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МЕСТОРАБОТА 
  

01.02.2022 г. -   Заместник-ректор по учебната дейност на Висше училище по 

агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) 

01.08.2020 г. до момента  Висше училище по агробизнес и развитие на регионите 

(ВУАРР) 

 Директор на Филиал – гр. Велико Търново 

 Директор на Център за дистанционно обучение 

01.04.2013 г. до момента  Висше училище по агробизнес и развитие на регионите 

(ВУАРР) 

 Доцент, професионално направление Икономика, научна 

специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и 

застраховка“ 

01.04.2011 - 31.03.2013 г.  Висше училище по агробизнес и развитие на регионите 

(ВУАРР), Факултет „Икономика и управление“, Катедра 

„Финанси“ 

 Главен асистент 

10.05.1995 - 31.03.2011 г.  СА “Д. А. Ценов” - гр. Свищов, Факултет „Финанси“, катедра 

„Финанси и кредит“ 

 Главен асистент     – 2002 - 2011 г. 

 Старши асистент   – 1997 - 2002 г. 

 Асистент                  – 1995 - 1997 г. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОБУЧЕНИЕ 
 

07.12.2004 г. – 

придобиване на ОНС 

„доктор“ 

 Защитена дисертация на тема: „Влияние на капиталовата 

структура върху активността на търговските банки“ във връзка 

с придобиване на образователната и научна степен „доктор“. 

1990 -1995 г. – висше 

образование (магистър) 

 СА „Д. А. Ценов“ - гр. Свищов, специалност „Икономика и 

управление на промишлеността“, придобита квалификация – 



икономист-организатор. 

1977 -1988 г. – средно 

образование 

 ЕСПУ „Алеко Константинов“, гр. Свищов 

   

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА 

ДЕЙНОСТ 
 

Водени лекционни 

курсове и семинарни 

занятия  

 За образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ 

 Бизнес анализ на стопанската дейност; 

 Бизнес анализ; 

 Икономически анализ и диагностика на предприятието; 

 Бюджет и бюджетна политика; 

 Корпоративни финанси; 

 Финансово управление на фирмата; 

 Местни бюджети; 

 Финансово посредничество. 

  За образователно-квалификационна степен „Магистър“ 

 Банкови сделки; 

 Банков анализ; 

 Финансов анализ; 

 Финансов мениджмънт; 

 Проектно финансиране и техники; 

 Проектно финансиране на предприемаческия бизнес; 

 Финансиране на предприемачеството в агрохранителния сектор; 

 Управление на общински финанси; 

 Местни бюджети; 

 Икономика и финансиране на здравеопазването; 

 Финансиране на изкуството. 
 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ. 

 

   Научноизследователски проект „Създаване на рейтингова 

система за дистанционен мониторинг на търговските банки в 

България”, финансиран от фонд „Научни изследвания” при СА 

„Д. А. Ценов” №1/2004; 

 Научноизследователски проект „Създаване на система за 

количествена оценка на кредитния риск в българските банки”, 

финансиран от фонд „Научни изследвания” при СА „Д. А. 

Ценов” №6/2005; 

 Проект BG051PO001-4.3.04-0056 “Развитие на електронни 

форми на дистанционно обучение във Висше училище по 

агробизнес и развитие на регионите”, ОП „Развитие на 

човешките ресурси”, 10.10.2012-10.08.2014 

 Проект BG051PO001-3.1.09-0004 „Усъвършенстване на 

системата за квалификация и кариерно израстване на 

преподавателите във Висше училище по агробизнес и развитие 

на регионите”, ОП „Развитие на човешките ресурси“, 

23.04.2013-23.12.2014; 

 Проект BG051PO001-3.1.07-0043 “Актуализиране на учебните 

програми във ВУАРР в съответствие с изискванията на пазара 

на труда”, ОП „Развитие на човешките ресурси”, 28.05.2013-



28.11.2014; 

 Проект BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики", ОП 

„Развитие на човешките ресурси“, 16.09.2013-31.10.2014. 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В 

ЧУЖБИНА И 

МЕЖДУНАРОДНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 

   специализация в университета на гр. Бохум, Германия – 

февруари-юни 1997 г. по Проект Темпус: S_JEP-09543-95 

“Публичните финанси в икономиките в преход”; 

 специализация в Университета на гр. Чанаккале, Турция, 11-15 

май 2016 г. по програма ЕРАЗЪМ+; 

 специализация в Университета на гр. Нитра, Словакия, 01-06 

септември 2017 г. по програма ЕРАЗЪМ+; 

 специализация в Университета на гр. Фоджа, Италия, 03-08 юни 

2018 г. по програма ЕРАЗЪМ+; 

 специализация в Университета на гр. Битоля, Северна 

Македония, 20-26 май 2020 г. по програма ЕРАЗЪМ+. 
 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

  

 

Майчин език  Български 

 

Други езици 

  РУСКИ ЕЗИК 

• Четене  C1 

• Писане  C1 

• Разговор  C1 
 

  НЕМСКИ ЕЗИК 

• Четене  C1 

• Писане  B2 

• Разговор  B1 
 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 Умения за работа в екип, комуникативност, безпристрастност, 

честност, критичност и самокритичност, способност за работа в 

условия на стрес и високи равнища на натоварване. 

 

ПУБЛИКАЦИИ  около 70 броя публикации, от които 45 монографии, студии, статии 

и научни доклади и 25 учебника и учебни пособия. 
 

ПУБЛИКАЦИИ  около 70 броя публикации, от които 45 монографии, студии, статии 

и научни доклади и 25 учебника и учебни пособия. 

 

 

07.02.2022 г. 

гр. Пловдив 

 


