АВТОБИОГРАФИЯ
Лични данни
___________________________________________________________________________
Име
Година на раждане

гл. ас. д-р Цветан Стефанов Мадански

Постоянен адрес
Телефони за връзка
Е-mail

гр. София, ЖК “Бели Брези”, ул.”Дойран”,№ 2
GSM 088/7617299, 0897981960
tzvetan_madanski@feb.uni-sofia.bg

1965 г.

Образование______________________________________________________________________
1989

1983

Висше икономическо образование (диплома)
ВИИ “Карл Маркс” гр. София, специалност счетоводство и контрол,
магистър по икономика
ПМГ „В.Левски” гр. Смолян, диплом за средно образование

Допълнителни квалификации и обучения
___________________________________________________________________________
2001 г.
Участие в проект с френската митническа администрация
„Митнически контрол и Борба с корупцията”- Р. Франция, гр.
Тулуза
2002
Одит на системите и планиране (сертификат);
2003
Новата българска администрация – гаранция за държавността
(удостоверение);
2004-2005
Професионална квалификация по Международни икономически
отношения, следдипломно обучение към Висша школа по
международен бизнес и право към УНСС (диплома)
2007
Ролята на инспекторатите при превенцията и противодействието на
корупцията в държавната администрация (удостоверение)
2008
Прилагане на система за измерители на конфликти на интереси в
държавната администрация (сертификат);
2008
Прилагане на Методика за осъществяване на външен (хоризонтален)
контрол в държавната администрация (сертификат);
2009
Обучителен семинар за служителите от инспекторатите в рамките на
проект „Подобряване на вътрешния административен контрол върху
дейността на администрацията (диплома);
2009
Завършено обучение по специализиран френски език за
служители на българската държавна администрация - ниво В1
(удостоверение ) ИПА
2011
Завършено обучение за „Обработване на данни в шенгенската
информационна система“ – Удостоверение;
2011
Завършен курс по „Правна уредба и приложение на ГПК“
Удостоверение– ИПА
2013
Завършен курс по „Основи на управлението в администрацията“Удостоверение - ИПА
2014
Завършено обучение по „Организационно развитие. Управление
на промяната“ ИПА (удостоверение);
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2018

доктор по икономика в СУ “Св. Климент Охридски“ Стопански
факултет Катедра „Икономика“

Подбран професионален стаж
___________________________________________________________________________
1991 – 1999
1999 – 2012
2012 – 2013
2014 – 2018
2019 – днес

Митница Пловдив (Митническо бюро (МБ) Смолян), митнически
инспектор, главен митнически инспектор, началник на МБ
Агенция „Митници” Централно митническо управление– инспектор,
главен инспектор, държавен инспектор и държавен експерт.
Комисия за защита от дискриминация – директор дирекция
„ФСДУС“, и.д. – главен секретар
Агенция „Митници“ – главен секретар
гл. ас. д-р в СУ “Св. Климент Охридски“ Стопански факултет
Катедра „Икономика“

Професионални изяви
2001 г.

Участие в проект с френската митническа администрация „Борба с
корупцията”
2005 г.
Участие в работна група за промяна на нормативни актове свързани
с митническото законодателство
2013 г.
Участие в проект по ОПАК „Административен капацитет“
2014 г.
Проект „Разработване и въвеждане на Архитектура на информационни
и технологични услуги, процеси и инфраструктура на Агенция Митници", осъществяван с
финансовата подкрепа на ОП „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския
съюз.-Общо ръководство и контрол в качеството на главен секретар
2015 г.
Проект “Качествено административно обслужване и развитие на
електронното управление“ по ОПАК. Общо ръководство и контрол в качеството на главен
секретар
2019 г.
Участие в проект „Въвеждане на методология за оценка на прилагането
на Гражданския процесуален кодекс (ГПК), Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и
Административнопроцесуалния кодекс (АПК)”
Преподавателски опит
___________________________________________________________________________
1998
Лектор към АЕБТРИ
2007 – 2012
Лектор в Национален Учебен център в Агенция „Митници” – ЦМУ
2011- 2018
Хоноруван преподавател в Стопански факултет на Софийски
университет „Св. Климент Охридски”. Дисциплина - „Основи на
митническия контрол”
2016-днес
Хоноруван преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър“
2019- днес

гл.ас. д-р в Стопански факултет на Софийски университет „Св.
Климент Охридски”. Катедра „Икономика“
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Публикации
Книги:
1. Цветан Мадански„Фактори за ефективност на митническия контрол върху трафика на
фалшифицирани и пиратски стоки, нарушаващи права на интелектуална собственост.“първо издание – 2019 г., Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, ISBN:ISBN 978954-322-986-4
2. Цветан Мадански, Ирена Ставрева, „Основи на митническия контрол”, УИ „Св.
Климент Охридски”, 2017г.-второ допълнено издание, ISBN:978-954-07-4263-2, СУ "Св.
Климент Охридски", гр. София
3. Цветан Мадански, Ирена Ставрева, „Основи на митническия контрол”, УИ „Св.
Климент Охридски”, в съавторство, първо издание, 2012 г., ISBN: 978-954-07-3286-2,
СУ "Св. Климент Охридски", гр. София
Научен проект
Участие в проект „Въвеждане на методология за оценка на прилагането на Гражданския
процесуален кодекс (ГПК), Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и
Административнопроцесуалния кодекс (АПК)”.-2019 г. - извършен на анализ, консултации и
даване на препоръки относно приложими методи за оценка на въздействието на публични
политики; аналитични дейности във връзка със стратегическата рамка, методи и средства за
събиране и анализ на информация относно приложението на законодателството., Член,
министерство на правосъдието
Статии
1 Цветан Мадански, "Мерки на търговската политика и митата, с които се облагат стоките с
произход от САЩ в България и другите държави членки на ЕС", Счетоводство, данъци и право,
брой:2, 2021,
2 Цветан Мадански, "Действия на митниците при защита на правата върху интелектуална
собственост-нови моменти в сила от 15.09.2020 г.", Счетоводство, данъци и право, брой:12, 2020
3 Цветан Мадански, Ирена Ставрева, Условия и ред за предоставяне на статус на одобрен
икономически оператор.Счетоводство, данъци и право, № 12/2017 , Счетоводство, данъци и право,
брой:12, 2017,
4 Цветан Мадански, Феноменът производство и търговия с фалшифицирани стоки.Родопи, № 56/2017 , Родопи, брой:5-6, 2017,
5 Цветан Мадански, Ирена Ставрева, Последните промени в Закона за митниците, в сила от 30 юли
2016 г., сп. Счетоводство, данъци и право, № 8/2016, Счетоводство, данъци и право, брой:8, 2016,
6 Цветан Мадански, Ирена Ставрева, Нов Митнически Кодекс на Съюза, сп. „Счетоводство данъци
и право“, 20164, кн.7, Счетоводство, данъци и право, брой:7, 2016,
7 Цветан Мадански, Знаем ли рисковете от фалшифицираните автомобилни части?, сп. Митническа
хроника, 2015, бр.2, Митническа хроника, брой:2, 2015, PhD
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8 Цветан Мадански, Ирена Ставрева, Новите положения в Закона за митниците, сп.Счетоводство,
данъци и право, № 9/2015 , Счетоводство, данъци и право, брой:9, 2015, PhD
9 Цветан Мадански, Добре ли сме информирани за фалшивите детски играчки?, сп. Митническа
хроника, № 3/2014, Митническа хроника, брой:3, 2014

Участие в конференция
1 Секционен доклад, Цветан Мадански, „ Общи и специфични фактори, указващи влеяние върху
митническия контрол-теория и практика“ Международна научно-практическа конференция
"Митнически спорове: теория и практика", организирана от Руския държавен университет по
правосъдие, катедра по финансово право. Мсква, 20.11.2020 г.
2 Секционен доклад, Цветан Мадански, „Дигитализация на митниците в ЕС“, в Международна
научно-практическа конференция, „Публично-правни средства, цифровизация на икономиката и
финансите“ организирана от Финансовия университет при Руската федерация. Москва 27.10.2020
г. Изпратил съм статия, която ще бъде включена в обща Монография на университета в първата
половина на 2021 г.
3 Пленарен доклад, Цветан Мадански, Участие в организирането и провеждането на Лятна академия
–„Данъци и мита“, организирана от СФ на СУ „Св. Кл. Охридски“-участие във втори модул с
лекции на тема „Митнически режими и процедурив ЕС“. 2020 г.
4 Секционен доклад, Цветан Мадански, Международна научна конференция Икономически
предизвикателства: Миграция, Глобализация, Устойчивост, политики, организирана от СУ „Св.
Климент Охридски“, Стопански факултет, УНСС катедра „Икономикс“ и БАН.8. Участие с доклад
на тема фалшифицирани и пиратски стоки. 2017 г.

Компютърни умения
___________________________________________________________________________
Windows, MS Offiсe
Езикови умения
___________________________________________________________________________
Френски език
ниво В 1 (сертификат)
Английски език
ниво - ползване
Руски език
ниво – писмено и говоримо (много добро)
Български език
Майчин
Клубна (обществена дейност)
1994
член на Ротари клуб Смолян
1999 и понастоящем
член на Ротари клуб София – Президент на клуба-2012-2013
2019 г. и понастоящем член на Общаствения съвет на Национална библиотека „Св. Св.
Кирил и Методий“
Свидетелстмво за управление на МПС- Категории „АМ“„В1“, „В“ „С1“ „С“„Ткт“
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Награди
1993

2007

2007
2012

За изключителни заслуги към митническата администрация- Златна
юбилейна монета -1300 години българска държава, от министъра на
финансите;
Златен почетен знак „Христо Ботев”и диплом от кмета на гр. Смолян
за активна дейност, за постигнати високи творчески резултати и
личен принос за развитието на Музикален театър „Христо Ботев” гр.
Смолян
За особени заслуги и личен принос за развитие на ротарианството в
Р. България - Златен плакет на Ротари клуб София.
Paul Harris Fellow – За участие в проект на Ротари клуб София за
ранна диагностика рака на гърдата-предоставено дарение –мобилен
мамограф, на болницата в гр. Червен бряг на стойност 140 000 лв.

Хоби
Източни бойни изкуства – Айкидо
Планински водач- вписан в националния туристически регистър на Министерство на туризма
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