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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Иван Веселинов Апостолов 
 

        

 Служебен адрес : България, Варна, пощ. код 9000,  бул. "Княз Борис I" 77  

 Мобилен телефон :  0882/ 164 517     

 E-mail : ivan.apostolov@ue-varna.bg  

 Уеб-сайт: http://www.ue-

varna.bg/bg/KatedraPersonalPage.aspx?pid=1114&did=8489  

Профил  в Google Scholar:                                                                                

https://scholar.google.bg/citations?user=gMqEbBcAAAAJ&hl=bg&authuser=2 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И 
ОБУЧЕНИЕ   

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ПРОФЕСИОНАЛНА 

КВАЛИФИКАЦИЯ   
 

2011 - 2015 Образователна и научна степен “Доктор“, по научна 
специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на 
стопанската дейност“  
Икономически университет – Варна 
 

2009 - 2010 Образователно – квалификационна степен „Магистър“, по 
специалност „Счетоводство и контрол“  
Икономически университет – Варна 
Хармонизация на счетоводството, Капиталово 
счетоводство, Одит, Професионална етика в 
счетоводството, Данъчен процес и данъчен контрол 

 

2005 - 2009 Образователно – квалификационна степен „Бакалавър“, по 
специалност „Счетоводство и контрол“  
Икономически университет – Варна 

 Теория на счетоводството, Финансово счетоводство – 
първа и втора част, Микро – Макроикономика, Маркетинг, 
Право, Информатика,  Финансов контрол, Финансов анализ 

2001 – 2005 Средно – специално образование 

 Професионална гимназия по икономика „ Г.С. Рaковски”, гр. 
Ямбол 

Счетоводство, Микро – Макроикономика, Финанси, 
Маркетинг, Информатика 

Придобита втора степен по професионална квалификация 
"Счетоводител" 

mailto:ivan.apostolov@ue-varna.bg
http://www.ue-varna.bg/bg/KatedraPersonalPage.aspx?pid=1114&did=8489
http://www.ue-varna.bg/bg/KatedraPersonalPage.aspx?pid=1114&did=8489
https://scholar.google.bg/citations?user=gMqEbBcAAAAJ&hl=bg&authuser=2
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ПРОФЕСИОНАЛНО 

РАЗВИТИЕ    
 

 
АКАДЕМИЧНО 

РАЗВИТИЕ    
 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА 
ДЕЙНОСТ   

  
НАУЧНО-

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА 
ДЕЙНОСТ   

 

2014 Сертификат „Използване на специализиран софтуер за 
статистическа обработка и анализ на данни (SPSS – 
начинаещи)“ от Икономически университет - Варна 
 

08 - 10 септември  2013 Участие в международен докторантски курс „Въведение в 
аналитичните и емпирични изследвания в счетоводството“, 
организиран от European Accounting Association и UBBFSEGA, 
проведен на 08 - 10 септември 2013 г. в град Клуж–Напока, 
Румъния. 

2008 - 2011 Оперативен счетоводител  

„ПОЛИКОНСУЛТ” ООД, гр.Варна, бул. "Ян Хунияди" № 31 

Счетоводни и данъчни консултации и услуги 

2015 г. - понастоящем Главен асистент по научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и 
анализ на стопанската дейност“  
Икономически университет – Варна 
Организира и води семинарни занятия по разпределените дисциплини, 
участва при провеждане на изпитите по тях, подпомага административната 
дейност на катедрата и др 

2012 – 2015 Асистент по научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на 
стопанската дейност“  
Икономически университет – Варна 

Организира и води семинарни занятия по разпределените дисциплини, 
участва при провеждане на изпитите по тях, подпомага административната 
дейност на катедрата и др. 

Преподавани дисциплини Икономически университет - Варна 

▪  „Теория на счетоводството“ 

▪  „Финансово счетоводство“ 

▪ „Счетоводство на банките“ 

▪ „Счетоводство на бюджетните предприятия“ 
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ЛИЧНИ УМЕНИЯ   

                                            

 

Области на научни 
интереси 

 

▪ Финансово счетоводство  

▪ Контрол 

▪ Счетоводство на бюджетните предприятия 

Брой публикации  

 
Общ брой публикации - 8 в т.ч.: 

1. Дисертация  - 1; 
2. Автореферат - 1; 
3. Монографии –  ; 
4. Студии - ; 
5. Научни статии - 2; 
6. Научни доклади - 4 ;  
7. Учебници и учебни помагала - . 
 

Участие в научни проекти  

▪ Проект „Студентски практики“, финансиран по ОП „Развитие на човешките 
ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд 

▪ Проект за частично финансиране на научни форуми – Научна конференция 
на младите научни работници 2016 г. 

▪ Проект  "Признаване на приходите по договорите за строителство - 
проблеми и перспективи“ 2014 г. 

▪ Проект за частично финансиране на научни форуми – Научна конференция 
на младите  научни работници 2013 г. 

▪ Проект  Мотивационни нагласи в поведението на софтуерните специалисти 
в базираните на знание фирми (на примера на български фирми от сектора 
на информационните технологии) 2013 г. 
 

 

Участие в научни 
конференции и семинари 

 

▪ Участие на конференцията на младите научни работници на ИУ-Варна 
през 2014 г. 

▪ Участие в международна конференция UBBFSEGA, 08 - 10 септември  
2013 г. Клуж–Напока, Румъния. 
 

Майчин език Български език 
  

Други езици РАЗБИРАНЕ  ГОВОРЕНЕ  ПИСАНЕ  

Слушане  Четене  
Участие в 
разговор  

Самостоятелно 
устно 

изложение  
 

Английски език B2  B2 B2 B2 B1 

 Въведете име на езиковия сертификат и ниво, ако е приложимо.  

 Ниво: A1/A2: Основно ниво на владеене  -  B1/B2: Самостоятелно ниво на владеене  -  C1/C2 
Свободно ниво на владеене 
Обща европейска езикова рамка 

http://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/european-language-levels-cefr
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Дигитални умения САМООЦЕНЯВАНЕ 

Обработка на 
информацият

а 
Комуникация 

Създаване 
на 

съдържание 
Сигурност 

Решаване на 
проблеми 

 Свободно ниво 
на владеене 

Свободно ниво 
на владеене 

Свободно ниво 
на владеене 

Свободно ниво 
на владеене 

Свободно ниво 
на владеене 

 Ниво: Основно ниво на владеене  -  Самостоятелно ниво на владеене  -  Свободно ниво на 
владеене  
Дигитални компетенции - Mатрицата за самооценка  

 Въведете име на ИКТ сертификат/ите   

  

Комуникационни умения ▪ добри комуникационни умения, придобити по време на работата ми като 
преподавател 

Организационни / 
управленски умения 

 

▪ лидерство -  

Технически умения и 
компетенции: 

▪ отлично боравене с всички версии на OS Windows и техните текстови 
редактори 

▪ познания в други OS, като Ubuntu 

▪ много добри познания в областта на периферните устройства, мрежовият 
software & hardware 

▪ отлично боравене със счетоводни софтуерни приложения, като  Ajur L, 
Макс, Plus – minus, Питагор и други. 

http://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/digital-competences

