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Националност България 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Септември/2012 – до сега Асистент (2012 - 2017), Главен асистент по икономика (2017 - досега)

ПУ „П. Хилендарски“, https://uni-plovdiv.bg/

▪ Преподавателска и научно-изследователска дейност

Вид на дейността или сферата на работа Научна дейност
Февруари/2011 – Март 2012 Expert NPL

EFG LEASING/ Eurobank EFG

▪ Управление на банковия кредитен риск 

Вид на дейността или сферата на работа Финансов сектор
Ноември/2006 –

Януари/2011

Експертно управление на активи

Raiffeisen Leasing Bulgaria, https://www.rlbg.bg/bg/

▪ Експертиза в управлението на корпоративните банкови рискове

Вид на дейността или сферата на работа Финансов сектор
Април/2005 –

Септември/2006

Специалист по управление на банкови активи

Bulgarian Retail Services

▪ Управление на кредитния портфейл

Вид на дейността или сферата на работа Финансов сектор

ОБРАЗОВАНИЕ И
ОБУЧЕНИЕ

Март/2010-Май/2013
Ниво-8 / ЕКР

Доктор по „Икономика и управление (индустрия)“

ПУ „П. Хилендарски“, https://uni-plovdiv.bg/

▪ Тема на дисертационния труд за ОНС „доктор“: “Фондовете за рисков капитал
–  фактор  за  ускоряване  на  процеса  на  внедряване  на  иновации  от  малките  и
средните предприятия в България“

Септември/2006 –
Юни/2007

Ниво-7 / ЕКР

Магистър по финанси

Университет за национално и световно стопанство – София, https://www.unwe.bg/ 

Октомври/2002 – Юни/2006
Ниво-7 / ЕКР

Бакалавър по финанси
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Университет за национално и световно стопанство – София, https://www.unwe.bg/

ЛИЧНИ УМЕНИЯ

Майчин език Български език

Други езици РАЗБИРАНЕ ГОВОРЕНЕ ПИСАНЕ

Слушане Четене
Участие в
разговор 

Самостоятелно
устно изложение

Английски език B/1 B/1 A/1 A/1 A/1

Замести с езиков сертификат. Вписва се нивото, ако е известно

Руски език B/1 B/1 B/1 A/1 B/1

Замести с езиков сертификат. Вписва се нивото, ако е известно

Ниво: A1/2: Основно ниво на владеене  - B1/2:  Самостоятелно ниво на владеене  - C1/2  Свободно
ниво на владеене  
Обща европейска езикова референтна рамка

Комуникационни умения ▪ Отлични  комуникативни  умения,  придобити  чрез  работата  ми  във
финансовия сектор и чрез академичния ми опит

Организационни /
управленски умения

▪ Висока степен на организация в работния процес и прецизност по отношение
на времето и качеството на текущата работа

Умения относно работното
място

▪ Отлична работа в екип

Компютърни умения ▪ Отлични  умения  за  работа  с  пакета  Microsoft  Office™;  работа  онлайн  със
студенти (от март/2020 г.); Lotos Notes, Outlook (Expert)

Свидетелство за
управление на МПС

▪ B

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ

Сертифицирано участие в курс по корпоративно управление и лидерство („Лидерски и
управленски умения на практика“, 2004)

Научни публикации и други публикации в Research Gate
https://www.researchgate.net/profile/Trayan_Yosifov2
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