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Завършено образование   

  Икономически университет – Варна, магистър по „Корпоративни финанси” -

2011г. 
   

Научни интереси   

  Изглаждане на доходите; Управление на доходите; Финансови инвестиции; 

Публични финанси. 

 
  

  
   

Преподавани 

дисциплини 

  

  Семинарни занятия: 
„ Публични финанси - II част“ -  спец. „Финанси“ (ОКС „бакалавър“); 

„ Въведение във финансите“ -  спец. „др. специалности“ (ОКС „бакалавър“); 

„Мита и митнически режими“ -  спец. „Публични финанси“ (ОКС „магистър“). 
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