АВТОБИОГРАФИЯ
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Име

СТОЯН КИРОВ

Адрес

Икономически университет – Варна, 9002 Варна, бул. „Княз Борис I” №77

E-mail

kirov@ue-varna.bg

Националност
Родно място
Военна служба

Българин
Варна
Лейтенант от запаса.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
• от 2013

ИУ-Варна, Център за финансови изследвания и развитие.
Позиция: РЪКОВОДИТЕЛ

• от 2013

Окръжен съд – Варна, Търговско отделение.
Позиция: ЕКСПЕРТ по съдебни застрахователни спорове

• от 2013

Национална агенция за оценяване и акредитация - София.
Позиция: ЕКСПЕРТ

• от 2011

ИУ-Варна, Финансово-счетоводен факултет, Катедра „Финанси”.
Щатна позиция: ДОЦЕНТ
Професионално направление 3.8. Икономика, Научна специалност
05.02.05 „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
(Осигуряване и застраховане)”
Преподавани дисциплини: Основи на застраховането, Корпоративно
застраховане, Морско и карго застраховане, Фондове за пенсионно
осигуряване.

• от 2011

КОНСУЛТАНТ при сключването на застрахователни договори

• от 1997 до 2011

ИУ-Варна, Финансово-счетоводен факултет, Катедра „Финанси”
Последователно заемани позиции: АСИСТЕНТ, СТАРШИ АСИСТЕНТ,
ГЛАВЕН АСИСТЕНТ

• от 2014

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
Позиция: ХОНОРУВАН ЛЕКТОР

• 2012-2013

Технически университет-Варна
Позиция: ХОНОРУВАН ЛЕКТОР

• 2005 - 2006

Московски държавен университет по икономика, статистика и информатика
Позиция: ХОНОРУВАН ЛЕКТОР

• 2000 - 2001

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
Позиция: ХОНОРУВАН АСИСТЕНТ

ОБРАЗОВАНИЕ
• 2008

Обучение по животозастрахователно посредничество.
Застрахователен брокер „Together-Bulgaria“, Пловдив.

• 1996 - 2004

ДОКТОР по икономика, ИУ-Варна, Катедра „Финанси”, България
Тема на дисертацията: „Алтернативни инвестиции на пенсионните фондове”

• 1991 - 1996

МАГИСТЪР, специалност „Финанси”, ИУ-Варна, България
Носител на вимпела на ИУ-Варна за отличен успех през целия курс на
следването

• 1992 - 1994

КОНСУЛТАНТ по правни въпроси, курс по „Право”, ЦФО, ИУ-Варна,
България

• 1987 - 1991

Английска езикова паралелка, Пета гимназия, Варна, България.
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ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ
• от 2012

Член на Съюза на учените в България, Териториална организация – Варна,
Секция „Икономически науки”

• от 2011

Член на Териториалната организация на научно-техническите съюзи – Варна,
Секция „Финанси”

• от 2006

Член на Международната асоциация на професионалните риск мениджъри.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАБОТА
Област на научни интереси
Брой публикации
(общо и по видове)

Организация, управление и регулиране на договорно-спестовните институции
– застрахователни дружества и пенсионни фондове.
Публикации за преподавателската кариера на автора:
Вид публикация

Самост.

В съавт.

Общо

1. Монографии

2

-

2

2. Студии

3

-

3

3. Научни статии

6

-

6

4. Научно-популярни статии

2

-

2

5. Научни доклади

12

3

15

6. Учебници и учебни помагала

2

14

16

7. Научно-методически

-

3

3

27

20

47

Общо:
Участие в проекти
• 2013 - 2015

• 2012
• 1998 - 2000

ЕКСПЕРТ по проект № BG051Р001-3.1.09-0018 „Изграждане на устойчива
система за повишаване на компетенциите и кариерното израстване на
академичния състав на ИУ – Варна”. Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, финансирана от Европейския социален фонд на ЕС.
ЕКСПЕРТ по научен проект № 63/2012 „Тенденции и предизвикателства в
развитието на икономиката”. Проект по Наредба № 9 на МОМН от 8.08.2003 г.
ДОКЛАДЧИК в работните срещи на Националния междууниверситетски
център „Икономика на публичния сектор”. Програма TEMPUS към ЕО, DG
XXII, в рамките на структурния общ Европейски проект.

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
Роден език
Чужди езици

БЪЛГАРСКИ
АНГЛИЙСКИ: писмено и говоримо
РУСКИ: писмено

Социални умения и компетенции

Опит в професионалното общуване, екипна работа, усет за организация и
координация на големи групи от хора, афинитет към изследвания.

Административни умения

• Член на факултетния съвет на Финансово-счетоводния факултет на ИУ –
Варна.
• Член на екип „Имидж и култура” към катедра „Финанси” на ИУ – Варна с
основна дейност организиране на юбилейни чествания, научни конференции,
работни срещи, форуми за студентско научно творчество и др.
• Член на екипа по създаване на web сайт на катедра „Финанси”, вкл. неговото
въвеждане и популяризиране: http://www.finance-varna.com
• Член на екипа по създаване и интегриране на специализиран тест – FEST
(Financial Education Status Test) за дипломиране на студенти от специалност
„Финанси” в ОКС „Бакалавър”.
• Член на екипа по изграждане на Alumni на ИУ-Варна по инициатива на
заместник-ректора по научно-изследователската дейност.

Технически умения

Отлични умения: WINDOWS, MS OFFICE (EXCEL, WORD, POWER POINT),
MULTIMEDIA, INTERNET applications, SPSS.
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