
 

 

проф. д-р Бисер Йорданов Славков 

1. Дата и място на раждане - 16.12.1945 г. в гр.София 
 

2. Образование - Висше икономическо, специалност Счетоводна отчетност, 

       УНСС – София, 1970г. 
 

3. Общ стаж  

1970 – 1980 г. - Оперативни финансово-икономически длъжности в предприятия 

от 1980 г. до момента - Преподавател в УНСС – София, по данъчен контрол 

1990 – 1991 г. - Началник на Държавен финансово – данъчен контрол при МФ 

1992 г. - Зам.-началник на Главно управление на данъците при МФ 

1993 – 1997 г. - Зам.-министър на финансите и Началник на Главно управление на 

данъчната администрация 

1993 г. - Специализация по проблемите на данъчната политика и организация на данъчната 

администрация в Трежори Дипартмант Вашингтон 

от 1998 г. до момента - Дипломиран експерт-счетоводител на свободна практика 

от 1999 г. до момента - Изпълнителен директор по финансовите въпроси на “Холдинг 

кооперативен бизнес” АД 

от 1999 г. до момента - Член на УС на Кока КОЛА БХК България АД 

от 2002 г. до момента - Член на Управителния съвет на Централна кооперативна банка АД 

от 2008 г. до момента - Председател на Одитен комитет на Рилагаз ЕАД  

 

4. Дипломиран експерт счетоводител 

1993 г. - Придобита правоспособност диплома № 0167 

2001 г. - Придобита квалификация по Международните одиторски стандарти 

2002 г. - Придобита квалификация по Международните счетоводни стандарти 

 

5. Преподавателска дейност  

1980-1988 г. - Ст. асистент и гл. асистент в катедра “Финансов контрол” в УНСС, София 

1989 г. – Избран за доцент в катедра “Финансов контрол” към УНСС, София 

от 2001 г. до 2005 г. - Преподавател в Интернешънъл Юнивърсити - София 

1994 – 2002 г. - Преподавател по финансов мениджмънт по програма на Университет 

“Темс Вали” – Лондон в УНСС 

2005 г. - Избран за редовен професор в катедра “Финансов контрол”, УНСС 

 

 



 

6. Друга дейност  

2004 -2007 г. и от 2011 г. до момента:  

Член на Междуправителствената група към УНКТАД – ООН, гр. Женева, по въпросите на 

МСФО 

2006 – 2007 г.: 

Член на Изпълнителния съвет на Европейската федерация на експерт -  счетоводителите 

/ФЕЕ/, гр. Брюксел 

от 2011 до момента: 

Член на работна група по преки и косвени данъци към Изпълнителния съвет на ФЕЕ, гр. 

Брюксел 

 

7. Публикации 

Брой учебници и учебни помагала по данъчен контрол и счетоводство – 17 

Брой статии, студии и монографии – 40 

 

8. Чужди езици - Английски - говоримо 

 

9. Семейно положение - Женен с две деца 

 

 


