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Българин 
09.12.1987 г 
Мъж 

  

 
 

Трудов стаж 

 

  

  
 

 

2016 г. -    

Заемана длъжност или позиция Главен експерт 

Основни дейности и отговорности Организиране на заседанията на Комисията за енергийно и водно регулиране 
(КЕВР), изготвяне на протоколи от заседанията на КЕВР, водене на регистъра 
на лицензираните дружества, регистъра на лицензиите и регистъра на 
разрешенията 

Име и адрес на работодателя Комисия за енергийно и водно регулиране 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

Дирекция „Обща администрация“, Отдел „Административно и информационно 
обслужване“ 
 
 

2015 – 2016 г.  

Заемана длъжност или позиция Старши експерт 

Основни дейности и отговорности Организиране на заседанията на Комисията за енергийно и водно регулиране 
(КЕВР), изготвяне на протоколи от заседанията на КЕВР, водене на регистъра 
на лицензираните дружества, регистъра на лицензиите и регистъра на 
разрешенията 

Име и адрес на работодателя Комисия за енергийно и водно регулиране 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

Дирекция „Обща администрация“, Отдел „Административно и информационно 
обслужване“ 
 
 

2014 -2015 г.  Комисия за енергийно и водно регулиране  

Заемана длъжност или позиция Младши експерт 

Основни дейности и отговорности Регулаторна политика 

Име и адрес на работодателя Комисия за енергийно и водно регулиране 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

Дирекция „Регулаторна политика и международна дейност“ 
 
 
 

2012 – 2014   

Заемана длъжност или позиция Старши възпитател 

Основни дейности и отговорности Образование  
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Име и адрес на работодателя НУФИ „Филип Кутев“, гр. Котел 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

Възпитател / учител по Български език и литература; Свят и личност 
 
 

2011-2012  

Заемана длъжност или позиция Младши възпитател 

Основни дейности и отговорности Образование  

Име и адрес на работодателя НУФИ „Филип Кутев“, гр. Котел 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

Възпитател / учител по Български език и литература; Свят и личност 
 
 
 

2010 - 2011  

Заемана длъжност или позиция Младши учител 

Основни дейности и отговорности Образование  

Име и адрес на работодателя НУФИ „Филип Кутев“, гр. Котел 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

Учител по Български език и литература; Свят и личност 
 
 
 
 

Образование и обучение  
  

Дати 20.07.2020 -  

Наименование на придобитата 
квалификация 

Докторант, докторска програма „Икономика и икономическа политика“ 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Микроикономика, Макроикономика, Международна икономика 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София 
Стопански факултет  
 

Дати 2018 -2019 г.  

Наименование на придобитата 
квалификация 

Магистър по икономика, специалност „Икономика и финанси“ 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Микроикономика, Макроикономика, Международна икономика, Финанси 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София 
 
 

Дати 2010 -2012 г.  

Наименование на придобитата 
квалификация 

Магистър: Връзки с обществеността, специалност „ПР на публичната 
администрация“ 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

ПР, Теория на масовата комуникация, Публицистика и обществено мнение, 
Държавна администрация и местно самоуправление 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

ШУ „Еп. Константин Преславски“, гр. Шумен 
 
 
 

Дати 2006 -2010 г.  

Наименование на придобитата 
квалификация 

Бакалавър: Филолог / Учител, специалност „Българска филология“ 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Езикознание, Литературна теория 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

ШУ „Еп. Константин Преславски“, гр. Шумен 
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Дати 2002 -2006 г.  

Наименование на придобитата 
квалификация 

Средно образование 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Български език и литература, История, Математика 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

СОУ „Г. С. Раковски“, гр. Котел 
 
 

 
 

Лични умения и 
компетенции 

 
 
 

  
 

 

Майчин език  Български език 
  

Други езици  
 
Английски език 

 

• Четене 
 

 
    Средно 

• Писане 
 

• Разговор 
 

    Средно 
 
    Средно 
 
 
 
   Полски език 

 

• Четене 
 

 
      Основно 

• Писане 
 

• Разговор 
 

     Основно 
 
      Основно 

  

  
 
 

  

Свидетелство за управление на 
МПС 

кат. B, кат. С  
 
 
 
 

Участия в проекти 2008 - 2010 г. 
ШУ „Еп. Константин Преславски“, гр. Шумен 
Проект: „Етнополитика на езика и езици на политиката на Балканите“ – 
реализирани научни експедиции в гр. Босилеград (Р Сърбия), гр. Скопие (Р 
Северна Македония), гр. Прищина и гр. Призрен (Р Косово) 
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Допълнителни обучения, 
сертификати и участия в 

конференции 
 

 

20.11.2019 г.  
Университет за национално и световно стопанство 
Четвърта национална конференция по политическа икономия  
Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия 
 
м. март 2019 г. 
Обучение по проект „Администрация и гражданско общество – партньорство в 
управлението“ на тема: „Обществени консултации и взаимодействие между 
администрацията и гражданското общество“ 
 
21.12.2017 г. 
Институт по публична администрация, гр. София 
Курс/семинар: Обществени консултации и работа със заинтересовани страни 
 
м. януари 2015 г. 
Институт по публична администрация, гр. София 
Въведение в държавната служба 
 
м. януари 2014 г. 
РИО – Сливен 
Тестово оценяване по български език и литература V – XII клас. Метод на 
конструиране и апробиране на тестове 
Формати тестови задачи на международното изследване PISA за оценка на 
функционалната грамотност на учениците 
 
м. май 2013 г. 
Център за подготовка на ученици за олимпиади, гр. София 
Обучение на възпитатели  
 
2009 г. 
Университет „Николай Коперник“, гр. Торун, Р Полша 
Полски език и култура 
 
03.05. – 04.05.2007 г. 
Девета национална конференция за студенти и докторанти 
Филологически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив 
- поощрителна награда 
- извънредна награда за приносно колективно участие в областта на 
Медиевистиката на участниците от ШУ „Еп. Константин Преславски“, гр. Шумен 
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