
  

 
 

 
АВТОБИОГРАФИЯ 

 
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

Име  ИВАНОВ, ЙОРДАН ХРИСТОВ 
Телефон  0882164593;  0893 636 353 

E-mail  iordan_ivanov@abv.bg;   jordan.ivanov@ue-varna.bg;  
Националност  Българин 

 
ТРУДОВ СТАЖ 

 • Дати (от-до)  26.01.2009 – до сега 
• Име и адрес на работодателя  Делта-Пи Акаунтниг ЕООД 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Счетоводно обслужване, Финансови консултации, Разработване на проекти  

• Заемана длъжност  Управител/ Счетоводител  
• Основни дейности и отговорности  Текуща счетоводна отчетност, Годишно счетоводно приключване на фирми 

   
 • Дати (от-до)  02.07.2019 – до сега 

• Име и адрес на работодателя  Икономически университет - Варна 
• Вид на дейността или сферата на 

работа 
 Професионални обучения и квалификации  

• Заемана длъжност  Директор на ЦПО към ИУ-Варна 
• Основни дейности и отговорности  Организиране и провеждане на краткосрочни курсове, професионални обучения и 

квалификации 
   

 • Дати (от-до)  28.06.2019 – до сега 
• Име и адрес на работодателя  Икономически университет - Варна 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Преподавател по „Управление на разходи”, „Цени и ценова политика”, „Търговски 
взаимоотношения в индустрията”, „Кариерно развитие  

• Заемана длъжност  Ръководител катедра 
• Основни дейности и отговорности  Научно изследователска и преподавателска дейност 
 

 • Дати (от-до)  29.06.2016 – до сега 
• Име и адрес на работодателя  Икономически университет - Варна 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Преподавател по „Управление на разходи”, „Цени и ценова политика”, „Търговски 
взаимоотношения в индустрията”, „Кариерно развитие  

• Заемана длъжност  доцент  
• Основни дейности и отговорности  Научно изследователска и преподавателска дейност 

   
 • Дати (от-до)  07.04.2008 – 28.06.2016 

• Име и адрес на работодателя  Икономически университет - Варна 
• Вид на дейността или сферата на 

работа 
 Преподавател по „Управление на разходи”, „Цени и ценова политика”, „Търговски 

взаимоотношения в индустрията”, „Кариерно развитие  
• Заемана длъжност  Главен асистент  

• Основни дейности и отговорности  Научно изследователска и преподавателска дейност 

 
 • Дати (от-до)  23.10.2006 – 05.04.2008 г. 

• Име и адрес на работодателя  „Петрол” АД 
• Вид на дейността или сферата на 

работа 
 Счетоводство, финанси, одит  

• Заемана длъжност  Гл.специалист Вътрешно ведомствен контрол и служба сигурност 
• Основни дейности и отговорности  Ревизии и проверки на търговските обекти на „Петрол”АД във връзка със спазването на 

счетоводната, финансовата и организационната дисциплина, както и спазването на 
изискванията наложени от ICO 9001 



  

 
 • Дати (от-до)  21.02.2007 – 30.06.2007 г. 

• Име и адрес на работодателя  Икономически университет – Варна , по граждански договор 
• Вид на дейността или сферата на 

работа 
 Преподавател в спец. “Ик.на индустрията” 

• Заемана длъжност  Хоноруван асистент 
• Основни дейности и отговорности  Оперативно управление на производството 

 
 • Дати (от-до)  01.04.2005 – 30.10.2005 г. 

• Име и адрес на работодателя  Икономически университет - Варна 
• Вид на дейността или сферата на 

работа 
 Финансово счетоводен отдел 

• Заемана длъжност  Оперативен счетоводител (заместване на титуляр) 
• Основни дейности и отговорности  Изготвяне на проекти за бюджет, осчетоводяване на касови и банкови операции, 

изготвяне на отчети и справки до Министерство на финансите и Министерство на 
образованието  

 
 • Дати (от-до)  01.02.2005 – 31.03.2005 г. 

• Име и адрес на работодателя  Икономически университет – Варна 
• Вид на дейността или сферата на 

работа 
 Финансово счетоводен отдел 

• Заемана длъжност  Касиер – счетоводител ( заместване на титуляр) 
• Основни дейности и отговорности  Отчитане на касовите операции, работа с първични счетоводни документи, изплащане на 

заплати и др. 
 

 • Дати (от-до)  03.06.2002 –31.01.2005  
• Име и адрес на работодателя  Икономически университет - Варна 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Финансово счетоводен отдел 

• Заемана длъжност  Инспектор социално-битово обслужване на студентите (заместване на титуляр) 
• Основни дейности и отговорности  Разпределение на субсидия за стипендии и общежития, отчитане на изразходваните 

средства във връзка със социално битовото обслужване  
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
• Дати (от-до)  09/2012 – 06.2017 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Технически университет - Варна 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 ООП, Бази данни, Организация на комюпъра, Компютърна графика, Цифрова 
схемотехника и др. 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Бакалавър по компютърни науки 

   
• Дати (от-до)  09/2003 – 1.2008 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Икономически университет - Варна 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Цени, ценова политика  и ценообразуване в индустриалните фирми 
Тема на дисертационния труд: „Ценова стратегия за  българските акумулаторни батерии 
на националния пазар (особености и възможности за усъвършенстване)” 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Доктор по икономика 

 
• Дати (от-до)  09/2001 – 12/2002 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Икономически университет – Варна 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Финансови взаимоотношения на индустриалните предприятия; Фирмена диагностика и 
растеж, Управление на риска; Логистика; Контролинг, Производствен мениджмънт, 
Управление на човешките ресурси и др. 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Магистър по икономика; специалност Икономика и управление на индустрията  



  

 
• Дати (от-до)  09/1997 – 05/2001 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Икономически университет – Варна 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Планиране и анализ на индустриалното предприятие, Управление на ценообразуването, 
Организация на труда, Оперативно управление на производството, Финанси на фирмата, 
Инвестиции и инвестиционен анализ, Финансово счетоводство и др.. 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Бакалавър по икономика; специалност Икономика и управление на индустрията  

  
• Дати (от-до)  09.1992 – 05.1997 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Техникум по икономическа информатика – гр.Търговище 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Икономика и управление на търговията – Международна и вътрешна търговия, Финанси 
на фирмата, Счетоводство, Мениджмънт и маркетинг и др. 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Икономист – счетоводител в търговските фирми 
 

 
 
 
 
 
 
ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома. 
МАЙЧИН ЕЗИК  Български 

 
ДРУГИ ЕЗИЦИ 

 

  Английски                                         Руски 
• Умения за четене  Мн. добро                                          Добро 

• Умения за писане  Мн. добро                                         средно 

• Умения за разговор  Мн. добро                                          добро 
 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Координация и управление на хора, 
проекти и бюджети в 

професионалната среда, на 
доброволни начала (например  в 

областта на културата и спорта) у 
дома и др. 

 В МОМЕНТА СЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАТА НА РАБОТЕЩИТЕ В ИУ-ВАРНА, ПОРАДИ 

КОЕТО СЧИТАМ, ЧЕ МОГА ДА КООРДИНИРАМ ХОРА С РАЗЛИЧНИ ИНТЕРЕСИ.  
 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със специфично 

оборудване, машини и др. 

 MS WORD, MS EXCEL, INTERNET, POWER POINT, COREL DRAW,СЧЕТОВОДЕН СОФТУЕР 

„ДЕНИСОФТ” , ППП „ПИТАГОР”, MCMASTER, MICROINVEST DELTA, РАБОТА С ЕЛЕКТРОННО 

БАНКИРАНЕ И ДР. 

 
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА МПС 
 категория В 

 



  

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  ПРЕЗ 2009 ГОДИНА БЯХ СЧЕТОВОДИТЕЛ ПО ПРОЕКТ, КАКТО И УЧАСТНИК В ОБУЧЕНИЯТА В 

КАЧЕСТВОТО МИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ  В ПРОЕКТ ОДОБРЕН ОТ ОС ВАРНА С РЕШЕНИЕ № 1230-10, 
ПРОТОКОЛ № 14/01, 02.04.2009 "СТАРТ В КАРИЕРАТА ИЛИ КАК ДА БЪДЕМ НАЙ-ДОБРИЯ 
КАНДИДАТ" НАСОЧЕН КЪМ 200 ЗАВЪРШВАЩИ ГИМНАЗИСТИ И ФИНАНСИРАН ОТ ОБЩИНА ВАРНА. 
 ПРЕЗ 2008 – 2009 Г. УЧАСТВАХ, КАТО ПРЕПОДАВАТЕЛ  В ПРОЕКТ BG 2005/017 – 353.10.01-3.93 

„ИНОВАТИВНИ  ПОДХОДИ В ПОО ЗА ЗАЕТОСТ И ПРИГОДНОСТ НА РАБОТНАТА СИЛА”, ОРГАНИЗИРАН 

ОТ СТОПАНСКА КАМАРА БЪЛГАРИЯ И СК – ВАРНА 
ПРЕЗ 2012 Г. УЧАСТВАХ, КАТО ПРЕПОДАВАТЕЛ В ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА 

ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, ОРГАНИЗИРАН ОТ СТОПАНСКА КАМАРА БЪЛГАРИЯ И СК – ВАРНА. 
   

 


