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НИКОЛАЙ ВУТОВ – финансов експерт, бизнес 
консултант,  лектор в катедра „Финанси” на УНСС 
 

 

Г-н НИКОЛАЙ ВУТОВ е финансов експерт с 15-годишен 
професионален опит във финансовото управление и анализа на 
български фирми и предприятия. 

Г-н ВУТОВ притежава диплома - Магистър „Контрол и анализ на 
фирмената дейност” – Стопанска академия „Д.А.Ценов”, със 
специализация „Управленски бизнес анализ”. 

От 2007 г. до днес, г-н ВУТОВ е преподавател в УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО 
И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО, катедра „Финанси”. Води курсовете на „ИНТЕР 
АКАУНТ Файненшъл Сървисиз” по: Основи на корпоративните финанси, Капиталово 
бюджетиране и Финансов анализ и финансово планиране. 

В своята професионална кариера г-н Вутов е работил с предприятия от разнообразни 
сектори на българската икономика. Заемал е различни позиции в няколко компании, 
между които „Пластхим” ЕАД, „Пром Комерс”, Инвестиционен холдинг „Корпорация 
Развитие”, „Интрансмаш инженеринг” АД, „Вазов институт”, като компетенциите му са 
в областта на: 



управлението на фирмата, финансовия анализ и контрол, разработването на модели за 
финансови анализи, контрола и анализа на финансовите потоци, анализ и оценка на 
инвестиционни обекти и проекти, разработването на системи за управление, 
контролинг системи и информационни сиситеми за оперативен анализ, управлението 
на взаимооношенията с държавни и финансови институции. 

В своя професионален опит като финансов експерт г-н ВУТОВ е консултирал или 
управлявал проекти свързани с:  

Разработване на финансови анализи за инвестиционни обекти и проекти, разработване на 
финансово-икономически обосновки и разработване на иновационни продукти в 
икономиката и финансите, разработване на анализи на финансовото състояние на 
търговски дружества, изготвяне на финансови анализи и предоставяне на 
консултантски услуги по проекти по ОП „Регионално развитие” и ОП 
„Административен капацитет”, изработване на финансови анализи и анализи „разходи-
ползи” на инвестиционни проекти, финансово консултиране на проекти в областта на 
водната инфраструктура, разработване на финансови анализи и стратегии за развитие 
търговски дружества, икономически анализи, проектиране, планиране, контрол на 
икономически показатели на търговски дружества, разработване на системи за анализ и 
управление на финансовите показатели на търговски дружества, разработване на 
системи за управление и контролинг системи. 

В момента г-н Вутов успешно управлява собствена консултантска компания, 
занимаваща се с изследвания в икономиката, разработване на анализи, стратегии за 
развитие, финансови анализи, иновации в различни области на науката и техниката, 
разработване и управление на проекти финансирани от Фондовете на Европейския 
съюз. 

 


