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ТРУДОВ СТАЖ  

15/09/2015–До сега Преподавател - Катедра "Икономика", Стопански факултет
Софийски университет "Св.Климент Охридски", София 

01/01/2010–До сега Консултант по реструктуриране на корпоративен дълг
Самонает 

Създаване и изпълнение на стратегия за максимизиране на паричното изражение на 
стойността на предприятието от гледна точка на собствениците. 

12/1998–До сега Синдик
ЕОМ ЕООД - в несъстоятелност, пет други
заличено, 

Назначаван в шест производства по несъстоятелност с цел: управление на текущата дейност 
на предприятия в несъстоятелност,оптимизиране на финансовите резултати, попълване на 
масата на несъстоятелността, прилагане на процедура по несъстоятелност.

Вид на дейността или сферата на работа Производство на прецизни металорежещи машини, 
дърводобив, дървообработване, транспорт, търговия на дребно, дистрибуторска дейност, 
млекопреработване 

09/2005–11/2009 Изпълнителен член на Съвета на директорите на „АФО” АД и управител на 
две дъщерни дружества
АФО” АД, „Пи Еф Ю Ауто” ЕООД и „Пи Еф Ю Ауто” ЕООД
заличени, 

Управление на текущата дейност, създаване на нови финансови продукти, планиране на 
акумулирането и изразходването на финансови ресурси.

Вид на дейността или сферата на работа Лизинг 

09/1999–12/1999 Хоноруван асистент
Лесотехнически университет- Стопански факултет
бул. Климент Охридски 10, София 

Лекции и упражнения по Корпоративни финанси.

Вид на дейността или сферата на работа Образование 

01/1997–06/1997 Данъчен експерт в Главно управление на данъчната администрация
Министерство на финансите
ул. "Г. С. Раковски" 102, София (България) 

Подготовка на текстове за международни споразумения за избягване на двойното данъчно 
облагане, координиране на процедурата за избягване на двойното данъчно облагане с 
данъчните служби 

Вид на дейността или сферата на работа Публични финанси 
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01/01/1993–01/11/2006 Касиер; Директор валутни операции
Финансова къща “Крама”
заличена, 

Операции с чужда валута, консултации по инвестиционни проекти.

Вид на дейността или сферата на работа Инвестиции 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  

20/07/2012–15/06/2015 Докторант на самостоятелна подготовка
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Тема на докторантурата: "Влияние на преките чуждестранни инвестиции за повишаване на 
конкурентоспособността на българската икономика"

08/2001–12/2001 Специализация
Джорджтаун Юнивърсити, Вашингтон (САЩ) 

Инвестиции, Конструиране на инвестиционни портфейли, Корпоративни финанси

01/09/1992–01/11/1996 Магистър по финанси Магистър

УНСС, (София) 

Икономикс, Корпоративни финанси, Публични финанси, Банково дело, Счетоводство и 
контрол, Търговско право, Данъчно право, др.

09/1986–05/1990 Средно образование
7-мо ЕСПУ, София (България) 

Английски, Руски, Литература, Математика

ЛИЧНИ УМЕНИЯ  

Майчин език български

Други езици РАЗБИРАНЕ ГОВОРЕНЕ ПИСАНЕ

Слушане Четене Участие в разговор
Самостоятелно 

устно изложение

Английски C2 C2 C2 C2 C2

руски C1 C1 C1 C1 B1

румънски C1 C1 C1 C1 B2

Ниво: A 1, 2 Основно ниво на владеене; B 1, 2 Самостоятелно ниво на владеене; C 1, 2 Свободно ниво на владеене
Обща европейска езикова рамка 

Комуникационни умения Лесна адаптация към нова среда; добри комуникационни умения.

Организационни / управленски 
умения

Над 12 годишен опит на ръководна позиция; опит в създаването и преструктурирането на 
трудови колективи и групи по интереси; голям и разнообразен опит в управлението на 
различни екипи и проекти.

Професионални компетенции Задълбочени знания в множество теоретични области на икономиката и финансите; 
систематични и утвърдени знания и умения за управлението на предприятия във финансова 
или организационна криза.
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Дигитална Компетенция Добро владеене на Microsoft Office™ (Word™, Excel™ and PowerPoint™). Напреднал ползвател 
на различни приложения за Windows и Linux операционни системи.

Свидетелство за управление на 
МПС

B
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