
 
Б И О Г Р А Ф И Ч Н А   С П Р А В К А 

на 
 

КАМЕЛИЯ МЕТОДИЕВА КАСАБОВА 
 

                        Родена на 24 януари 1957 г. в гр. София 
 
ОБРАЗОВАНИЕ: 
 
1976 г.  - Завършва средно образование в 35-та руска езикова 
                       гимназия “М. И. Калинин” – гр. София 
1982 г.  - Завършва висше образование в СУ “Св. Климент                 
                       Охридски”, Юридически факултет 
2000 г.  - Докторант на свободна аспирантура в Юридическия  
                       факултет на СУ “Св. Климент  Охридски” 
2001 г.    - Доктор по право (дисертационно изследване на тема: 
                       “Прехвърляне на акции”) 
2004 г.          - Доцент по търговско право 
 
2010 г.         - Професор по търговско право 
 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: 
 
1992 г.  - Специализация по банково дело в Цюрих, Швейцария 
1994 г.  - Специализация по банково и борсово дело в САЩ 
1999 г.  - Специализация по търговско право в Юридическия 
                      факултет на СУ “Св. Климент Охридски” 
 
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ: 
 
1982-1984 г.   - Репортер в правното предаване “Добър ден” на       
                          Програма “Христо Ботев” на БНР 
1985-1991 г.   - Юрисконсулт, старши юрисконсулт в системата на  
                          Министерството  на външната търговия 
1991-1996 г.   - Главен юрисконсулт, директор Направление     
                          “Правно” на  БСИ “Минералбанк” 
1996-1998 г.   - Главен секретар на Асоциацията на търговските   
                          банки,  изборна длъжност 
от 1998 г.      - Адвокат в Софийска адвокатска колегия 
от 1999 г.       - Заместник-председател на Арбитражния съд при  
                           Българската стопанска камара (БСК) и арбитър 
2001-2005 г.    -Заместник-председател на 39-то Народно събрание           
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                           на Република България 
                           Член на парламентарната Комисия по европейска  
                           интеграция 
                     
                          Председател на Временната комисия за подготовка на       
                          предложения за промени в Конституцията на  

      Р България 
                          Председател на Временната комисия за обсъждане и      
                          приемане на Законопроекта за ратифициране на      
                          Договора за присъединяване на Република България и     
                         Румъния към Европейския съюз 
 
2002 - 2009 г. Представител на българския парламент в борда на 
                             директорите на Европейския клон на Фондация                     

“Щатски законодателни лидери” (SLLF) 
 
2005 - 2009 г.  Заместник-председател на 40-то Народно събрание   
                         на Република България 
                         Член на парламентарната Комисия по правни         
                         Въпроси 
 
от 2010 г.       Председател на Помирителната комисия за платежни  

    спорове към Българска народна банка 
 
ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ: 
 

-Семинарни занятия по гражданскоправни дисциплини 
в Юридическия факултет и Стопанския факултет на 
СУ „Св. Климент Охридски” . 
 
- Лектор в следните специалности на Стопанския   
факултет на СУ „Св. Климент Охридски”: 
Бакалавърски програми, специалности Икономика и 
Стопанско управление - гражданско право 
(задължителна дисциплина); търговско право 
(задължителна дисциплина). Магистърски програми, 
специалности Икономика и Стопанско управление за 
неспециалисти - гражданско и търговско право, 
(задължителна дисциплина); правни основи на 
управлението (задължителна дисциплина). 
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-Лектор по търговско право във Философския 
факултет, специалност „Европеистика”, на СУ „Св. 
Климент Охридски”. 


