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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  ВЕЛИНОВА – СОКОЛОВА,  НАДЯ  ГЕОРГИЕВА 

Адрес  16 06 София, ул. “Лайош Кошут” №12, ап.12  

Телефон  +359 889 298 250 

E-mail  nadya.sokolova2009@gmail.com 

 

Националност  Българка 
 

Дата на раждане 

 

  Семейно положение 
 

ТРУДОВ СТАЖ 
 

• Дати (от-до) 
• Име и адрес на работодателя 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 
 

 

• Заемана длъжност 
 
 
 

• Дати (от-до) 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 

• Заемана длъжност 

 

 09 .04.1976 ГОД.  

 

Омъжена 

 

 

 

Май 2013 – до момента 

Софийски университет,  Стопански факултет 

Чете диспицплини в катедра „Финанси и счетоводство”   - „Счетоводство на 
застрахователните и осигурителните предприятия” и „Национално счетоводно 
законодателство“, „Въвъденение на счетоводството- на английски език“  в магистърски 
програми, както и „Данъчно облагане“ на английски език в бакалавърска програма 
„Счетоводство, финанси и дигитални приложения“. 

Води упражнения в катедра „Финанси и счетоводство” –  „ Въведение в счетоводството”, 
„Финансово счетоводство” и „Управленски счетоводство” в бакалъвърските програми. 

Преподавател – доцент. 

 

 

Юли 2011 – до момента 

Консултанска дейност в сферата на финансите, финансовия мениджмънт и управлението 
на риска 

 

Консултант 

  

• Дати (от-до)  юни 2007 – май 2009 

• Име и адрес на работодателя  Комисия за финансов надзор 

1303 София, ул. “Шар планина” №33 

• Вид на дейността или сферата на   Надзор върху небанковия финансов сектор, контролира и ръководи дейността на   

 
 

• Дати (от-до)      май 2009 - юли 2011 

• Име и адрес на работодателя     Комисия за финансов надзор 

   1303 София, ул. “Шар планина” №33 

• Вид на дейността или сферата  

на работа 

    Надзор върху небанковия финансов сектор, контролира и ръководи дейността на   
дирекцията, свързана с подготвянето на проекта на законови и подзаконови нормативни 
актове,  подготвяне на сравнителни анализи в областа на капиталовия пазар, 
сравнителни анализи за прилагането на законодателството и добрите практики, както и 
годишни и периодични тематични и секторни пазарни анализи. Прилагането на 
международните стандарти за финнасвои отчитане и подготвяне на анализи на 
финансовите отчети на публични дружества. 

• Заемана длъжност    Директор Дирекция „Регулаторна политика и пазарни анализи”, Надзор на 
инвестиционната дейност 
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работа дирекцията, свързана с надзора на пазарите на ценни книжа, отговор на жалби, 
подготовка на наказателни постановления, подготвяне на сравнителни анализи в областа 
на капиталовия пазар, сравнителни анализи за прилагането на законодателството и 
добрите практики, както и годишни и периодични тематични и секторни пазарни анализи. 

• Заемана длъжност  Директор Дирекция „Процесуално представителство и пазарни анализи”, Надзор на 
инвестиционната дейност 

 
   

• Дати (от-до)  март 2003 г. – юни 2007 

• Име и адрес на работодателя  Комисия за финансов надзор 

1000 София, пл. “Света Неделя” №6 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Надзор върху небанковия финансов сектор, контролира и ръководи дейността на отдела, 
свързана с предприсъединителния процес на България за присъединяването й към ЕС, 
поготовка на членството на Комисията в различни международни организации, подготовка 
на европейски проекти, управление на проекти за развитие на административния 
капацитет и засилването на надзора. 

• Заемана длъжност  Началник- отдел “ Международно сътрудничество” 

 
 

• Дати (от-до)  Март 2003 г.  – до момента 

• Име и адрес на работодателя  Университет за национално и световно стопанство 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Курс “Анализ на ценни книжа и портфолио анализ”,  „Анализ на риска”, 3 и 4 курс 
бакалравр и магистър , спец. “Стопанско управление 

• Заемана длъжност  Хоноруван преподавател , Катедра “Управление” 

  

• Дати (от-до)   Май 2002 г. –  февруари 2003 г.  

• Име и адрес на работодателя  Държавна комисия по ценните книжа 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Ценни книжа и европейска интеграция 

• Заемана длъжност  Главен експерт в отдел “ Нормативна уредба и европейска интеграция” 

 

 

• Дати (от-до) 

   

 

1999 г. –  2001 г.  

• Име и адрес на работодателя  Главен счетоводител 

 
  

• Дати (от-до)   1994 г. –  1999 г.  

• Име и адрес на работодателя  Собствен бизнес 

 
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  2000 г- 2005 г.  

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Университет за национално и световно стопанство, гр. София 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Финансови пазари и инструменти, информационни технологии, корпоративни финанси 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Доктор  

 

• Дати (от-до)  1994г. - 1999 г.  

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Университет за национално и световно стопанство, гр. София 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Финансови пазари и инструменти, Финанси, Анализ на риска и на портфейли от ценни 
книжа,  Стопанско управление 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Магистър по стопанско управление 

 

• Дати (от-до)  1989г. - 1994 г.  
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• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Гимназия “Христо Ботев”, гр. Дупница 

 
 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
 

• Дати (от-до)  2012 г., София 

  

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Приложение на иновативни методи в обучение на възрастни 

 
 

 

• Дати (от-до) Юли 2010 г., София 

  

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Семинар „Анализ ползи- рискове” 

 

• Дати (от-до) Юли 2010 г., София 

  

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Работно обучение  „Капиталови изисквания” 

 

 

• Дати (от-до) Юни 2010 г., София 

  

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 

Семинар „Корпоративно управление” 

 

 

• Дати (от-до) Юни 2010 г., София 

  

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 

Конференция по Финансово обучение  

 

 

• Дати (от-до) Май 2010 г., София 

  

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 

 

Работно обучение „ Прилагане на Директивата за прозрачността” 

  

• Дати (от-до) Април 2010 г., София 

  

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 

Семинари по „Директивата за проспектите” и „Процеса на Ланфалуси” 

 

• Дати (от-до) Януари - февруари 2010 г., София 

  

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 

 

Обучения по Прилагане на международните счетоводни стандарти  за финансово 
отчитане, обучение по „Пазрни манипулации и превенции”. 

  

 

• Дати (от-до) Октомври - Декември 2009 г., София 

  

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 

 

Работни семинари, свързани с  търговите предложения, пазарите на финансови 
инструменти,  дейността на колективните инвестиционни схеми; регулирането на 
финансовите пазари в условията на криза, участие в работни групи и комитети към 
Европейския съюз; Международни стандарти за финансово отчитане. 

 

• Дати (от-до) 

  

15-28 Октомври 2006 г. 
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• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Стаж в Комисия за надзор на дейността на застрахователите и пенсионното осигуряване, 
Варшава, Полша 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Инвестиране на активите на застрахователните и пенсиооносигурителните дружества 

 
 

• Дати (от-до)  Юни 2006г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Център за професионално обучение “Arthur Adams” 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Умения за ефективта презентация 

 
 

• Дати (от-до)  Октомври 2005 г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Проект за засилване на интегритета на финнасовия сектор, USAID 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Опции, фючърси и други деривати 

 

• Дати (от-до)  Ноември 2004 г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Годишна програма за обучение на Международна организация на Комисиите по ценни 
книжа /МОКЦК/,  IOSCO, проведено в Мадрид, Испания 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Методология за анализ и оценка на прилагането на Принципите на МОКЦК 

 
 

• Дати (от-до)  Октомври 2004 г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Комисия за финансов надзор 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Обучение на обучаващи 

 
 
 

• Дати (от-до)  Юни 2004  г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Американски Университет в България 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Оценка на въздействието от прилагането на правото на Европейския съюз в областта на 
вътрешния пазар 

 
 

• Дати (от-до)  Септември 2003 г.  

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Програма Фар, Европейска Комисия 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Финансова система на Европейския съюз 

 

• Дати (от-до)  Септември 2002 г.  

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Програма на Европейската Комисия - TAIEX 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Семинар на тема “Прилагане на европейското законодателство”, проведен в Люксембург 

 

• Дати (от-до)  Ноември 2001 г.  

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Център за обучение – БАН 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Алгоритми за научни изследвания 

 
 

• Дати (от-до)  Април 2001 г.  
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• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Проект “Капиталови пазари” - USAID 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Финансови понятия и инструменти. 

 
ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

. 

 

ЕЗИЦИ 
 

  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  

• Четене   Отлично 

• Писане  Отлично 

• Разговор  Отлично 
 

  РУСКИ ЕЗИК  

• Четене   Добро 

• Писане  Добро 

• Разговор  Добро 

 

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ 
 

Социални и 
организационни умения 

 Windows, Internet. MSOffice 

 

Отлични комуникативни качеста, работа в екип,  много добри 
организационни умения, както и умения при управление на екипи и на 
служители. 

 


