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Лична информация  

Име  Даниел Касабов 

Адрес София, България 

Имейл 

 

Изследователски профил  

danielkasabov@abv.bg;  

 

https://www.researchgate.net/profile/Daniel-Kasabov 

 

Трудов стаж 

 

Дати (от-до) 2019 – настоящето 

Заемана длъжност Преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет „Св. 

Климент Охридски” по дисциплините „Приложен макроикономически анализ 

и прогнозиране“, „Макроикономика”, „Пари банки и финансови пазари” и 

„Публични финанси” 

Вид на дейността или сферата 

на работа 

Изнасяне на лекции/упражнения и представяне на практически казуси 

 

Дати (от-до) 2013 – настоящето 

Заемана длъжност Икономист, Българска народна банка (БНБ) 

Вид на дейността или сферата 

на работа 

Част от екипа на дирекция “Икономически изследвания и прогнози”; участник 

във временни и постоянни работния групи към Комитета по парична политика 

на ЕСЦБ 

Дати (от-до) 2013 – 2017   

Заемана длъжност Хоноруван преподавател в Университета за национално и световно 

стопанство (УНСС) по дисциплините „Основи на финансите“, „Корпоративни 

финанси’ и „Финанси на социалното осигуряване” 

Вид на дейността или сферата 

на работа 

Изнасяне на лекции/упражнения и представяне на практически казуси 

 

Дати (от-до) август 2012 - декември 2012  

Заемана длъжност Финансов контролинг, застрахователна група „УНИКА“ България   

Вид на дейността или сферата 

на работа 
Анализ на финансови отчети, бюджетиране и планиране; изготвяне на 

доклади за дейността и препоръки към ръководствата на „УНИКА“ България 

и УНИКА Иншурънс Груп (Австрия) 

Професионални обучения  

Дати (от-до) 2021, юни: Курс по ‘Using R as an Econometric Tool’, Английска централна 

банка 

Дати (от-до) 2019, юни: Курс по ‘Forecasting’, Gerzensee Summer School, Централна банка 

на Швейцария 

Дати (от-до) 2019, април: Курс по ‘DSGE Models and Euro Area Business Cycles’, ЕЦБ 

Дати (от-до) 2018, октомври: Курс по ‘DSGE Level II’, Централна банка на Франция 

Дати (от-до) 2018, януари: Курс по ‘Introduction to DSGE Modelling’, Централна банка на 

Франция 
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Дати (от-до) 2016, юли: Курс по ‘Model-Based Monetary Policy Analysis and Forecasting’, 

МВФ 

Дати (от-до) 2016, юни: Курс по ‘Financial Programming and Policies, Part 1: Macroeconomic 

Accounts & Analysis‘, МВФ 

Дати (от-до) 2015, декември: Курс по ‘Macroeconomic Forecasting’, МВФ 

Дати (от-до) 2015, септември: Курс по ‘Forecasting’, Английска централна банка 

Дати (от-до) 2014, април: Курс по ‘Introduction to modelling for central bankers’, Английска 

централна банка 

Дати (от-до) 2012, юли: ‘Лятно училище: Капиталови пазари’, организирано от фондация 

‘Атанас Буров’ 

Дати (от-до) 2011, юли-Август: стаж в Сметна палата на Република България 

 

Стипендии 

 

Дати (от-до) 2011-2012  

Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

Стипендиант на фондация ‘Атанас Буров’ 

 

Образование  

 

Дати (от-до) 

Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

Наименование на придобитата  

квалификация 

2019 

Университет за национално и световно стопанство (УНСС), София 

 

Докторска степен по „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“ с 

дисертационен труд на тема „Икономическо сближаване на България със 

страните от еврозоната. Нетни ползи и рискове от въвеждането на еврото“.    

Дати (от-до) 

Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

Наименование на придобитата  

квалификация 

2011-2012 

Университет за национално и световно стопанство (УНСС), София 

 

Магистърска степен: „Финанси“    

Дати (от-до) 

Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

Наименование на придобитата  

квалификация 

2007-2011 

Университет за национално и световно стопанство (УНСС), София 

 

Бакалавърски степени: „Финанси“ и „Макроикономика“    

Дати (от-до) 

Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

Наименование на придобитата  

квалификация 

2003-2007 

Гимназия с преподаване на чужди езици "Ромен Ролан", Стара Загора 

 

Средно езиково училище    

 

Технически умения и 

компетенции 
Чужди езици 

 

 
 

Английски, немски 

Работа с компютри, софтуери 

и др. 

Microsoft Office, Eviews, Matlab, R, Python, OxMetrics. 

 

 

 


