Биографични данни
АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ РАДОСЛАВОВ
Гр. София, район Оборище, ул. „Мърфи“ №15

Лична информация

Българин, български гражданин, Неосъждан,
Роден на 29 юни 1942 година в София,

Квалификация

Машинен инженер. Експерт в областта на
опаковъчната
приложна
наука
и
техника.
Проектиране, сертификация и стандартизация на
опаковки, контейнери, инструментална екипировка и
техника.
Мениджмънт на научно-приложна и стопанска
дейност.
Преподавателска дейност в областта на опаковането.

Професионален опит
1968 – 1996 г.

Национален научно-приложен институт в областта
на
опаковането
„НИЕРА“
–
гр.
София.
Научен сътрудник III, II и I степен,

В т.ч. 1968 – 1991 г.

завеждащ
серия,
зам.директор.

1991 – 1996 г.

Старши научен сътрудник II степен и директор.

1996 – 1998 г.

„НИЕРА“ ЕАД гр. София, Изпълнителен директор и
член на Съвета на директорите.

1992 – 1995 г.

Председател на Съвета на директорите на
„ЧАЙКА“АД,
Варна,
с
основна
дейност
производство на опаковки от картон.

ръководител

направление,
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1976 – 1997 г.

Член на Отрасловия съвет по стандартизация на
опаковки, палети, и контейнери към Комитета по
стандартизация и метрология.

1997 – 2002 г.

Председател на ТК73-Стандартизация на опаковки,
палети и
контейнери
към
Агенцията по
стандартизация и метрология.

1971 – 1980 г.

Хоноруван преподавател по автоматизация на
дискретното
производство
в
Школата
за
следдипломна квалификация на висши кадри към
Техническия
университет
в
гр.
София.
Практическо обучение и следдипломно проектиране
на редовни студенти към катедра „Автоматизация на
дискретното производство“.

1983 – 1985 г.

Лектор и водещ упражнения по транспортно
опаковане на машиностроителни изделия в Център
КВАЛИМА на висши инженерни кадри.

Образование
1960 г.

Средно - 23 Средно политическо училище гр. София.

1962 – 1968 г.

Висше – Технически университет гр. София,
специалност „Технология на машиностроенето и
металорежещи машини“.

1970 – 1971 г.

Следдипломна квалификация в областта
опаковането в Лондон като стипендиант
проект на ПРООН.

1993 – 1994 г.

Завършен курс за преквалификация по базисна
мениджърска подготовка в Българо-Американски
център по мениджмънт „ИКОМИНТЕЛЕКТ“
гр. София с призната следдипломна квалификация
„мениджър“.

1994 г.

Завършен курс по „Висш мениджмънт“ към
Европейския Институт по мениджмънт, Германия.

на
по

Научен и инженерен продукт
1968 – 1998 г.

41 броя научно-приложни трудове, публикации,
научни доклади и други научни разработки.
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16 броя авторски свидетелства и промишлени
образци.
Ръководство и участие в 194 броя внедрени
творчески и научно-приложени разработки, в т.ч. 39
броя с отчетен общ годишен икономически резултат
в размер на 5,36 млн. лева.
73 научно-изследователски теми и задачи.
13 броя учебно-методически разработки и пособия.
5
броя
научно-популярни
публикации.
Разработени над 100 БДС на опаковки и палети.

Чужди езици

Английски
език
–
писмено
Руски език – писмено и говоримо.

и

говоримо.

Обществена и политическа дейност
1995 – 1996 г.

Учредител на идейно течение
Социален
Хуманизъм“
в
социалдемократическа партия.

„Движение за
Българската

1996 – 2003 г.

Главен секретар и председател на Управителния
съвет на гражданско сдружение „Национално
Движение за Социален Хуманизъм“.

05.04.2003 г.

Избран за председател на Националния изпълнителен
съвет на партия „Движение за Социален Хуманизъм“
на Учредителното общо събрание в гр. София.

12.04.2008 г.

Преизбран за председател на НИС на партия
„Движение за Социален Хуманизъм“ на Третата
сесия на Националното общо събрание в гр. София.

07.04.2012 г.

Преизбран за председател на НИС на партия
„Движение за Социален Хуманизъм“ на Четвъртата
сесия на Националното общо събрание в гр. София.

2003 г. – до момента

Член на Политическия консултативен съвет на
Коалиция за България.

2005 – 2009 г.

Избран за народен представител в 12 МИР Монтана
от Коалиция за България в 40-то ОНС на РБ.
Секретар на Парламентарната група на Коалиция за
България.
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Член на постоянна комисия по транспорт и
съобщения и постоянна комисия по околна среда и
води.
Председател на група за приятелство България Грузия.
2009 г. – 2013 г.

Избран за народен представител в 25 МИР София от
Коалиция за България в 41-то ОНС на РБ.
Зам.председател на ПГ на Коалиция за България.
Член на постоянна комисия по бюджет и финанси.
Член на постоянна комисия по правата на човека,
вероизповеданията, жалбите и петициите на
гражданите.
Председател на група за приятелство България Грузия.

Авторски публикации

2007 г.

„Кои сме ние социалните хуманисти?“

2009 г.

„Социалният хуманизъм от трибуната на 40-то
Обикновено народно събрание на Република
България“

2011 г.

„Движение за социален хуманизъм. Политическа
партия. Книга първа. Възникване, развитие, дейност.
(1995 – юли 2011 г.)

2013 г.

„Отговорност, почтеност, позитивизъм в 41-то ОНС
на Република България“
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