болни са найздравите болни в света“!) няма как да не се появяват търкания. Но щом сме теглили и теглим
досега заедно хомота на живота, значи е имало
много компромиси. Признавам – от нейна страна те са много повече, защото аз на всичкото отгоре съм и инатлив твърдоглав шоп, но въпреки
това тя ме надприказва. По-убедително и повече
говори от мен и на руски и на български и на
английски, където въобще не мога да взема думата, защото … съм франкофон.
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Радваме се на жизнените успехи на нашата
дъщеря, която ни е дарила с двама прекрасни
внуци – единият новоприет студент в СУ (компютърни науки), а другият – новоприет ученик в
престижна столична гимназия (застраховане и
финанси).

рорта Аспровалта) в дома за гости „Ефи Хаус“.
Собствениците са много симпатично семейство,
които през зимата идват у нас в Банско да карат
ски и шейни.

доц. Пелов на почивка

доц. Пелов с двамата си внука

Къде обичате да почивате – у нас и в чужбина?
Предпочитаме да почиваме у нас, защото в
чуждоезична среда все пак има някакъв дискомфорт. На нашето море харесваме Албена,
Златните, а на юг – Созопол, Лозенец и Синеморец. За почивка в планина сме си харесали
Банско, може би защото ползваме прекрасната
почивна станция от работата на съпругата ми.
Не сме скиори, а разхождащи се планинари.
Много обичаме да пътешестваме по нашите манастири.
В чужбина от много време насам ние със
съпругата ми, семейството на дъщеря ми и нейните приятелки с децата, почиваме само в Гърция, в малкото селце Неа Врасна (близо до ку-
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През последните години със съпругата ми
открихме, че много пълноценна почивка за тялото и духа е отглеждането на екологични зеленчуци, което правим на вилно място близо до
София. Горещо го препоръчвам, защото на собствено произведените домати, краставици, чушки и патладжани се радваш като на малки дечица, а и са много вкусни!
Написал сте много учебници, монографии
и други публикации. Какви книги четете в
свободното си време?
Разполагам с голяма и богата библиотека.
Нейното начало поставиха моите родители, които навремето купиха абонаменти за „Библиотека
Всемирная литература“ – 200 тома, „Большая советская энциклопедия“ – 25 тома (Уикипедия ряпа да яде!), поредицата от романизирани биографии „Жизнь замечательных людей“ – повече от
сто тома. Впоследствие ние със съпругата ми я
обогатихме с многотомни съчинения на автори

от руската, западноевропейската и американската
класика. Имаме и множество книги от съвременни автори, публицистика, мемоари, пътеписи, история на изкуството, разсекретени архиви (например Преписката между Сталин, Рузвелт и Чърчил). Нямам криминални романи, езотерика,
окултизъм, малко ми е и поезията, може би защото нямам слух и не съм толкова влюбчив и
отнесен от вихъра. Сега имам библиотека с почти 2000 книги, така че, имам още много какво да
чета. На нощното шкафче до Библията винаги
имам по 2-3 книги, вечер чета от която ми се поиска, според настроението.
Четенето за мен е не само път за разбиране
на човека и света, а преди всичко, за да опозная
себе си и нивото на параноя, до което съм стигнал. Да, аз считам, че всички хора сме параноици, всеки със своите комплекси, страхове, явни
и скрити пороци, предразсъдъци и суеверия. Затова за мен ГЕНИЯТ е Достоевски, но все още
не мога да дочета неговите „Бесове“, страх ме е!
Мисля, че четенето ме е направило повзискателен към думите и техния смисъл, към
подреждането на изреченията, връзката между
тях, нюансите, шлифоването на акцентите. Затова пиша трудно, след много обмисляне, непрекъснато редактиране, терзания. Възмущавам
се на невежеството, когато чуя например за някого да казват, че е „човек с експертиза“!!! Това
го възприемам като – „човек, освидетелстван от
психиатър“, човек с жълта книжка. Експертизата е резултат от изследване, оценка на специалист, а не качество на даден човек. Ако става
дума, че „нашият“ човек (министър, депутат и
пр.) е опитен, има експертни качества, знаещ и
можещ е, това е друго нещо, но не е експертиза.
Не мога да възприема, когато за жена казват
„една колега“, „една модел“, сякаш в българския език няма мъжки и женски род, че даже
имаме и среден род. Моите уважения към езика
на великия Шекспир, но след като в него няма
родове, трябва ли и в българския език да ги отменим? Ами след като в Англия няма четири
годишни времена, трябва ли да ги забраним и у
нас? Пази боже сляпо да прогледа…
Между другото, аз смятам да наложа нов изказ в българския език. Вместо „Защо не си вдигаш телефона?“, да се пита „Защо не си отваряш
телефона?“, което отговаря на действителността
– сегашните телефони нямат дръжки и няма
какво да се вдига, нали?!

Кажете ни нещо повече за сегашното ръководство на катедрата. Как се справят Вашите последователи?
Сегашното ръководство на катедрата успешно прие щафетата! Съумя да развие специалността, да организира нови магистърски програми, да привлече млади, много ерудирани, отговорни, отдадени на работата в екип колеги. В
условията на пандемия ръководството, въпреки
трудностите, се справя успешно.
Бих препоръчал ръководството на катедрата
да има по-твърда ръка, когато трябва да удря по
масата, понякога е крайно наложително. Успешно би било катедрата да има общи научни проекти по поръчка на практиката и по европейски
програми, да развие международното сътрудничество. Според мен, трябва да се осъществява
непрекъснат контрол върху провеждането на
лекциите и упражненията. Всички програми по
отделните дисциплини е необходимо да се обсъдят колективно и в детайли, а също така темите и
начина на провеждане на упражненията, съдържанието и начина на провеждане на изпитните
тестовете. Качеството на преподаването се предопределя от изпипването на детайлите.
Има ли нещо, за което съжалявате през
годините, свързани с катедрата и УНСС?
Не, което е минало е заминало, а което е
пропуснато, ще се навакса, ако е възможно и
ако трябва. Смятам, че нещата вървят добре и
пожелавам успех на катедрата!
И накрая, списанието "Недвижими имоти и
бизнес" също е продукт на катедрата, Вие сте
част от Научния съвет. Какво ще пожелаете на
нашите читатели? Какво бихте искали да видите в списанието след 5 години, например?
Списанието е една прекрасна идея, която беше
реализирана от научния секретар на катедрата.
Според мен, то трябва да се превърне в трибуна за
научни дискусии, „кръстосване на шпаги“ между
теоретици и практици, споделяне на успешни
практики, публикации на чуждестранни автори,
задълбочени анализи на колегите и представяне
достиженията на катедрата. Списанието трябва да
бъде търсено, за него да питат какво ще съдържа
следващия брой и кога ще излезе. Тогава не ние
ще търсим спонсори, а те ще търсят нас.
С това мое интервю и статия, се надявам тиража на списанието да скочи 2-3 пъти. Автографите
ще ги раздавам само върху хартиен носител, на
всеки приносител и по всяко време. (Смее се ).
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