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Е В Р О П Е Й С К И  

Ф О Р М А Т  Н А  

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я  

 

 

        
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  Камелия Димитрова Савова - Симеонова 

Адрес  1700 София, Студентски град “Христо Ботев“, УНСС, каб. 1051 

Телефон  (+359 2) 8195 302 

E-mail  kameliq_sav@abv.bg; ksavova@unwe.bg 

 
Националност  България 

 

Дата на раждане 

 

Пол 

 14.04.1963 Г. 

 

ЖЕНА 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)   2019 до днес 

• Име и адрес на работодателя 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 УНСС, 17 000 София, Студентски град „Христо Ботев“ 

Ръководство на Финансово-счетоводен факултет 

• Заемана длъжност  Заместник-декан по учебната работа 

• Основни дейности и отговорности  Висше образование 

 

• Дати (от-до)   2008 до 2012 

• Име и адрес на работодателя 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

• Заемана длъжност 

• Основни дейности и отговорности 

 УНСС, 17 000 София, Студентски град „Христо Ботев“ 
Атестационна комисия на Финансово-счетоводен факултет 
 
Секретар на Атестационната комисия при Финансово-счетоводен факултет 

Висше образование 

Оценяване на учебно-преподавателската и научно-изследователската работа на 
преподавателите от Финансово-счетоводния факултет 

 
 

• Дати (от-до)   2008 до днес 

• Име и адрес на работодателя 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 

• Заемана длъжност 

• Основни дейности и отговорности 

 

 

 

 

 УНСС, 17 000 София, Студентски град „Христо Ботев“ 

Титуляр на лекционни курсове: Основи на счетоводството; Теории, системи и школи в 
счетоводството; Счетоводство в публичния сектор; Подходи и политики на счетоводството 
в публичния сектор; Банково посредничество в публичния сектор. 

Доцент 

Висше образование, счетоводство 

Изследователска дейност: теория на счетоводството, счетоводство в публичния сектор, 
счетоводни стандарти. 
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• Дати (от-до) 

• Име и адрес на работодателя 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

• Заемана длъжност 

• Основни дейности и отговорности 

 

• Дати (от-до) 

• Име и адрес на работодателя 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

• Заемана длъжност 

• Основни дейности и отговорности 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до) 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация  

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 

 

 

• Дати (от-до) 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация  

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 

 

 

• Дати (от-до) 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация  

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 

• Дати (от-до) 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация  

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 

• Дати (от-до) 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация  

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Майчин език 

Други езици 

• Четене 

• Писане 

 • Разговор 

 

Социални умения и 
компетенции 

 

 

2001 до днес 

Американска агенция за международно развитие 
Участие в програма „Обучение на лектори“, по проект „Капиталови пазари“ – България на 
USAID 
Придобит сертификат за лектор по Международни счетоводни стандарти 

Изнасяне на лекции по Международни счетоводни стандарти 

 

 

1996 до днес 

Институт на дипломираните експерт-счетоводители, 1000 София, ул. Искър 22 
Независим финансов одит  

Регистриран одитор, член на ИДЕС  

Независим финансов одит на нефинансови предприятия. 

 

 

 
 

1987 до 2007 
УНСС, 17 000 София, Студентски град „Христо Ботев“ 
Ръководство на семинарни занятия по „Основи на счетоводството“, „Банково 
счетоводство“, „Счетоводство в публичния сектор“. 

Асистент, старши асистент и главен асистент  

Изследователска дейност: теория на счетоводството, банково счетоводство, счетоводство 
в публичния сектор. 

 

1999 до 2004 

Университет за национално и световно стопанство – София, катедра „Счетоводство и 
анализ“ 

Доктор по икономика - Защитена дисертация на тема: „Счетоводни теоретико-
методологични проблеми при управление на банковата ликвидност“ 

Образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност „Счетоводна отчетност, 
контрол и анализ на стопанската дейност“ 

 

1992 – 1996 

Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България 

 

Сертификат за извършване на независим финансов одит; Диплома за правоспособност на 
дипломиран експерт-счетоводител/дипломиран одитор 

 

1984 – 1989 

Висш икономически институт Карл Маркс – София; Факултет „Обществени професии“ 

 

Обществена професия, Специалност „Икономическа журналистика“ 

 

 

1982 – 1986 

Висш икономически институт Карл Маркс – София; Финансово-счетоводен факултет 

 

Магистър, Икономист – счетоводител 

 

 

 

Български 

Немски, руски, английски 

Добро 

Добро 

Добро 

 

Работа в екип 

Комуникационни умения 
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Организационни умения и 
компетенции 

 

 

 

Технически умения и 
компетенции 

 

Свидетелство за управление на 
МПС 

 

Допълнителна информация 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

 

Януари 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

Повече от 30 г. професионален опит в областта на висшето образование като 
преподавател 

Повече от 20 г. професионален опит в областта на независимия финансов одит 

Участия в университетски научно-изследователски проекти 

 

 

Компютърна грамотност: Microsoft office – Word, Exel, Power Point и др. 

 

 

Категория В 

 

 

Специализации 
Счетоводство и одит - KPMG "Дойче Тройханд", Мюнхен, Германия (1991); Финансово и 
управленско  счетоводство - Университет "Де Монфорт", Лестър, Великобритания (1994). 

 

Основни публикации 
1. Фесчиян, Д. и К. Савова, Подходи и политики на счетоводството в публичния сектор, 
София, ИК-УНСС, 2019. 

2. Стоянов, С.; Савова, К., Сланчева-Филипова, Ат.; Николова, Н.; Счетоводство – основен 
курс; София, ИК – УНСС, 2018. 

3. Стоянов, С.; Фесчиян, Д.; Савова, К., Андасарова, Р.; Счетоводство в публичния сектор; 
София, ИК – УНСС, 2017. 

4. Стоянов, С. и К. Савова; Теории, системи и школи в счетоводството, София, ИК – 
УНСС, 2015. 

5. Савова, К.; Съвременни подходи за счетоводно отчитане на приходите и разходите в 
публичния сектор; София, УИ „Стопанство“, 2008. 

6. Савова, К.; Счетоводството като източник на информация при управление на банковата 
ликвидност; София, УИ „Стопанство“, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

 
 
 
 
  


