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Трудов стаж

• Дата
• Име и адрес на работодателя
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

От ноември 2019 г. до настоящия момент
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София
Главен асистент
Води курсове лекции и упражнения по „Обща икономическа теория“ (Микроикономика и
Макроикономика), Икономически анализ в правото, Икономически аспекти на правото,
Европейски политики и програми на бакалаври и магистри. Администратор на магистърска
програма „Икономика и право“.

• Дата
• Име и адрес на работодателя
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

От септември 2018 г. до настоящия момент
„Университет по архитектура строителство и геодезия”, гр. София
Главен асистент
Води курсове лекции по „Икономикс” (Микроикономика и Макроикономика) и “Мениджмънт”
на бакалаври и „Европейски политики” на магистри

• Дата
• Име и адрес на работодателя
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

От февруари 2011 г. до 04.09.2017 г.
„Университет по архитектура строителство и геодезия”, гр. София
Редовен асистент
Води курсове лекции и упражнения по „Икономикс” (Микроикономика и Макроикономика) и
по “Мениджмънт”

• Дата
• Име и адрес на работодателя
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

От септември 2009 г. до юни 2016 г.
„Университет по архитектура строителство и геодезия”, гр. София
Хоноруван асистент
Води курсове лекции и упражнения по „Икономикс” (Микроикономика и Макроикономика) и
по “Мениджмънт”

• Дата
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

От декември 2008 г. до август 2013 г.
„Евробилдинг 2000” ООД, гр. София, ЕИК 175195444
Инвестиции и акционерни участия в компании от строителния сектор
Управител
Представителство и контрол

• Дата
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

От ноември 2008 г. до октомври 2012 г.
„Балканкар Дунав” АД, гр. Лом, ЕИК 821152282
Производство на електрокари и др. техника
Член на Съвета на директорите
Представителство и контрол

• Дата
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

От ОКТОМВРИ 2008 г. до ноември 2010 г.
„Роуд инженеринг 2004” АД, София
Инвестиции в строителството, изграждане на пътища и жилищни комплекси
Стопански консултант и юрист
Вземане на участие при решаването на различни икономически и юридически казуси от
инвестиционната дейност на дружеството
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• Дата
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

От ЮЛИ 2007 г. до септември 2008 г.
„Старт 999” ЕООД, гр. София
Правни и финансови консултации, управление и контрол на група дружества от
строителния сектор
Технически сътрудник - Юридически отдел
Всякакъв вид юридическа работа без процесуално представителство в областта на
Търговско, Облигационно, Финансово, Вещно, Строително, Нотариално и
Административно право.

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
• Дата
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на придобитата
квалификация

От април 2013 г. до септември 2017 г.
„Университет за национално и световно стопанство”
Микроикономика и Макроикономика, Институционална икономика, Икономика и Право.
Защитена дисертация на тема „Правата на собственост в институционалния механизъм на
икономическата система”.
Доктор по „Политическа икономия /Микроикономика и Макроикономика/”

• Дата
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на придобитата
квалификация

От октомври 2010 г. до 2012 г.
„Университет за национално и световно стопанство”

• Дата
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на придобитата
квалификация

От септември 2003 г. до юни 2010 г.
„Университет за национално и световно стопанство”

• Дата
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на придобитата
квалификация

От 2001 г. до 2006 г.
„Университет за национално и световно стопанство”

• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на придобитата
квалификация

1997-2001
26-то СОУ „Йордан Йовков”, гр. София

Приложна микроикономика, Приложна макроикономика, Икономика на публичния сектор,
Парична политика, Финансови пазари и др.
магистър „Макроикономика”

Търговско, Облигационно, Финансово, Вещно, Строително, Нотариално и Административно
право и др.
Специалност Право (семестриално завършена)

Икономика на военно-промишления комплекс, Конверсия на военното производство,
Фирмена сигурност и др.
Бакалавър „Икономика на отбраната и сигурността”

Немски език и география
Средно образование с профил „Немски език и география”

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
МАЙЧИН ЕЗИК

Български

Други езици
• Четене
• Писане
• Разговор
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Немски език
Отлично
Добро
Добро

• Четене
• Писане
• Разговор

Английски език
Добро
Основно
Основно

• Четене
• Писане
• Разговор

Руски език
Отлично
Основно
Основно

Технически умения и компетенции
Свидетелство за управление на
МПС
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Много добра компютърна грамотност: Word, Excel, SPSS.
Шофьор кат. В, активен шофьор.

