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Автобиография  
 

 

Лична информация 
 

Име  СИМЕОНОВ, Калоян Димитров 

E-mail  kaloos.simeonov@gmail.com  
 
 

Трудов стаж  
 
 

Дати  юли  2011 – до сега  

от юли 2015 г. – Ръководител на Катедра „Европеистика“ 

Заемана длъжност  Доц. д-р (до 2014 г. главен асистент) в Катедра „Европеистика“ към Философски факултет 
към СУ „Св. Климент Охридски“ 

Основни дейности и отговорности  - Преподавател по следните дисциплини: „Социално-икономическо развитие на България 
след 1990 г.“, „Социално-икономическо развитие на държавите-членки на ЕС след 
Римския договор“, „Икономически и паричен съюз“, „Вътрешен пазар“, „Участие на 
България в процеса на вземане на решения в ЕС“ и „Разширяване на ЕС“.  

- Преподаване в бакалавърската програма на Катедра „Европеистика“ , а така също и в 
следни две магистърски програми: „Е-Европа“ и „Европейска интеграция и дипломация 
на ЕС“.  

- Участие в проекта „Да учим Европа чрез дейност“. Жан Моне проект в рамките на 
програмата на ЕС за учене през целия живот (Lifelong Learning Programme). Проект № 
357758-LLP-2011_BG-AJUM-ICS се изпълняваше от Катедра „Европеистика“ към СУ. 
„Св. Климент Охридски“ в партньорство с Националната асоциация на българските 
европейски клубове – НАБЕК 

- Участие в подготовката и провеждането на Годишните студентски научни конференции 
на специалност Европеистика.  

- Член на Научния и организационен комитет за организирането на международните 
конференции на Катедра „Европеистика“ със съдействието на Фондация „Ханс Зайдел“.   

Име и адрес на работодателя  СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София 1113, бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 2, ет. 4 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Висше училище 

 

Дати  2007 – юли 2011  

Заемана длъжност  Лектор в Катедра „Европеистика“ към Философски факултет към СУ „Св. Климент 
Охридски“ 

Основни дейности и отговорности  - Лектор в Катедра „Европеистика“ по дисциплините „Вътрешен пазар и четирите свободи 
на движение“ и „Участие на България в процеса на вземане на решения в ЕС“.  

Име и адрес на работодателя  СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София 1113, бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 2, ет. 4 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Висше училище 

 
 
 

   

Заемана длъжност  Експерт последователно в отдел “Регулация на финансовите пазари” и “Емисии” в дирекция 
“Държавен дълг и финансови пазари”  

 

Основни дейности и отговорности  - Участие на България в процеса на вземане на решения в областта на финансовите 
услуги и финансовите пазари 

- Изготвяне на национални позиции във връзка със заседанията на ЕКОФИН формата на 
Съвета на ЕС 
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- Изготвяне на позиции във връзка със заседанията на Икономическия и финансов 
комитет и Комитета по финансови услуги 

- Участие в Секретариата на Консултативния съвет по финансова стабилност 

- Секретар на Работна група 26 „Финансови услуги“ и участие в заседанията на Съвета 
по европейски въпроси към Министерски съвет.  

- Участие в Управителния комитет за дейности във връзка със защита на потребителите 
на финансови услуги 

- Дейности във връзка със следните области и въпроси: финансови услуги и финансови 
пазари, свободно движение на капитали; законодателство в областта на мерките срещу 
изпиране на пари, платежни услуги и други.  

- Участие в дейностите по Проект „Укрепване на капацитета на Министерство на 
финансите в областта на финансовите услуги и пазари”. Проектът се осъществяваше с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

Име и адрес на работодателя  Министерство на финансите, ул. „Раковски” 102, София 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Държавна администрация  

 
 

Дати  април 2012 – досега (до 60 работни дни на година)  

Заемана длъжност  Средносрочен ТАЙЕКС Експерт на Европейската комисия за кипърската турска 
общност 
 

Основни дейности и отговорности  - Анализиране на „законодателството“ в областта на финансите, икономиката и 
специфични сектори, както и обсъждане на изменения във връзка с хармонизиране на 
изискванията с правото на ЕС в областта на свободното движение на капитали.  

- Провеждане на обучения за кипърската турска общност относно режима на свободно 
движение на капитали 

- Провеждане на общи мисии и консултиране на „законодателство“ в областите на 
мерките срещу изпирането на пари, платежните услуги и търговското право.  
 

Име и адрес на работодателя  ТАЙЕКС офис на Европейската комисия в Брюксел 
 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Консултантска дейност. Експертни мисии в северната част на остров Кипър 

 
 

Дати  ноември 2011 – април 2012 

Заемана длъжност  Директор на дирекция „Международно сътрудничество и управление на проекти”  

Основни дейности и отговорности  Основни отговорности на дирекцията: 

- Подготовка на позиции за заседанията на Съвета на ЕС и новите надзорни 
европейки органи в областта на небанковия финансов сектор, в т.ч. Европейския 
орган за ценни книжа и пазари и Европейския орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване.  

- Подготовка участието на представители на Комисията за финансов надзор в 
международни прояви и във форуми на международни организации в областта на 
финансовия сектор.  

- Подпомагане на дейността на члена на Комисията за финансов надзор, отговорен за 
защитата на потребителите на финансови услуги, въпросите на финансовата 
стабилност и европейските въпроси. 

- Координация по участието на Комисията за финансов надзор в европейски и 
международни проекти.  

Име и адрес на работодателя  Комисия за финансов надзор, ул. Шар Планина № 33 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Държавна администрация 

 
 

Дати  януари 2011 – февруари 2012 г. (75 работни дни)  

Заемана длъжност  Ръководител (координатор) на екип във връзка със средносрочен проект на 
Европейската комисия за кипърската турска общност 
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Основни дейности и отговорности  - Изготвяне на проект на „Закон за движението на капитали“, който е в съответствие с 
правото на ЕС в тази област. Проектът бе придружен с обяснителен меморандум и 
таблица на съответствие.  

- Изготвяне на изменения във валутното „законодателство“ на кипърската турска 
общност.  

- Провеждане на обучение за кипърската турска общност в областта на режима на 
свободно движение на капитали 

- Осъществяване на скрийнинг на секторно „законодателство“ във връзка с установяване 
на ограничения в областта на свободното движение на капитали.  
 

Име и адрес на работодателя  ТАЙЕКС офис на Европейската комисия в Брюксел 
 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Консултантска дейност. Експертни мисии в северната част на остров Кипър 

 
 

Дати  април 2010 – ноември 2011 

Заемана длъжност  държавен експерт в Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз”  

Основни дейности и отговорности  - Основни отговорности: 

- Координация по подготовката и провеждането на заседанията на Съвета по 
европейските въпроси. 

- Връзки на експертно ниво по европейски въпроси с администрацията на Народното 
събрание. 

- Член на работни групи „Финансови услуги”, „Счетоводна политика и независим 
финансов одит” и на работна група „Финансови и бюджетни въпроси” 

Име и адрес на работодателя  Администрацията на Министерския съвет, бул. „Дондуков” № 1. 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Координация по европейските въпроси и участие на България в процеса на вземане на 
решения в ЕС. 

 
 

Дати  ноември 2011 – март 2012 г. 

Заемана длъжност  Краткосрочен туининг експерт 

Основни дейности и отговорности  Туининг проект „Подкрепа за изграждане на устойчив капацитет на Агенцията по 
застраховане на Босна и Херцеговина и Надзорните застрахователни агенции на 
Федерация Босна и Херцеговина и на Република Сръбска“ 

Основните отговорности включваха: 

 Хармонизиране на законодателството в областта на застраховането с европейското 
право; 

 Изготвяне на таблица на съответствието между националното и европейското право в 
областта на застраховането. 

Име и адрес на работодателя  Комисия за финансов надзор, Европейска комисия 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Експертни мисии в застрахователните институции на Босна и Херцеговина 

 
 
 
 

Дати  октомври 2010 – ноември 2011 г. 

Заемана длъжност  Средносрочен ТАЙЕКС експерт на Европейската комисия в Косово в Министерство на 
финансите на Република Косово 

Основни дейности и отговорности  Основната цел на експертната подкрепа бе да се подпомага Офиса по европейските 
въпроси в Министерство на финансите на Република Косово. 

Основните отговорности включваха: 

 Подпомагане в процеса на хармонизация на европейското право в областта на 
финансите; 

 Подкрепа при отразяване на критиките в Редовните доклади на Европейската комисия 
във финансовата област. 
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Име и адрес на работодателя  ТАЙЕКС офис на Европейската комисия в Брюксел 
Министерство на финансите на Република Косово 
 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Експертни мисии към Министерство на финансите на Република Косово 

 
 
 
 
 
 

Дати  октомври 2009 – април 2010 г. 

Заемана длъжност  Средносрочен ТАЙЕКС експерт на Европейската комисия в Косово 

Основни дейности и отговорности  Основната цел по време на 6 месечната експертна мисия бе подпомагане на Комитета по 
европейска интеграция в Парламента в Косово по отношение на мониторинга на 
изпълнението на правителствения План за действие във връзка с Европейското 
партньорство. 

Основните отговорности включваха: 

 Преглед и актуализиране на стратегическите документи и процедурните правила на 
Парламента в Косово по отношение на европейските въпроси; 

 Подпомагане на Комитета по европейска интеграция за засилване на координацията с 
другите Комитети в Парламента, Правителството на Косово и европейските 
институции; 

 Идентификация на необходимостта от по-нататъшна техническа помощ за Парламента 
на Косово, която да се осигурява от проекти, които се финансират от ЕС. 

Име и адрес на работодателя  ТАЙЕКС офис на Европейската комисия в Брюксел 
Комитета по европейска интеграция в Парламента в Косово 
 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Експертна мисия към Комитета по европейска интеграция в Парламента в Косово 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Дати  януари 2007 – октомври 2009  

Заемана длъжност  и.д. началник на отдел “Координация по европейските въпроси”, Дирекция „Координация 
по въпросите на Европейския съюз и международните финансови институции” в 
администрацията на МС 

Член на Съвета по европейските въпроси 
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Основни дейности и отговорности  Основните отговорности са свързани с: 

 Координация по европейските въпроси във връзка с участието на България в процеса 
на вземане на решения в ЕС; 

 Организиране на работата на Секретариата на Съвета по европейските въпроси към 
Министерския съвет;  

 Връзки с Народното събрание по европейските въпроси на експертно ниво и 

 Ръководство на отдела „Координация по европейските въпроси”. 

  

Отделът „Координация по европейските въпроси” е отговорен за координацията на 
следните задачи: 

 Подготовка и проследяване на изпълнението на годишните Планове за действие на 
правителството във връзка с изпълнението на ангажиментите на Република България 
като държава-член на ЕС 

 Подготовка и проследяване на изпълнението на Годишната програма за участие на 
Република България в процеса на вземане на решения в ЕС, която се приема от 
Министерски съвет и се изпраща на Народното събрание; 

 Подготовка и проследяване на изпълнението на Шестмесечни програми с българските 
приоритети за съответното Председателство на ЕС; 

 Координация на процеса на хармонизация на българското законодателство с новите 
правила и изисквания на правото на ЕС; 

 Отчитане и предоставяне на доклади до министър-председателя на Република България, 
министъра по европейските въпроси и за заседания на МС по въпроси, свързани с 
членството на България в ЕС; 

 Координация на досъдебната фаза на процедурите по инфринджмънт; 

 Мониторинг на административния капацитет във връзка с изискванията на ЕС 

 

други отговорности: 

 Координация във връзка с програма ТАЙЕКС на Европейската комисия 

 Член на екипа СОЛВИТ – мрежа за извънсъдебно решаване на спорове в областта на 
вътрешния пазар на ЕС 

Име и адрес на работодателя  Администрацията на Министерския съвет, бул. „Дондуков” № 1. 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Ръководство на екип от експерти в държавната администрация и организация на работата в 
координационното звено по европейските въпроси. 

 
 

Дати  юли 2002 – януари 2007 

Заемана длъжност  Последователно старши, главен и държавен експерт в Дирекция „Координация по въпросите 
на Европейския съюз и международните финансови институции”  

Основни дейности и отговорности  Член на работна група „Свободно предоставяне на услуги” и работна група „Свободно 
движение на капитали”, участие в Работна група 11 „Икономически и паричен съюз”.  

Отговаря за координацията в Дирекцията по отношение на Съвета по икономически и 
финансови въпроси (ЕКОФИН) в периода, в който България имаше статут на 
присъединяваща се страна. 

 

Име и адрес на работодателя  Администрацията на Министерския съвет, бул. „Дондуков” № 1. 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Участие в процеса на подготовка на българските позиции и документи във връзка с  
преговорния процес за членство в ЕС. 

 

Дати  февруари 1998 – юни 2002 

Заемана длъжност  Старши експерт в Отдел “Европейска интеграция и международни отношения”, Дирекция 
“Външни финанси”. 

Основни дейности и отговорности  Член на Работна група “Свободно движение на капитали” и на Работна група 11 
“Икономически и паричен съюз”. Участие в подготовката на Предприсъединителните 
икономически програми. Координиране на дейностите с останалите работни групи, по които 
Министерство на финансите е водещо. 
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Име и адрес на работодателя  Министерство на финансите, ул. „Раковски” 102, София 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Изготвяне на преговорни позиции и други документи за преговорите с ЕС. 

 
 

Дати  октомври 2000 – февруари 2001 

Заемана длъжност  Стажант 

Основни дейности и отговорности  Петмесечен стаж в областта на платежните системи, електронните платежни инструменти, 
въвеждане на еврото, защита на потребителите при финансовите услуги. 

Име и адрес на работодателя  Европейска Комисия, Брюксел (Белгия) 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Подготовка на заседания, изготвяне на паметни записки и участие в срещите с представители 
на страните-кандидатки за членство в ЕС. 

 
 

Образование и обучение 
 

Дата  2002-2006 

   

Наименование на придобитата 
квалификация 

 Доктор по икономика 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Международни финанси, макроикономика, международни икономически отношения 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Университет за национално и световно стопанство, София 
Катедра „Международни икономически отношения и бизнес” 

 

Дати  Септември 1999 – юни 2000 

Наименование на придобитата 
квалификация 

 Магистърска степен по европейски изследвания 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Европейска икономическа интеграция, Европейско право, Икономически преход в страните от 
Централна и Източна Европа  

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Колеж на Европа, Варшава (Полша) 

 

Дати  септември 1992 – ноември 1996 

Наименование на придобитата 
квалификация 

 Магистърска степен по международни икономически отношения 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Международна търговия, Международен бизнес, Управление на ВИД (фирмено), Валутни 
отношения, Финансиране на международната търговия, Европейско икономическо 
сътрудничество 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Университет за национално и световно стопанство, София 

Катедра „Международни икономически отношения и бизнес” 
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Участие в други обучителни 
програми  

 
 
 
 

Дати  2008 – до момента 

Име на организацията  Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

Международна магистърска програма „Право на ЕС” 

Изпълнявани функции  Лектор на тема “Участието на България в процеса везане на решения в ЕС”  
 
 

Дати  2003 – 2010 

Име на организацията  Университет за национално и световно стопанство, София 

Катедра „Международни икономически отношения и бизнес” и Отделение за факултативно 
обучение 

Изпълнявани функции  Преподавател по дисциплините „България и европейската икономическа интеграция” и 
“Вътрешен пазар и общи политики на ЕС”. 

 

Дати  юни 2008 – до момента  

Име на организацията  Дипломатически институт, София 

Министерство на външните работи на Република България 

Изпълнявани функции  Лектор в курса по дипломация за младши служители на Министерство на външните работи и 
в курса по Икономическа дипломация.  

 
 

Дати  2002 – 2010 

Име на организацията  Американския университет, Благоевград 

Център за европейски програми 

Изпълнявани функции  Лектор в лятното училище по европейска интеграция за Югоизточна Европа и други програми 
на Центъра за европейски програми 

 

Дати  2002 – 2010 

Име на организацията  Нов български университет, София 

Международен бизнес и Училище по мениджмънт 

Изпълнявани функции  Преподавател по дисциплините „Икономически и валутен съюз” и „Увод в европейската 
интеграция” 

 

Дати  2002 – до сега 

Име на организацията  Институт по публична администрация, София 

Изпълнявани функции  Лектор по “Право на вътрешния пазар”, Програмата „Интегриране на България в ЕС” и други 
курсове и семинари на Института. 

 

Дати  2002 – 2007 

Име на организацията  Технически университет, София 

Център за непрекъснато обучение и Отдел за инженерно обучение на английски език 

Изпълнявани функции  Преподавател последователно по дисциплините „Европейска интеграция”, „Електронна 
търговия” и „Интегриране на България в ЕС”. 
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Участие в организации 
 

Дати  2014 – до момента 

Функция и име на организацията  Член на Българската макроикономическа асоциация, http://www.bma-
bg.org/bg/members/members  

 

Дати  2002 – до момента 

Функция и име на организацията  Член на Управителния съвет на Българската асоциация за изследвания на Европейската 
общност 

 

Дати  2003 – до момента 

Функция и име на организацията  Член на Евроклуба към Българската търговско-промишлена палата 

 

Дати  2005 – до момента 

Функция и име на организацията  Участващ в екип Европа като експерт 

 

Дати  2002-2005 

Функция и име на организацията  Член в Европейска университетска асоциация за изследвания във финансовата област, 
Виена (Австрия) 

 
 
 

Лични умения и 
компетенции 

 

Майчин език  Български 

 

Други езици 

Самооценяване  Разбиране Разговор Писане 

Европейско ниво (*)   Слушане Четене Комуникативни 
умения 

Вербални умения  

 

Английски език  С2 Професионално 
ниво 

С2 Професионално 
ниво 

С2 Професионално 
ниво 

С2 Професионално 
ниво 

С2 Професионално 
ниво 

Френски език  С2 Професионално 
ниво 

С2 Професионално 
ниво 

С2 Професионално 
ниво 

С2 Професионално 
ниво 

С1 Професионално 
ниво 

Руски  B2 Независимо 
използване 

B1 Независимо 
използване 

A2 Основно A2 Основно A1 Основно 

Сръбски  B2 Независимо 
използване 

B1 Независимо 
използване 

A2 Основно A2 Основно A1 Основно 

 
 

Социални умения и компетенции  Умение за работа в екип и комуникативни умения. 

Компютърни умения и компетенции   Word, Excel, Power Point, Internet 
 

 
 

Допълнителна информация 
 

  
 
 
73 публикации в България и чужбина (на български, английски и френски език), включително 
монографии, учебници и учебни помагала  
 
 

 Приложение 1   Участие в проекти, програми, журита и специализации 

   

Приложение 2   Списък с публикациите (към септември 2015 г.)  

http://www.bma-bg.org/bg/members/members
http://www.bma-bg.org/bg/members/members
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 
 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ, ПРОГРАМИ, ЖУРИТА И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

Проекти и програми 
 

 

март 2013 
 

ТАЙЕКС експертна мисия в Борда за капиталови пазари на Турция  
 
Участие като ТАЙЕКС експерт в мисия относно хармонизирането на практиките по отношение на 
инвестиционните услуги и правилата за поведение в тази сфера 

 

юни 2012 
 

ТАЙЕКС експертна мисия  в парламента на Азербайджан 
 
Целта на експертната мисия на ТАЙЕКС бе да се представят добрите практики на държавите 
членки на ЕС и да се направи сравнителен анализ на транспонирането и прилагането на 
Директивата на ЕС за електронната търговия.  

 

 

2011 Участник в програмата „Млад реформатор в Черноморския регион“ през 2011 г. Програмата бе 
организирана от Института за регионални и международни изследвания, Centre for Applied 
Policy Research-Munich, Black Sea Trust и Robert Bosch Stiftung. Програмата „Млад реформатор 
в Черноморския регион“ е програма, която цели да подкрепя реформаторското мислене и 
реформаторски дейности в рамките на Черноморския регион.  

 

 

юли 2008 – юли 2009  Проект „Усъвършенстване на координацията за изпълнение на задълженията, произтичащи от 
членството на Република България в ЕС”.  

 Проектът е финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран 
от Европейския социален фонд на Европейския съюз и включва следните основни дейности: 

– Усъвършенстване на информационната система EUnet чрез която постъпват документите 
от Секретариата на Съвета на ЕС в рамките на процеса на вземане на решения в ЕС; 

– Подобряване на координацията в досъдебната фаза на процедурата за нарушение на 
задълженията, произтичащи от членството в ЕС (т.н. инфринджмънт процедура). 
Създаване на нова информационна система за инфринджмънт процедурите, провеждане 
на обучения, публикуване на материали и други; 

– Намаляване на условията за започване на процедури за нарушение чрез оптимизиране на 
работата на българския СОЛВИТ център. 

 Ръководител на проекта 

 

септември-октомври  2007 Европейска комисия – Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси” 

 Участие в програмата за изследвания (Visiting Fellowship Programme) на Генерална дирекция 
„Икономически и финансови въпроси” с предмет на изследване “Устойчивостта на текущите 
сметки на платежния баланс и избора на валутнокурсов режим по пътя към членство в ИПС” 

 

май-ноември 2005 Проект „Подкрепа за насърчаване на взаимното разбиране на отношенията между ЕС и 
Западните Балкани”. Проектът е финансиран от Европейската комисия.   

 Участие в изследователския компонент във връзка с вътрешния пазар на ЕС.  

 

2004 - досега Комуникационна стратегия на Република България във връзка с членството в ЕС  

 Участие в проекти по Комуникационната стратегия като консултант, анализатор и лектор в 
сферата на европейските въпроси 
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Участие в обучения и други събития с международно участие 

 

ноември 2013 и 
октомври 2012 

 

Българска дилърска асоциация 
 
Осъществяване на лекции в рамките на X Годишна конференция на Българската 
макроикономическа асоциация относно “Създаване на рамка за възстановяване и 
преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници – кризисен PR или 
ефективна рамка за управление на бъдещи кризи” и в XI Годишна конференция на 
асоциацията на тема: “Нови моменти в регулирането на пазарите на финансови услуги в ЕС” 

 

юли 2013 
 

Институт за икономическа политика, България и Фондация „Ханс Зайдел“  
 
Първа младежка международна академия. Представена лекция и организиране на 
интерактивно упражнение на тема: „Ползи и разходи от членството в ЕС“.  

 

 октомври 2012 
 

Дипломатически институт на Министерство на външните работи на България с подкрепата 
на Централноевропейската инициатива, Фондация „Ханс Зайдел“ и Австрийския фонд за 
развитие 
 
Скопие, Македония. Участие в Семинара „Западните Балкани: Приближаване към ЕС. 
Укрепване на капацитета на държавните институции за да се справят с настоящите 
предизвикателства на европейската интеграция.“ Представяне на следната тема и 
организиране на интерактивно упражнение: „Ползи и разходи от членството в ЕС“. 
Организиране на интерактивно упражнение по отношение на придобиването на правото на 
собственост върху земя.  

 

септември 2012 
 

Министерство на финансите на България и Централната банка на Сърбия 
 
Лектор по време на посещение на Централната банка на Сърбия на следните теми: 
„Процесът на присъединяване към ЕС в областта на финансовите услуги“, „Работни групи в 
рамките на Министерство на финансите“, „Координационен механизъм по европейски 
въпроси“. Посещението на Централната банка на Сърбия бе в рамките на проект № 
08SER01/01/11.  

 

май 2012 
 

Дипломатически институт на Министерство на външните работи на България с подкрепата на 
Централноевропейската инициатива, Фондация „Ханс Зайдел“ и Австрийския фонд за 
развитие  
 
Подгорица, Черна гора. Участие в Семинара „Западните Балкани: Приближаване към ЕС. 
Укрепване на капацитета на държавните институции за да се справят с настоящите 
предизвикателства на европейската интеграция.“ Представяне на следната тема: 
„Присъединяването към ЕС като инструмент за осъществяване на промяна“ и организиране 
на интерактивно упражнение: „Ползи и разходи от членството в ЕС“.  

 

юни 2010, 2011, 2012 и 
2013 

Институт за икономическа политика, България и Фондация „Ханс Зайдел“   

 Провеждане на лекции по време на Лятното училище за млади държавни служители от 
Югоизточна Европа на различни теми 

 

май 2011 
 

Европейски институт по публична администрация (EIPA) 
 
Презентации в Прищина, Косово като лектор на EIPA на следните теми: „Координационен 
механизъм по европейските въпроси“, „Отговаряне на предизвикателствата, идентифицирани 
в Редовните доклади на Европейската комисия“, „Стратегическо и годишно планиране във 
връзка с процеса на присъединяване към ЕС“, „Финансови последици от процеса на 
присъединяване към ЕС“.  
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март 2011 
 

Европейски институт, София и Институт за международни политики и икономика, Белград, 
Сърбия 
 
Лектор в Нови Сад, Сърбия на теми в областта на свободното движение на капитали и 
преходните периоди по отношение на придобиването на собственост върху земя, в рамките 
на следния финансиран от бюджета на ЕС проект: „Дебатиране на европейското бъдеще в 
Сърбия: гласът на гражданското общество в процеса на вземане на решения“.  

 

октомври 2010 
 

Македония, Konrad-Adenauer-Stiftung,  
 
Лектор в Скопие в рамките на следната тема: „Реформи преди и след членството в ЕС: 
случаят на България“ 

 

август 2010 Американски университет в Косово  
 
Лектор в рамките на лятното училище на Американския университет в Косово на следната 
тема: „Българският опит в подготовката за членство в ЕС: какво може да бъде научено?“ 

 

юни 2010 Служба за техническа помощ и информационен обмен (ТАЙЕКС), Европейска комисия 
 
Лектор на ТАЙЕКС семинар „Институционална и правна рамка на ЕС“ в Баня Лука, Босна и 
Херцеговина  на тема „Сближаване на националното законодателство към стандартите на 
ЕС: успехи, трудности и проблеми (сътрудничество с парламента)“.  

 

март 2010  
и октомври 2010 

 

Фондация за гражданското общество в Косово, Прищина 
 
Лектор в Косовското училище за европейска интеграция на следните теми: „Въведение в 
правото на Европейската общност“ и „Правни актове на европейските институции“ 

 
 

март 2010 
 

Програма за развитие на лидерството, Косово 
 
Участие като лектор в Конференцията „Как ЕС може да се справи по-добре на Балканите“, 
организирана от Колежа на Европа и Европейския фонд за Балканите като част от 
Програмата за развитие на лидерството.  

 

януари 2010 
 

Universum институт за икономически и социални науки, Косово 
 
Публична лекция на тема „Икономиката на Косово и ЕС: колко отдалечена е тя от него“, като 
част от публичните лекции на „Европа във въпроси“.  

 
 

май 2009 Служба за техническа помощ и информационен обмен (ТАЙЕКС), Европейска комисия 
Изучаване на законодателството на ЕС, Семинар в Киев, Украйна 

 Провеждане на обучение на следната тема: “Сближаване на националното законодателство 
със стандартите на ЕС: успехи, трудности и грешки”. 

 

февруари 2009 Служба за техническа помощ и информационен обмен (ТАЙЕКС), Европейска комисия 
Методи и средства за хармонизиране на европейското законодателство, Семинар в Баня Лука, 
Босна и Херцеговина 

 Провеждане на обучение на следните теми: “Методи и средства в процеса на хармонизиране 
на европейското законодателство в България” и “Предизвикателства, трудности и препоръки в 
процеса на хармонизация”. 

 

януари 2008 Секретариат по европейски въпроси, Скопие и Европейски институт, София, 
Проект „Изграждане на административния капацитет за интеграция в ЕС” 

 Провеждане на обучението в частта „Свободно движение на капитали” 
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ноември 2007 и юни 2008 Европейски институт по публична администрация (ЕИПА) и Правителството на Черна Гора, 
проект „Техническа помощ от Люксембург за Черна Гора” 

 Провеждане на обучение в семинарите „Присъединителния процес към ЕС и приемането на 
европейското право” и „Процес на хармонизиране на правото на ЕС – правни и 
институционални въпроси”.  

 

 

Участия като редактор, рецензент или член на жури 
 

 

 Сборник от доклади от студентска научна конференция на випуск „Виктор Юго“, специалност „Европеистика“, СУ „Св. 
Климент Охридски“ на тема: „Европа за гражданите и гражданите за Европа“, издателство Минерва, стр. 1-223, участие в 
научната редакция на сборника, съвместно с проф. д-р Ингрид Шикова и Кирил Стойчев.   

 Ингрид Шикова (2012), „Ротационното председателство в Европейския съюз“, Дипломатически институт, Министерство на 
външните работи на Република България, стр. 1-325, рецензент на монографията. 

 Мирела Велева – Ефтимова (2012), „История на ХХ век. Въведение“, библиотека „Европейски изследвания“, Университетско 
издателство „Св. Климент Охридски“, стр. 1-453, рецензент на монографията. 

 Член на научния комитет на студентската конференция за Югоизточна Европа, организирана от Universum Instititute for 
Economic and Social Studies в сътрудничество с Friedrich Ebert Stiftung, 28-29 май 2010.  

 Участие в журито на конкурса „Робер Шуман” през 2007 г. за най-добър журналистически материал на тема, свързана с 
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13 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
 
 

СПИСЪК С ПУБЛИКАЦИИТЕ (АКТУАЛЕН КЪМ СЕПТЕМВРИ 2015 Г.) 

 

 

УЧЕБНИЦИ И МОНОГРАФИИ 

1. Симеонов, К. (2015), „Създаване на банков съюз в ЕС“, Университетско издателство „Св. Климент 
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национално и световно стопанство, Център за дистанционно обучение, стр. 1-175.  
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7. Симеонов, К. (2005), “Ползи и разходи за България от членството в Европейския съюз”, монография, 
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Университет за национално и световно стопанство, стр. 16-27.  
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2013 г., Университет за национално и световно стопанство, стр. 176-190.   

16. Симеонов, К. (2013), „Нови правила за платежните сметки на хоризонта“, списание „Активни потребители“, 
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издателство „Св. Климент Охридски”, стр. 225-240. 
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за членство на България в Европейския съюз, стр. 1-38. 

27. Борисова, Т. и К. Симеонов (2008), „Има ли синергия между Организацията за черноморско икономическо 

сътрудничество, черноморското взаимодействие и българските приоритети”, Кръгла маса на тема „Новите 

измерения на сътрудничеството в черноморския регион след присъединяването на България и Румъния към 

Европейския съюз”, Университетско издателство „Стопанство”, стр.46-55. 
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