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ОБРАЗОВАНИЕ  
 
1988-1990 г.  Академия за държавна администрация, Москва, Русия. Доктор по 

икономика, научна специалност “Социално управление”  
1974-1978 г.  УНСС, София, специалност “Политикономия-Социология”. Магистър по 

икономика  
1969-1972 г.  Математическа гимназия “Баба Тонка”, Русе. Програмист на ЕИМ  
 
АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ  
 
От 2016 г.  УНСС, председател на редакционния съвет на „Годишник на УНСС“ и 

„Научни трудове на УНСС“  
2012-2016 г.  УНСС, първи заместник-ректор и заместник-ректор по обучението в ОКС 

„бакалавър“  
2007-2011 г.  УНСС, декан на факултет „Финансово-счетоводен“  
От 2010 г.  УНСС, професор в катедра „Финансов контрол“, научна специалност 

“Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност”  
2000-2010 г.  УНСС, доцент в катедра „Финансов контрол“, научна специалност 

“Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност”  
От 2008 г.  Висше училище по застраховане и финанси, доцент и професор, научна 

специалност “Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската 
дейност”  

От 2007 г.  УНСС, ръководител на катедра “Финансов контрол”  
2005-2007 г.  УНСС, главен секретар по въпросите на институционалната акредитация  
2004-2010 г.  Висша атестационна комисия при Министерски съвет, научен секретар на 

Специализираните научни съвети “Стопанска информация, счетоводство и 
финанси” и “Финанси, счетоводство и контрол” 

2002-2012 г.  УНСС, член на редакционния съвет на “Годишник на УНСС“ и „Научни 
трудове на УНСС”  

2002-2007 г.  УНСС, заместник-декан на факултет “Финансово-счетоводен”, член на 
Програмния съвет по научно-изследователската дейност на УНСС.  

 
  



ДРУГИ ДЛЪЖНОСТИ 
 
От 2018 г.  Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори в България, 

председател 
2018 г.  Одитен комитет на Министерство на финансите, член 
2014-2018 г.  Одитен комитет на Български енергиен холдинг ЕАД, член 
2008-2018 г.  Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори в България, член 
2008 - 2009 г.  Одитен комитет на Държавен фонд “Земеделие”, председател 
2006 – 2008 г. Програма за развитие (IDI) на Световната организация на 

върховните одитни институции (INTOSAI), експерт 
2006-2010 г.  Консултативен съвет на председателя на Сметната палата, Комисия за 

оценка качеството на одитите на Сметната палата, член 
2006- 2007 г.  Постоянна комисия по стопански науки и управление на Националната 

агенция по оценяване и акредитация при Министерски съвет, член 
От 1991 г.  Член на органи на управление на различни търговски дружества – „Асет 

иншурънс“АД, “Микро – 67”АД, “Монтажи”ЕАД, “Еледжик”АД, 
“Национална пенсионна компания “Дълголетие”АД, “Спартак холдинг”АД, 
“Моллов приватизейшън консултинг”АД, Застрахователна компания 
“Средец”АД, ЗК”Петекс”ООД, “Мегапрес”АД (през различни периоди).  

 
ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ  
 

Теоретични познания и практически опит в сферата на стопанския и 
финансовия контрол и анализ, вътрешния и външния одит и стопанското 
управление. Автор и съавтор на 10 учебника, два от които са издадени в 
чужбина, на 4 монографии, едната от които е публикувана в чужбина, на 6 
студии, както и на повече от 50 научни статии и доклади, 12 от които са 
публикувани в чужбина. Ръководител и участник в повече от 20 научно-
изследователски и приложни проекта.  

 
ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ  
 

Практически опит в координацията, управлението и администрацията на 
хора, проекти и бюджети, придобит на ръководни академични и други 
длъжности.  

 
ЕЗИКОВИ И КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ  
 

Руски език – отлично, немски език – основно.  
Компютърна грамотност – Microsoft Office, познания по управленски 
информационни системи. 


