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ЕВГЕНИ ГОСПОДИНОВ, MBA, CMA, CFM, MCSI - експерт 
по корпоративни финанси и вътрешнофирмен анализ 
 

 

Евгени Господинов е експерт по корпоративни финанси и 

вътрешнофирмен анализ с повече от 20 години опит в 

мултинационални и български компании и отрасли (машиностроене, 

горива, бързооборотни стоки). 

Г-н Господинов притежава степен „Магистър по икономика” от 

Университета за национално и световно стопанство (УНСС), гр. София, диплома - след 

висше образование (postgraduate diploma) – „Маркетинг и мениджмънт” от 

Средиземноморския Агрономически Институт (MAICh) в Хания, Гърция, „Магистър 

бизнес администрация” (MBA) от Case Western Reserve University (CWRU) в Кливланд, 

Охайо, САЩ и Бакалавър (BSc, Hons) по Приложно Счетоводство от Oxford Brookes 

University в Обединеното Кралство. 

От 2003 г. Евгени Господинов е дипломиран „Експерт по управленско счетоводство” 

(СМА) с допълнителна квалификация по „Финансов мениджмънт” (CFM) през 2004 г. 

от Института за управленско счетоводство (IMA) на САЩ. От 2017 е пълноправен член 

(MCSI) на Акредитирания Институт за Ценни Книжа и Инвестиции (CISI) на 

Обединеното Кралство. 

През своята професионална кариера г-н Господинов е заемал позиции с нарастваща степен 

на отговорност и обхват на всички аспекти на вътрешнофирмения анализ, управление 

на оборотния капитал, бюджетиране, целеполагане и управление на представянето, 

вътрешен контрол, изграждане и подобрение на процесите, оценка на инвестиции, 



корпоративно финансиране. Сред тях са: финансов анализатор в Дженерал Електрик 

(GE) Унгария, където успешно защищава Зелен Пояс за Шест Сигми (Six Sigma) 

управление на процесите, експерт финанси в Айгер Инженеринг, мениджър 

бюджетиране и вътрешнофирмена отчетност в Ромпетрол България, финансов 

директор в Престиж 96 и Подемкран.  

Евгени Господинов е ръководил успешни проекти за ценообразуване, бизнес 

интелиджънс, статистическо управление на запасите, управление на производствен 

капацитет, внедряване на бизнес информационна система. 

Евгени Господинов има дългогодишен опит като преподавател по дисциплините 

„Управленски финанси” и „Количествени методи в управлението” в Училище по 

мениджмънт на Нов български университет.  


