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ТРУДОВ СТАЖ

● 2014 – досега Икономически университет – Варна

Гл. ас. д-р, катедра „Обща икономическа теория”

● 2008 – 2014г. Икономически университет – Варна

Асистент, катедра „Обща икономическа теория”

ОБРАЗОВАНИЕ

● 2006 – 2010 – Икономически университет – Варна
Редовна докторантура, катедра „Обща икономическа теория”

● 2004 – 2005 - Икономически университет – Варна
Магистър по икономика
спец. „Икономика на търговията”

● 2000 – 2004 - Икономически университет – Варна
Бакалавър по икономика
спец. „Икономика на търговията”

● 1995 – 2000 – ПГИИ „Джон Атанасов”- Търговище
спец. „Икономика, управление и финанси на търговията”

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

● 2008 г. обучение за работа с пакет STATISTICA, организиран от
Института по математика и информатика към БАН съвместно със StatSoft.

● 2009 г. курс по английски език организиран от  Икономически
университет - Варна;

● 2010 г. курс по дидактика на висшето образование организиран от
Икономически университет - Варна;

● 2013 г. курс по статистически софтуер организиран от
Икономически университет – Варна.
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УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ПРОЕКТИ

● 2008 - 2009 – Научен проект за разработване на емпиричната част на
докторска дисертация на тема “Секторът на услугите – фактор за
динамиката и преструктурирането на националната икономика
(на примера на Република България)”;

● 2011 - 2013 – Проект за приложно научно изследване в колектив на
тема “Социални измерения на българската рецесионна икономика след
2007 година” – “Секторите образование и здравеопазване –
индикатор за социален напредък”.

● 2016 – Проект за научна изява към катедра „Обща икономическа
теория“ на тема „Критика на неокласическия икономикс в светлината
на глобалната финансово-икономическа криза от 2008 г.“ 24 юни
2016г.

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ

● Член на асоциацията на докторантите в България;
● Член на Съюза на учените в България, секция “Икономически
науки”.
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глобалният прогрес”, том 1/2008 г., “Развитие на услугите в България и тяхното
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 Учебник по международен икономикс, изд. “Наука и икономика”, ИУ – Варна, 2010,
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“Обясни науката” и отличена с награда, “Ресурсна ефективност на сферата на
услугите и нейното влияние върху българската икономика”, публикувана на
29.05.2012, http://bgnauka.com/taxonomy/term/3

 Учебник по микроикономика, изд. “Стено”, 2012 г., Приложението към глава 7:
“Фирмена структура на българската икономика”, с.186-189.
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 Колективна монография „Социални измерения на рецесионната българска
икономика в периода 2008-2013 година“, глава 5 „Развитието на сескторите
образование и здравеопазване - индикатор за икономически и социален напредък“,
изд. СТЕНО, Варна, 2014 г., с. 175-232.

 Колективна монография, Социално-икономически вектори в развитието на
националните икономики: България, Украйна, 1.4. “Приносът на сектора на
услугите в създаването на брутната добавена стойност и преструктурирането
на българската икономика”, 2014, Донецк - Варна, с. 40-59.

 Доклад в международна научна конференция „Икономиката в променящия се свят:
национални, регионални и глобални измерения“, проведена на 15 май 2015 година, на
тема: „Преструктуриране и ефективност в сектора на индустрията в България“,
с. 114-120.
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