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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  Десислава Желева Калчева 

E-mail  d.kalcheva@gmail.com 

 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)  Януари 2023 -  

• Име и адрес на работодателя  Софийски университет Св. Климент Охридски 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Висше образование 

• Заемана длъжност 

•Основни дейности и отговорности 

 Главен асистент към катедра Икономика и управление по отрасли 

   

• Дати (от-до)  Януари 2019 – Януари 2023 

• Име и адрес на работодателя  Софийски университет Св. Климент Охридски 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Висше образование 

• Заемана длъжност 

•Основни дейности и отговорности 

 Хоноруван асистент  

Провеждане на лекции и упражнения по Финансов мениджмънт и рисков капитал 
(магистри Технологично предприемачество и иновации в ИТ) 

 

 

• Дати (от-до)  Октомври 2018 – Януари 2023 

• Име и адрес на работодателя  Фискален съвет на България 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Публичен сектор 

• Заемана длъжност 

•Основни дейности и отговорности 

 Главен експерт 

Участие в изготвянето на независима оценка на макроикономическите и бюджетните 
прогнози на Министерството на финансите; изготвяне на фискален анализ на местния 
сектор в България и сравнителен анализ с други местни власти в Европа; участия в 
срещите на Европейската мрежа от фискални съвети в Европейския съюз. 

 

• Дати (от-до)  Март 2018 –Септември 2018 

• Име и адрес на работодателя  - 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Публичен сектор 

• Заемана длъжност 

•Основни дейности и отговорности 

 Консултант Публични финанси 

Изготвяне на отчети за фискална автономия на българските местни власти, проучване на 
данъчния капацитет на общините в България, изготвяне на Методиката за присъждане на 
кредитни рейтинги на общините за БАКР – Агенция за кредитен рейтинг АД България; 
изготвяне на доклади и анализи за фискалното състояние на българските общини, 
участие в международни изследвания с водещи изследователи в сектора на публичните 
финанси в Европа и др. 

 

• Дати (от-до)  Юли 2012 - Декември 2016 

• Име и адрес на работодателя  „Фонд за органите на местното самоуправление в България” ФЛАГ ЕАД 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Предоставяне на дългово финансиране на общините за изпълнение на проекти, 
финансирани по Оперативни програми (ОП) и Програма за развитие на селските райони 
(ПРСР) 



• Заемана длъжност 

•Основни дейности и отговорности 

 Директор дирекция „Финанси и управление на риска“ 

Разработване и актуализиране на рискови методологии, ценови политики, лимити на 
портфейла; Изготвяне на месечни отчети за състоянието на кредитния портфейл; 
изготвяне на мотивирани предложения за одобряване на кредитни сделки, анализ на 
финансовото състояние на българските общини (ниво на фискална автономия на 
местното самоуправление, структура и състав на бюджетните приходи, механизъм на 
държавни трансфери, разходна автономия, общински разходи и тяхната структура); 
Анализи на условията на пазара на дълг и търсене на възможности за привличане на 
капитал. Изготвяне на отчети за Европейската банка за възстановяване и развитие 
(главен кредитор на ФЛАГ). Участие в организиране на процедури за избор на 
Управляваща банка, банка депозитар и външни одитори. Изготвяне на фискален анализ 
за над 200 български общини. 

 
 

• Дати (от-до)  2013-2014 

• Име и адрес на работодателя  УНСС 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Висше образование 

• Заемана длъжност 

•Основни дейности и отговорности 

 Асистент 

Провеждане на упражнения по дисциплината Местни финанси 

 
 
 

 

 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  Април 2012 г. - Април 2016 г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 УНСС гр. София 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Публични финанси, Икономикс, Местни финанси, Статистика, Методи и методика на 
научните изследвания 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 

•Тема на защитен дисертационен 
труд 

 Докторант, самостоятелна форма на подготовка 

научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка”, направление 
Икономика към катедра Финанси 

Фискална децентрализация и инвестиционен капацитет на общините в България 

 
• Дати (от-до)  2008 г. – 2010 г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 УНСС гр. София 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Публични финанси, Анализ разходи-ползи,  Публична администрация, Финансова 
децентрализация, Данъчно облагане 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Магистър по икономика, специалност Публични финанси 

 
 

• Дати (от-до)  2004 г. – 2008 г.  

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Икономически университет, гр. Варна 

 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Микроикономика, макроикономика, маркетинг, основи на счетоводството, финансово 
счетоводство,  финансов контрол, финансово – счетоводен анализ, банково счетоводство, 
счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия, бюджетно счетоводство 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Бакалавър по икономика, специалност Счетоводство и контрол 

 
• Дати (от-до)  2000 г. – 2004 г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Търговска гимназия – гр. Бургас 

 

• Основни предмети/застъпени  Микроикономика, макроикономика, маркетинг, основи на счетоводството, финансово 



професионални умения счетоводство,  финансов контрол, финансово – счетоводен анализ, банково счетоводство, 
счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия, бюджетно счетоводство 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Икономист счетоводител, специалност Бизнес администрация 

 
ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

. 

 
МАЙЧИН ЕЗИК  Български 

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
 

  АНГЛИЙСКИ 

• Четене  C1 ADVANCED 

• Писане  C1 ADVANCED 

• Разговор  C1 ADVANCED 

 

  РУСКИ 

• Четене  A2 

• Писане  A2 

• Разговор  A2 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
 

 Microsoft office - WORD, EXCEL, POWER POINT, IBM SPSS 

 
 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА МПС 

 Да – категория В 

 

 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

  
 
Индивидуален член на The Network of Institutes and Schools of Public Administration in 
Central and Eastern Europe и на European Urban Research Association; автор на статии, 
посветени на дълговото финансиране, инвестиционен капацитет на местните власти, 
публични инвестиции и др. 
 
Научни интереси в областта на регионалното развитие, фискалната децентрализация, 
местните финанси, публичната администрация, фискалното управление и рисковия 
капитал, дълговото финансиране на местните власти и държавата. Участие в национални 
и международни проекти, посветени на административно-териториалните реформи, 
финансовата дисциплина на общините и изборния цикъл. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


