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ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
• Дати (от-до)
• Образователна организация

• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Придобита степен,
квалификация

• Дати (от-до)
• Образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения

• Придобита степен,
квалификация
• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения

• Придобита степен,
квалификация

2011 - 2015
Икономически университет – Варна
Професионално направление 3.8. „Икономика”, докторска програма „Икономика и
управление (строителство и недвижима собственост)”
Управление на инвестиционния процес; Количествени методи в икономиката;
Микроикономика; Английски език
Доктор по икономика и управление (строителство и недвижима собственост)
Защитен дисертационен труд на тема: „Усъвършенстване управлението на
инвестиционни проекти при изграждане на търговски центрове”
2008 - 2009
Икономически университет – Варна
Специалност: Икономика на строителството (строително предприемачество)
Строително предприемачество; Управление на земята за строителство;
Инвестиционен анализ; Оценяване на недвижими имоти и др.
Подготовка в областта на специфичните проблеми на строителния сектор и
стопанските организации, които осъществяват строително-монтажна,
проектантска и други съпътстващи дейности в условията на пазарна икономика.
Магистър по икономика

2004 - 2008
Икономически университет – Варна
Специалност: Икономика на строителството
Организация, планиране, отчитане и контрол на дейността на строителните
предприятия; управление на инвестиционните дейности; териториално
устройство и управление на собствеността; ценообразуване на строителната
продукция; управление на персонала в строителните предприятия; управление
на европейски проекти и др.
Бакалавър, икономист
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СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
• Дати (от-до)
• Обучаваща/образователна
организация
Специализация

2012 - 2013
Икономически университет – Варна
Център за продължаващо обучение
Методика на обучението

ТРУДОВ СТАЖ
• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейност, сфера на работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейност, сфера на работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейност, сфера на работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейност, сфера на работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейност, сфера на работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности

01.03.2010 – до момента
Икономически университет – Варна; гр. Варна, бул. Княз Борис І № 77,
катедра „Икономика и управление на строителството”
Образование
Асистент, висше училище
Подготовка на учебни материали; провеждане на учебни занятия; подпомагане
на титуляра на дисциплината при организиране на лекционната дейност и
контрола на студентите; участие в провеждането на изпити; подпомагане и
контрол на извънаудиторната дейност на студентите; осъществяване на научни
изследвания, представяне и публикуване на получените резултати; участие в
подготовката и осъществяването на катедрени мероприятия.
18.03.2009 – 18.09.2009
„Денев инженеринг” ЕООД; гр. Варна
Строителство на електрически инсталации
(пожарогасителни и пожароизвестителни системи)
Технически сътрудник
Оперативна и административна дейност; координиране на информационния
поток; поддържане на бизнес контакти с доставчици и клиенти на фирмата;
подготовка на оферти, актове и протоколи; отчитане на дейността.
01.04.2005 – 04.03.2009
„Неко инженеринг” ООД; гр. Варна
Строителство на електрически инсталации
(вътрешни и външни електроинсталации)
Управител
Представляване на дружеството пред държавни, банкови и други институции;
подготовка и сключване на договори; координация на информационния поток;
подготовка на документи и участие в тръжни процедури, отчитане изпълнението
на договорите; следене на вземанията и задълженията на фирмата, касови и
банкови разплащания.
01.11.2003 – 01.04.2005
„Неко инженеринг” ООД; гр. Варна
Строителство на електрически инсталации
(вътрешни и външни електроинсталации)
Технически изпълнител
Подготовка на договори; координация на информационния поток; подготовка на
документи за участие в тръжни процедури, отчитане изпълнението на
договорите; следене на вземанията и задълженията на фирмата, касови и
банкови разплащания; водене на личните досиета на персонала.
14.10.2002 – 31.10.2003
"Заводски строежи – Девня” АД; гр. Девня
Строителство
Технически сътрудник, отдел ЕМО
Оперативна и административна дейност; координация на информационния
поток; поддържане на бизнес контакти с доставчици и клиенти на фирмата;
подготовка на оферти, актове и протоколи.
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• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейност, сфера на работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности

13.08.1998 – 12.10.2002
“Визикомп” ООД; гр. Варна
Компютърна техника
Секретар
Оперативна и административна дейност; координация на информационния
поток; поддържане на бизнес контакти с клиенти на фирмата; внедряване и
поддръжка на счетоводен софтуер AS99E (Dos), Работна заплата, НОИ,
Хонорари / Граждански договори, Попълване на банкови документи;
текстообработка.

УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА
ДЕЙНОСТ

ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
/водени семинарни занятия/
през периода

РАБОТА СЪС СТУДЕНТИ

Икономика на предприятието
Основи на строителния бизнес
Икономически основи на недвижимата собственост
Управление на строителното предприятие
Ценообразуване в строителството
Изследване на строителния пазар
Бизнес планиране
Научен ръководител и рецензент на дипломанти от специалностите „Икономика
на строителството“, „Икономика на недвижимата собственост“ и „Бизнес
икономика“
Член на комисии в прегледа на студентската научна дейност
Секретар на Студентска научно-практическа конференция (2012-2014)
Ръководител на студентски стаж в гр. Санкт Петербург, Русия, 2016

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА
РАБОТА

ОБЛАСТИ НА НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Управление на инвестиционни проекти, строителен бизнес и предприемачество,
икономика на недвижимата собственост

ПУБЛИКАЦИИ
• Учебници и учебни помагала
(1 бр.)

Стоянов, С. и др. Икономика на недвижимата собственост. Варна: Наука и
икономика, 2013, с. 166 – 215 (учебник).

• Научни статии
(2 бр.)

Антонова, В. Развитие на недвижимите имоти с търговско предназначение в
България. // Известия, № 4, 2016, с. 443-458.
Антонова, В. Възможности за професионално образование и обучение в
областта на управлението на инвестиционни проекти в България. // Известия,
№ 1, 2015, с. 47-57.

• Научни доклади
(7 бр.)

Антонова, В. Място на професионалното управление на проекти в системата на
висшето образование. // Сборник с доклади от 29-та международна научнопрактическа конференция „Строително предприемачество и недвижима
собственост”. Варна: Наука и икономика, 2014, с. 299-307.
Антонова, В. Показатели за оценка изпълнението на инвестиционните проекти. //
Сборник с доклади от 28-ма научно-практическа конференция с международно
участие „Строително предприемачество и недвижима собственост”. Варна: Наука
и икономика, 2013, с. 530-542.
Антонова, В. Възможности за минимизиране на риска в инвестиционните
проекти. // Сборник доклади от 27-ма научна конференция с международно
участие „Строително предприемачество и недвижима собственост”. Варна: Наука
и икономика, 2012, с. 425-437.
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Стоянов, С., В. Антонова. Възникване и развитие на съвременните модерни
търговски центрове. // Сборник доклади от Международна научна конференция
„Управление на недвижимата собственост в контекста на икономиката на
знанието". София: Авангард Прима, 2012, с. 55-61.
Антонова, В. Възможности за подобряване организацията на инвестиционните
проекти. // Сборник доклади от 26-та научна конференция с международно
участие „Строително предприемачество и недвижима собственост”. Варна: Наука
и икономика, 2011, с. 405-414.
Антонова, В. Основни подходи при изследване управлението на
инвестиционните проекти. // Сборник доклади от 26-та научна конференция с
международно участие „Строително предприемачество и недвижима
собственост”. Варна: Наука и икономика, 2011, с. 395-404.
Антонова, В. Същност и характеристика на инвестиционните проекти. // Сборник
доклади от 25-та научна конференция с международно участие „Строително
предприемачество и недвижима собственост”. Варна: Наука и икономика, 2010,
с. 293-303.

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

МАЙЧИН ЕЗИК

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ДРУГИ ЕЗИЦИ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ДОБРО / ДОБРО / ОСНОВНО

Четене / писане / разговор

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

Лидерски, организационни и координационни компетенции при провеждане на
различни чествания на катедрата, вкл. работа със студенти.

Съвместно съжителство с други хора
в интеркултурно обкръжение, в
ситуации, в които комуникацията и
екипната работа са от съществено
значение (напр. в културата и спорта)

Лидерски, организационни и комуникационни умения за работа с различни
възрастови групи във връзка с функциите на пом. треньор по акробатичен Rock
and Roll (в периода 1998-2002).

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И

Лидерски, организационни, умения за работа в екип, умения за работа в
динамична среда.

КОМПЕТЕНЦИИ
Координация, управление и
адмистрация на хора, проекти и
бюджети в професионалната среда или
на доброволни начала (напр. в
областта на културата и спорта)

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
Работа с компютри, със специфично
оборудване, машини и др.

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

Компютърна грамотност: MS Windows 3х, 9х, 2000, XP, Vista, 7; MS Office (MS
Excel, MS Word, MS Project, MS Power Point); MS Dos; Corel Draw; Corel PhotoPaint; Intelli Cad; Microinvest – Делта, склад; Building Manager; Internet Explorer;
Netscape Navigator; RedFox; Outlook Express; Интернет банкиране. Работа с офис
техника: факс, централа, скенер, принтер, копир и др.
Акробатичен Rock and Roll – пом. треньор и активен състезател в периода 1998 –
2002.

Музикални, писмени, дизайнерски и др.

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенции, които не са споменати
по-горе

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА МПС

Машинопис кирилица – 197 ч.уд./мин.
Машинопис латиница – 165 ч.уд./мин.
Кат. В
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ
Проекти за научни прояви

Международна
научно-практическа
конференция
„Строително
предприемачество и недвижима собственост” (2010-2016)
Форма на участие: член на екип, участващ в подготовка на проектно
предложение; член на екип (оперативен сътрудник, оперативен отговорник) по
организиране и провеждане на научната проява.
Студентска научно-практическа конференция (2012-2014)
Форма на участие: член на екип, участващ в подготовка на проектно
предложение; секретар на Студентска научно-практическа конференция с
основни задължения: подпомагане дейността на Председателя на
конференцията, водене на протокол за представените доклади, съставяне на
Отчет и Протокол от проведената конференция.

Други проекти

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO0017.0.07 „Без граници – Компонент 1” – Фаза 2 (2012)
Форма на участие: член на работна група, участваща в разработването на
проектно предложение.
Проект BG051PO001-7.0.07-0036 „Иновативна партньорска мрежа за
устойчиво сътрудничество университет-бизнес”; процедура BG051PO0017.0.07 „Без граници – Компонент 1” – фаза 2; приоритетна ос 7 „Транснационално
и междурегионално сътрудничество”; Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2007-2013.
Форма на участие: експерт анализ (2013).
Проект BG051PO001 - 3.3.07 - 0002 „Студентски практики”, съфинансиран от
Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2007-2013.
Форма на участие: академичен наставник (2013-2014).

Последна актуализация: 23.03.2017
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