
  

 
 
 

 
 
               АВТОБИОГРАФИЯ 
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

 
Име  Емил Асенов АТАНАСОВ    

 
Адрес  1373  ж.к.Западен парк бл.77.вх.Б ап.2 

Телефон   (02) 8195 586 

   

Електронна поща  emilasenov@gbg.bg 

 
Националност  Българин 

 

Дата на раждане 

 

ТРУДОВ  СТАЖ 
 

Име на работодателя 

 

Дати (от – до) 

Заемана длъжност или 
позиция 

 

Дати (от – до) 

Заемана длъжност или 
позиция 

 

 15 май 1957 

 

 

 

Университет за Национално и Световно Стопанство (УНСС) 

 

12/2019-  до сега 

Заместник-председател на Общото събрание на УНСС 

 

 

12/2019-  до сега 

Заместник-декан на ФСФ на УНСС 

Дати (от – до)  09/2009- до сега 
Заемана длъжност или 

позиция 
 Доцент в катедра ‘’Финансов контрол на УНСС 

 

Основни дейности и 
отговорности 

  
Разработване и преподаване на учебни курсове по дисциплините „Теория на 
финансовия контрол”, “Контрол във финансовия сектор“, „Банков контрол”, 
„Контрол в капиталовите пазари” „Контрол върху устойчивото развитие”. 
Публикации по тези учебни  дисциплини 
 

 

 

  

http://blogs.unwe.bg/eatanasov


  

 

 

Дати (от – до)  12/1981 год. – 1/1983 год 

Име на работодателя  Софийски градски съд 

 

Заемана длъжност или 
позиция 

 Стажант-съдия 

   
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И 
КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

Дати (от – до)  09/1977 – 05/1981 

Име и вид на организацията, 
осигуряваща обучение и 

квалификация 

 Софийски университет ‘’Св.Климент Охридски’’ , София , България 

Застъпени основни учебни 
предмети/придобити 

образователни умения 

 

    

 
 

Правни и обществени науки 

Придобита квалификация  Магистър– специалност „Право” 

Ниво в националната 
професионална квалификация  

 

 

 

 

 

Магистър 

   

Дати (от – до)  19.05.2005 год. 

Име и вид на организацията, 
осигуряваща обучение и 

квалификация 

 Университет за национално и световно стопанство,  

София,  България 

Застъпени основни учебни 
предмети/придобити 

образователни умения 

 Защитена дисертация на тема „Екологичния риск в дейността на търговските 
банки” през 2005 год. 

 

Придобита квалификация  Доктор  по икономика 

Ниво в националната 
професионална квалификация  

(ако е необходимо) 

 Доктор 



  

 
 
 

 Сертификат за вътрешен одитор на  Системи за 
управление на качеството съгласно EN ISO 9001:2000 

 Стипендия на НАТО на тема “Граждански контрол върху          
действията на правителството”-1990 год. 

 
                                                                                                                               

МАЙЧИН ЕЗИК     Български 

 

 

      Английски 

 

   
Умения за четене    Добро 

 
Умения за писане    Добро 

 
Вербални умения    Добро 

 
 

 

         Руски 

 

Умения за четене    Добро 
 

Умения за писане    Добро 
   

Вербални умения    Добро 
 

 

.    

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ  

администриране на хора, 

проекти и бюджети; в 

работата, на добрволна 

основа (например култура и 

спорт), в дома и т.н. 

  

 

Експерт по въпросите на икономическата политика към обществени и 

политически организации .Подготовка на законопроекти: 

1.Проект за изменение на Закона за облагане на доходите на физическите 

лица 1999 ,2003 год. – чрез който се въвежда принципа на семейното 

подоходно облагане. 

  2.Проекти за изменение на Закона за корпоративното подоходно 

облагане         2000 г, 2001 г,2002,2003 год. 

  3.Проект за изменение на Закона за административното обслужване на 

гражданите 1999 год.  

  4.Проект за изменение на Закона за малките и средните предприятия – 

2000 год. 

 Регистриран  в Софийски градски съд и Софийски окръжен съд като 

вещо лице  относно  съдебни  финансово-икономически експертизи ( 

Обн. ДВ. бр.20 от 8 Март 2019 г и . ДВ. бр.23 от 19 Март 2019 г. ) 

ПЕРСОНАЛНИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Придобити в ежедневието или 
в кариерата, но без да са 

задължително удостоверени с 
официални сертификати и 

дипломи 

 

Други чужди езици 

 



  

 Член на Управителния съвет на Центъра   за превенция и 

противодействие на изпирането на пари (ЦППИП)  и ръководител на 

Направление „Сертифициране и обучение” 

 

ТЕХНИЧЕСКИ  УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

. 

Работа с компютри, 
специфични типове 

оборудване, машини и т.н. 

  

 

 

Microsoft Word – отлично 

Microsoft Power Point - отлични 

Adobe Photoshop, Adobe Flash – добри 

 

 

АРТИСТИЧНИ  УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Музикални, писателски, 
дизайнерски и т.н. 

  

 

ДРУГИ УМЕНИЯ И 

 КОМПЕТЕНЦИИ 

Компетенции, които не са    
посочени по-горе 

  
 
 

1.Ръководител на университетски  проект НИД НИ-11/2018 „Проект на 

модел на финансова дигитална екосистема“ 2018-2020 год.  

2.Участие в проект  BG051РО001-4.3.04-0034 „Развитие на електронните 

форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови 

възможности за повишаване на образованието и успешна професионална 

реализация“ 

3.Участие проект № BG051РО001-3.1.04-059 „Актуализиране на учебните 

програми  в ОКС „бакалавър“ – професионално направление „Икономика“; 

4.Участие в университетски научен проект НИД 21.03-9/2008 „Проблеми на 

оценката ,оповестяването и контрола на екологичните рискове в след 

присъединителния период на България към ЕС“ – 2009-2012 год. 

 
 

DRIVING LICENCE(S) 
  

Да  
 

 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА  
ИНФОРМАЦИЯ 

 
 
 
 
 
 
 

 

КОНФЕРЕНЦИИ  
1.Ръководител на университетски научен проект НП-8/2010  за 

организиране и провеждане  на международна научна конференция 

на тема: „Глобалната финансово-икономическа криза и  

финансовия контрол”- Равда 06-08.09.2010 год. 

   2.Ръководител на университетски научен проект НИД НП-16/2014    

за организиране и провеждане  на международна научна 

конференция на тема: „Съвременни проблеми в теорията и 



  

практиката на контрола в България”;Равда  17-19 септември 2014 

год. 

3.Ръководител на университетски научен проект НИД НП -17/2016  за 

организиране и провеждане  на Национална конференция на тема: 

„Проблеми в теорията и практиката на контрола през втория 

програмен период 2014-2020“ Равда  16-18 септември 2016 год. 

4.Ръководител на университетски научен проект НП-7/2017   за 

организиране и провеждане  на Международна юбилейна научна 

конференция на тема: Теория и практика на финансите, финансовия 

контрол и счетоводството в глобалния свят. 16.11.2017 г. 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ 

1.Нефинансово  отчитане на дейността на организациите , 

Издателски комплекс  УНСС, София, 2017 год. , ISBN 978-954-644-

958-0; 

2.Особености на новата регулаторна рамка   за превенция срещу  

манипулирането на финансовите пазари в Европейския съюз; 
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Union ; Accounting. Economy.  Management. Problems and prospects of 

development of economic science and education in conditions  of 

European integration: collective Lutsk: Publishing department. Lutsk  
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Charybdis?  Publisher: NEWTON Books;  ISBN 978-80-87325-09-4 
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Activities of Rating Agencies; ZBORNíK z Medzinárodná Vedacka 

konferencia “ Analýzy, trendy a perspektívy ( Ekonomika, financie, 

http://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/8699
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http://www.unwe.bg/eajournal/en


  

management) ”, Trencianske Teplice,  ZILINA, 2010 ,  ISBN 

978808940116 

12.Principles for disclosure of non-financial information  according to 

the regulatory framework in the European Union “ KNOWLEDGE 

International Journal Scientific papers Vol.19.1.,ISSN 2545-443939 

 


