
 
 
 
 
 
 
 

Д-р Александър Александров 
 

 
Александър Владов Александров е български икономист, 
изследовател, научен работник, предприемач, мениджър, филантроп. 
 
Образование и научна кариера 
Александър Александров е роден на 24 май 1949 г. в град Стара Загора. 
Средното си образование завършва в 31-ва гимназия, гр. София през 
1967 г., а висшето във ВИИ „Карл Маркс” (сега УНСС) през 1974 г. с 
магистратура „Политическа икономия и социология”. Доктор е по 
икономика, с дисертационен труд на тема - „Експортната ориентация на 
промишленото производство на Малайзия и Филипините” (1987 г.) 
Научната му кариера се осъществява в периода 1974 - 1992 г. в различни 
научни институти в системата на БАН. Специализацията му е свързана с 
икономическото развитие на страните от „Третия свят” след Втората 
световна война до края на XX век. Основен обект на неговите 
изследвания е икономическият модел на „новите индустриални страни” в 
района на Източна и Югоизточна Азия, както и възможностите за 
икономическото сътрудничество и прилагането на техния опит за 
експортната ориентация на България. 
 
Бизнес кариера 
Непосредствено след промените от 1989 г. Александър Александров 
навлиза в частния бизнес, като става основател и ръководител на редица 
търговски дружества. През 1991 г. основава „Вариант-АБВ” АД, през 1993 
г. основава Инвестиционен фонд „Развитие” КДА, през 1996 г. основава 
„Развитие Индустрия Холдинг” АД, който от 2015 г. е извън системата на 
„Развитие”.  
През 2005 г. основава „Уеб Медия Груп” АД, водеща българска интернет 
компания с престижните марки News.bg (първият новинарски сайт в 
България, създаден през ноември 1998 г.), Topsport.bg, Money.bg, 
Lifestyle.bg и Gladen.bg. След 2013 г. фирмата е извън системата на 
„Развитие”.  
Понастоящем Александров е главен мениджър на Корпорация „Развитие” 
КДА, изпълнителен директор на „Интрансмаш-инженеринг” АД, 
изпълнителен директор на „Вариант-АБВ” АД, изпълнителен директор на 
„Буря” АД и на някои други търговски дружества. 
 



Обществена и благотворителна дейност 
През 1991 г. Александър Александров, заедно с Олег Недялков и Богдан 
Угърчински, създава Фондация „Земеделие” (чрез Вариант АБВ - АД, 
Банка Доверие – АД и ИНФОРМА).  
Фондацията развива разностранна дейност, като основно съсредоточава 
своето внимание за издаване на подходяща литература, която обяснява 
на работещите в селскостопанския сектор коренните промени, които 
настъпват със смяната на модела на собственост и управление в 
страната. Част от книгите са посветени на технически проблеми на 
отделни отрасли на селското стопанство, например животновъдство и 
отглеждане на някои селскостопански култури. 
През 2003 г. Александров заедно с Ивайло Калфин, Любомир Кючуков, 
Николай Камов и други основава Фондация „Институт за икономика и 
международни отношения” (ИИМО). От юни 2017 г. става председател на 
Управителния съвет на ИИМО. 
Основните линии на благотворителната дейност на Александров са 
няколко - грижи за децата и особено за децата, които спортуват, както и 
движението „Деца учат деца да правят добри дела”. 
Тази дейност започва още през 1996 г. в детско-юношеската школа на ФК 
„Академик”, където Александров е президент на клуба. Тя продължава, 
след като Александров става ръководител на Комисията по детско-
юношески футбол към БФС и основава, с подкрепата на Иван Славков и 
Иван Вуцов, Фонд за подпомагане на детско-юношеския футбол в 
България. По-късно Александров подкрепя мащабни инициативи, 
свързани със спорта за подрастващите, като най-голяма сред тях са 
двата етапа на Националната скаут лигата по волейбол през сезони 
2015-2016 и 2016-2017 г., в която взимат участие около 1500 деца. 
Наскоро Александров, заедно с хора от бизнеса, журналисти и спортни 
деятели, основава Фондацията „Играй с Развитие”, която се занимава с 
подкрепа на детски отбори от основните игри с топка – футбол, 
баскетбол, волейбол, водна топка и хандбал. 
Друго направление на дейността е създаденият литературен конкурс 
„Развитие” за непубликуван български роман, който наскоро отбеляза 
своята 20-годишнина. В него са издадени няколко десетки книги, като 
някои от тях: „Естествен роман” на Георги Господинов, „Майките” на 
Теодора Димова и „Остров Крах” на Ина Вълчанова, получиха високи 
международни награди и признание. 
Отделно Александров, заедно със сътрудниците на Корпорация 
„Развитие” и други деятели, извършва голяма дарителска дейност към 
домове за деца, лишени от родителски грижи. Дарява голямо количество 
книги на Националната библиотека и на други водещи библиотеки в 
цялата страна и подкрепят издаването на книги от известни български 
автори. 
 
Семейство 
През 1980 г. Александър Александров се венчава в Рилския манастир за 
Божана Александрова. 
Има две деца – Владислав (1981 г.) и Надежда (1996 г.). 


