Iliana Ivanova
Γεννήθηκε το 1975 στη Στάρα Ζαγόρα της Βουλγαρίας.

Εκπαίδευση:
1998

Πτυχίο διεθνών οικονομικών σχέσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Βάρνας

1999

Μεταπτυχιακός τίτλος (Master) στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις από το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Βάρνας

2004

Μεταπτυχιακός τίτλος στη διοίκηση επιχειρήσεων (MBA) με ειδίκευση στο διεθνές
μάνατζμεντ από το Πανεπιστήμιο Thunderbird, Αριζόνα, ΗΠΑ

Επαγγελματική πείρα:
1999 – 2002

Συντονίστρια διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο Υπουργείο Γεωργίας και
Τροφίμων της Βουλγαρίας

2004

Εμπειρογνώμονας επιχειρηματικής ανάπτυξης στην Total Systems Acquiring
Solutions

2005

Αναλύτρια επενδύσεων στη Beal Bank, Ντάλλας, ΗΠΑ

2006

Οικονομική ελέγκτρια στην Ericsson USA, Ντάλλας, ΗΠΑ

2006

Ανώτερη χρηματοοικονομική αναλύτρια στον όμιλο Clayton Commercial Group,
Ντάλλας, ΗΠΑ

2005 – 2006

Ανώτερη χρηματοοικονομική αναλύτρια στη Bank of America, Ντάλλας, ΗΠΑ (πρώην
Countrywide Home Loans)

2007 – 2009

Δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Σόφιας με το κόμμα GERB

2009 – 2012

Βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
• Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και εισηγήτρια στα
ακόλουθα θέματα:
o ετήσια έκθεση της ΕΤΕπ για το έτος 2010,
o κανονισμός για το πρόγραμμα Hercule III με στόχο την προώθηση
δραστηριοτήτων στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
o κανονισμός σχετικά με τη χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση
της κοινής γεωργικής πολιτικής,
o γνωμοδότηση για τα καινοτόμα χρηματοπιστωτικά μέσα σε σχέση με το
επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο,
o μελέτη για την οικονομική υποχρέωση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης όσον αφορά τον ΕΜΧΣ και τον ΕΜΣ και την παρέμβαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον έλεγχο του προϋπολογισμού,

o έγγραφο εργασίας σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 11/2009 του ΕΕΣ που
αφορά τη βιωσιμότητα των σχεδίων του LIFE με επίκεντρο το φυσικό
περιβάλλον και τη διαχείρισή τους από την Επιτροπή.
• Αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις της ΕΕ με την Κίνα
Μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Η Iliana Ivanova διορίστηκε Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου την 1η Ιανουαρίου 2013.
Από τις 21 Σεπτεμβρίου 2016 είναι πρόεδρος του Τμήματος II και αρμόδια για τις
«Επενδύσεις υπέρ της συνοχής, της ανάπτυξης και της κοινωνικής ένταξης».
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