
АВТОБИОГРАФИЯ 

Персонални данни 

Име:         Иван Йорданов Петров 

Дата на раждане: 06 септември, 1960 

Месторождение: Гр.Тервел, община Тервел, област Варна 

Националност:  българин 

Адрес: 

служебен 

Икономически Университет - Варна 

9000 България Бул. Княз Борис I №77 

Академична 

длъжност 

Доцент по икономика и управление (Индустриално 

предприемачество и управление на малкия бизнес) в 

Икономически университет Варна 

Обраазователна и 

научна степен 

Доктор по икономика и управление (индустрия) 

Електронен адрес ivan_petrov@ue-varna.bg; ueivanpetrov@gmail.com 

Телефони 0897/899069; 0882/164683 

  

Образование и обучение: 

1967-1978 Средно училище, Гимназия гр.Тервел 

1980 - 1985  Специалност Организация на производството и управление на 

промишлеността ,  Икономически Университет гр.Варна 

1991  Лятна школа по Икономикс, Варна, Икономически 

Университет 

8 седмичен курс по Икономика, пари и банки, с лектори от 

Университета в Делауер 

САЩ 

1994  Тримесечен курс Английски за напреднали – 500 часа; 

Икономически Университет гр.Варна 

1994 Завършен курс и лиценз за оценител на Недвижими имоти, 

Агенция за приватизация 

1995     Open Business School, съвместна програма с  Нов Български 

Университет, сертификат за преподавател по 

 B655 Accounting for Managersот Open Business School 

1996    Семинар по управление, 

Проведен по проект от обучаващ център от Университета в 

Байерн Мюнхен, съвместно с Икономически Университет 

Варна 

2011 Завършена докторантура, защитена дисертация за научна и 

обраазователна степен „доктор“ 

2014 Курс по английски сертификат Ниво В1 

 

 

Професионален опит 

 І. Основни трудови правоотношения 

1985   Пластхим Тервел, отдел Планиране 

1985 - 1989  Икономически Университет Варна, сектор Научно 

изследователски, научен сътрудник ІІІ степен. 

от 1988 Преподавател в Икономически Университет гр.Варна, учебни 

цисциплини Планиране и анализ, Управление на малкия 

бизнес, Предприемачество, Диагностичен анализ, Финансов 

мениджмънт  и други 
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 ІІ. Допълнителни трудови и нетрудови правоотнощения 

от 1990  Преподаване в курсове на Център за следдипломна 

квалификация  (продължаващо обучение) при Икономически 

Университет гр.Варна, 

Дисциплини Управление на малкия бизнес, Счетоводство на 

малката фирма, Данъчно облагане, Финансов мениджмънт 

1993-1995 Лектор в отделни курсове по Управленско счетоводство, 

Счетоводство на малката фирма, Финансов мениджмънт към 

Бизнес школа към Технически университет, гр.Пловдив 

от 1993 Преподавател в курсове по Управленско счетоводство, Бизнес 

план, Бизнес стратегии на МФ, Финансово управление към 

Център за дистанционно обучение, Нов Български 

Университет, 

Преподавател по програма “Управленско счетоводство”, на 

Нов Български Университет, съвместно OpenUniversity 

1993-1994   Преподавател и фасилитатор по “Бизнес план и финансово 

управление на малки екологични фирми”, семинари 

организирани от Проект за екологично обучение, спонсориран 

от Американска агенция за международно развитие 

1997-2002  Преподавател по “Финансово счетоводство” и “Управленско 

счетоводство” към Югозападен Университет Благоевград, 

изнесен център за обучение гр.Пловдив 

2001-2003  Преподавател в курсове по “Управленско счетоводство”, 

магистърски програми на Пловдивски университет 

2012-2015 Преподавател в курсове по “Управленско счетоводство”, 

магистърски програми на Пловдивски университет 

2012 -  Главен счетоводител на „Медико Инвест“ АД 

 
Научни специализации 

1989 Университет за народно стопанство, Одеса, Активни методи за 

обучение 

1995 Програма по ТЕМПУС  JEP 3468 “Малък бизнес”, в 

Университета в Мидълзбро, Англия и Университета в 

Лимерик, Ирландия 

 

Публикации  

 

 

 

 

Над 40, монографии, студии, статии и доклади по проблеми на 

Управление на малкия бизнес, финансово управление, бизнес 

планиране и анализ, безработица и самозаетост 

 

 

 

I.Монографии, 

учебници, учебни 

пособия 

1. Задочен курс по управление на малкия бизнес: Практико-

приложно пособие с разяснения, консултантски съвети и 

примери, в 5 части:  Част първа, Правни аспекти. 

Счетоводство-едностранно и двустранно. Социални 

осигуровки. Коментари, въпроси и отговори, ИК Ико-консулт, 

Варна, 1992, 158 с. 

2. Част втора, Данъчни консултации по действуващото 

законодателство, коментари, въпроси и отговори, ИК Ико-

консулт, Варна, 1992, 104 с.. 
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3. Част трета, Приложно ценообразуване. Основни познания за 

външно търговските сделки. Инвестиционен анализ или как да 

оценяваме инвестиционните сделки, ИК Ико-консулт, Варна, 

1992, 160 с. (в съавторство с Милчо Близнаков) 

4. Част четвърта, Отново счетоводство, данъци, цени. Делови 

контакти, бизнес кореспонденция. Вносно износен 

режим.Митнически режим. Финансов анализ, ИК Ико-консулт, 

Варна, 1993, 192 с. (в съавторство с Виолета Димитрова) 

5. Микелонис, В. И колектив, Бизнес план и предложение за 

финансиране на малък бизнес, Проект за обучение по 

управление на околната среда за Централна и Източна Европа, 

спонсориран от Американската агенция за международно 

развитие, (в съавторство с проф.Виктория Микелонис и 

Свобода Тошева), 1994 

6. Финансово управление на малката фирма, учебник за Нов 

Български Университет, 1994,    (в съавторство с М.Близнаков) 

7. Иванов, И. и колектив, “Икономика на предприятието”, 

Варна, Университетско издателство на ИУ Варна, 1997 (под 

общата редакция на Бл.Благоев и Ив.Иванов 

8. Благоев, Б., И.Иванов и колектив, “Икономика на 

предприятието”, Варна, Университетско издателство на ИУ, 

2001 (под общата редакция на Бл.Благоев и Ив.Иванов) 

9. Коев, Й. и колектив, Малкият бизнес 2002, проблеми и 

решения, ИК Стено, Варна, 2002 (под редакцията на Й.Коев) 

10. Коев, Й. и колектив, Малкият бизнес 2003, проблеми и 

решения, Стено Варна, 2003 

11. Коев, Й и колектив, Малкият бизнес, справочник, почти за 

всеки, Стено Варна, 2006 г. 

12. Петров, И., Т. Якова, Р.Шинева, Студентските пред-

приемачески  нагласи и намерения: изследване, анализ и 

интерпретация, Варна, Наука и икономика, 2009,176 с. 

13. Петров, И. Комплексен методически инструментариум за 

детерминиран факторен анализ на самозаетостта, Варна, 

Издателство „Ико-консулт“, 2011, 184 с. 

14. Петров, И., Комплексен методически инструментариум за 

детерминиран факторен анализ на безработицата, Варна, 

Издателство „Ико-консулт“, 2015, 340 с.  

II. Научни статии и 

доклади 

Над 25 статии и доклади по проблеми на Управление на 

малкия бизнес, финансово управление, бизнес планиране и 

анализ 

  

Професионални и 

научни интереси 

 

Управление на малкия бизнес 

Предприемачество 

Финансово и управленско счетоводство 

Безработица  

Езикова грамотност Руски език –добро равнище 

Английски език – ниво В1 

 

Компютърни 

умения 

Microsoft Windows, MS Word For Windows, MS Excel, etc., 

Счетоводен софтуер, Софтуер за ТРЗ 
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Друга информация  

Консултантска 

дейност 

Консултантска дейност, счетоводно обслужване и съставяне на 

годишни финансови отчети; участник самостоятелно и като 

субконтрактор в големи консултантски проекти. 

 Разработване на бизнес планове, оценки на икономическа 

ефективност, финансови анализи, разработване на бизнес 

стратегии на индустриални предприятия; разработване на 

бизнес планове и материали за акредитация на лечебни 

заведения за болнична и доболничнапомощ и др. 

Разработване на комплекти документи -информационни  

проспекти и методики за избор на финансова институция за 

кредитиране на общини. 

 

 

  

 

 

08 януари, 2017  Подпис: (п) 


