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Завършено образование   
  Доктор по икономика – 2012 г. 
  ИУ – Варна, магистър по Банков мениджмънт – 2007 г. 

ИУ – Варна, бакалавър по Финанси („Банково дело“) – 2005 г. 
Пета ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, Варна – 2001 г. 

   
Професионален опит   

2019 – до момента 
2012 – 2019 
2007 – 2012 
2006 - 2007 

 
2005 - 2006 

 

 
 
 

Икономически университет – Варна, катедра „Финанси“, доцент 
Икономически университет – Варна, катедра „Финанси“, главен асистент 
Икономически университет – Варна, катедра „Финанси и кредит“, асистент 
Société Générale Експресбанк, ЦУ, отдел „Нормативно съответствие“, служител 
„Нормативно съответствие“ 
Société Générale  Експресбанк , ЦУ, управление „Инспекция“, младши инспектор 
 

   
Научни интереси   

  превенция на финансови нарушения и мерки срещу изпирането на пари; 
  compliance мениджмънт във финансовите институции; 
  финансови пазари и финансова инфраструктура. 
   

 Преподавани дисциплини   
  Лекционни курсове:  

„Регулиране и надзор на финансовия сектор“ – спец. „Финанси“ – ОКС („бакалавър“); 
„Превенция на нарушения в банките“ – спец. „Банков мениджмънт“ (ОКС „магистър“); 
„Финансово регулиране и нормативно съответствие” – спец. „Финанси и иновации” и спец 
„Банков мениджмънт“ (ОКС „магистър”); 
„Магистърски семинар” – спец. „Финанси и иновации” (ОКС „магистър”); 
„Въведение във финансите” (ОКС „бакалавър”). 
 
Семинарни занятия: 
„Сравнителни банкови системи“ -  спец. „Банков мениджмънт“ (ОКС „магистър“); 
„Финансово посредничество“ – спец. „Финанси“ (ОКС „бакалавър). 
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 Участие в научни проекти   
Проект  „Конкурентност и стабилност на банковата система в България“, ИУ – Варна 
(Проект НПИ-132 / 2014-2016 г.) 
 
Проект „Финансовата инфраструктура - състояние, проблеми, иновационен потенциал“ 
(Проект НПИ-18 / 2018-2020 г.) 
 
Проект „ A FINancial supervision and TECHnology compliance training programme (FIN-
TECH) - Call: Horizon 2020-ICT-2018-2020” 

   
Консултантска дейност   

 
Сертифицират експерт проверител на измами (CEFE) към Асоциацията за противодействие 
на икономическите измами (АПИИ) – гр. София 

   
Членства в организации   
  Член на Управителния съвет на Асоциацията за противодействие на икономическите 

измами (АПИИ) – гр. София 
   

Съюз на учените – Варна, секция „Икономика“ 
 
ТО на НТС – Варна, секция „Финанси“ 


