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Професионален опит:  
 

Период 
 

Заемана позиция 
 

Основни 
дейности и 

отговорности 
 
 

 
Работодател 

 
Сфера на 
дейност 

01.2006 – до момента 
 
Председател на Управителния съвет  
 
Ръководи и контролира основните дейности и проекти на организацията. Взима 
участие в конференции и мероприятия с цел повишаване безопсността на движението 
и превенция на пътния травматизъм. Поддържа контакти и сключва споразумения с 
партньори за постигане на обща цел. Контролира системата за финансова отчетност на 
дейността. 
 
Сдружение Българска асоциация на пострадали при катастрофи 
 
Неправителствена организация за защита на лица, пострадали при ПТП и техните 
близки 

Период 
 

Заемана позиция 
 

Основни 
дейности и 

отговорности 
 
 

 
Работодател 

 
Сфера на 
дейност 

09.2011 – до момента 
 
Председател на Управителния съвет 
 
Организиране на ежегоден конкурс за връчване на годишни награди за пътна 
безопасност в различни категории. Стимулиране, популяризиране и поощряване на 
добри практики за пътна безопасност. Превенция по отношение пътната безопасност и 
борба с пътния травматизъм. Реализация на програми за пътна безопасност, развитие и 
закрила на всички участници в движението; 
 
Фондация Годишни награди за пътна безопасност 
 
Неправителствена организация 

Основни 
дейности и 

отговорности 
 

Период 
 

Работодател 
 

Изготвяне на консултантски решения в областта на капиталовите пазари, изработване 
на проспекти за публично предлагане, ипотечни облигации, общински облигации, 
търгови предложения, увеличения на капитала на публични дружества. 
 
2001 – 2006 
 
Консултантски услуги в областта на капиталовите пазари 

mailto:vt_lawyer@abv.bg


Период 
Заемана позиция 

 
Основни 

дейности и 
отговорности 
Работодател 

 
Сфера на 
дейност 

06.2002 – 05.2005 
Старши консултант 
 
Директни продажби  на животозастрахователни продукти; създаване и управление на 
екип. 
 
EUROLIFE България ЕООД 
 
Застрахователен брокер в животозастраховането 

Период 
 

Заемана позиция 
 

Основни 
дейности и 

отговорности 
Работодател 

 
Сфера на 
дейност 

05.1998 – 06.2001 
 
Старши експерт юрист 
 
Регистрация и контрол на емисиите и емитентите. 
 
 
Държавна комисия по ценните книжа 
 
Регулация и контрол на капиталовите пазари 

Период 
 

Заемана позиция 
 

Основни 
дейности и 

отговорности 
Работодател 

 
Сфера на 
дейност 

11.1993 – 12.1995 
 
Застрахователен агент 
 
Контакти, консултиране, продажба на животозастрахователни продукти. 
 
 
Застрахователно дружество България АД 
 
Финанси/застраховане 

Период 
 

Заемана позиция 
 

Основни 
дейности и 

отговорности 
 

Работодател 
 

Сфера на 
дейност 

12.1992 – 10.1993 
 
Брокер 
 
Контакт с клиенти, сключване на договори за покупко-продажба. Следене за 
навременни плащания. 
 
 
Международен борсов консорциум OPEN MARKET 
 
Търговия на стокова борса 
 

 
 
 
 
 
 
 



Образование:  
 

2010 Професионална асоциация на медиаторите в България 
Медиатор, вписан в регистъра на медиаторите към Министерство на правосъдието 

2008 – 2010 Висше Училище по Застраховане и Финанси, София 

Специалност Застраховане и Осигуряване 

Магистърска програма 

2000  Georgetown University – Washington DC, USA  

специалност Управление на риска;  

1991 – 1996 СУ Климент Охридски  
Юридически факултет;  
Специалност: Право 
Магистърска програма 

1987 – 1991 Английска езикова гимназия, Пловдив 
 

 
 

Квалификационни курсове/обучение: 
 

Март 2011 „Нови начини за успехи в бизнеса” – Обучение-семинар, воден от Робин Шарма 

Септември 2001 „Финансови пазари” – Програма към USAID 
 

Май 2001 “Рискове при операции на банките” – Обучение организирано от East Central 
European Scholarship Program – La Cross, Wisconsin, USA 
  

Юни 2000 “Принудителни мерки и наблюдение на пазара на ценни книжа” - Обучение 
организирано от  United States Securities and Exchange Commission, Washington 
 

Януари 2000 “Проспекти за публично предлагане и разкриване на информация” - Курс 
администриран от Британския Know How Fund  
 

Май 1999 “Регулиране и наблюдение на пазара на ценни книжа” - Курс организиран от 
Deloitte&Touche 
 

1998 “Капиталови пазари и инвестиционни посредници” – Курс организиран от 
Пловдивски университет “П. Хилендарски”  
 

1993 “Водене на преговори и решаване на конфликти” - Курс организиран от Партньори за 
демократични промени,  USA  

 
 

Компютърни и 
езикови умения: 

Microsoft Windows, 
Microsoft Office,  добро ниво 
Английски език:  устен – много добър; писмен – много добър; разбиране – много 
добър 
Руски език:  устен – много добър; писмен – много добър; разбиране – много добър 

 
 



Обществена дейност: 
 
По покана на Конгреса на САЩ взе участие на молитвената закуска с президента Барак Обама, февруари 2014 
г ., Вашингтон. 
 
Включен в първата класация на Дарик радио „40 успели българи до 40 години“, 
 
Носител на Златен ритон -  голямата награда за „НАЙ-ДОСТОЕН БЪЛГАРИН ЗА 2008 г.” на вестник „24 часа” и 
БНТ, 
 
Член на Асоциация на полицейските началници, 
 
Член на Фондация „Професор Велислав Гаврийски”, 
 
Член на Контролния съвет на Национално Сдружение на завършилите стипендианти на програмите за 
обучение на Georgetown University – Washington DC, USA 
 
Доброволец към БЧК 
 


