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ЛИЧНА 
ИНФОРМАЦИЯ     

     Доцент , Д-р Савина Иванова Михайлова-Големинова 

 

 

 Българи, София, 1113 София, бул. "Цариградско шосе" 125, 

блок 3 

 

  

 E-mail mihajlova@uni-sofia.bg;s 

s.mihaylova@feb.uni-sofia.bg 

  
 

Националност:  Българка 

Родена: гр. София 
 

 
ПРОФЕСИОНАЛЕН 

ОПИТ    
 

  

Въведете дати 
Въведете дати 

 (Декември до сега) 

 

Въведете дати 

 

 

(Януари 2020-до сега) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Академия за Европейски Структурни и Инвестиционни Фондове-СДК 
между Софийски Университет и Институт за публична администрация 
http://www.ipa.government.bg/bg/obucheniya/sdk-akademiya-za-evropeyski-
strukturni-i-investicionni-fondove/sdk-akademiya-za 
 
 
Преподавател в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“,   
Катедра „Икономика и управление по отрасли“:  Преподавани 
дисциплини в бакалавърски и магистърски програми: 
https://www.uni-
sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/stopanski_fakultet/katedri_i_aka
demichen_s_stav/katedri/ikonomika_i_upravlenie_po_otrasli/prepodavateli_ka
tedra_ikonomika_i_upravlenie_po_otrasli/doc_d_r_savina_mihajlova_golemin
ova 
 
„Финансово право“-задължителна дисциплина за бакалаври 
„Корпоративно и финансово право“ задължителна дисциплина на 
английски език  в бакалавърска програма на Стопански факултет на СУ 
Счетоводство, финанси и дигитални приложения (Accounting, Finance 
and Digital Applications) на английски език с международно признат 
сертификат - Certificate in Finance, Accounting and Business (CFAB) на 
Международната професионална организация "The Institute of Chartered 
Accountants in England and Wales"-60 часа на английски език 
„Международно финансово право“ задължителна дисциплина на английски 
език в магистърска програма „ Международен бизнес и отбранителна 
индустрия“, Стопански факултет на СУ “Св. Климент Охридски“ 
(лекционен курс) 

mailto:s.mihaylova@feb.uni-sofia.bg
http://www.ipa.government.bg/bg/obucheniya/sdk-akademiya-za-evropeyski-strukturni-i-investicionni-fondove/sdk-akademiya-za
http://www.ipa.government.bg/bg/obucheniya/sdk-akademiya-za-evropeyski-strukturni-i-investicionni-fondove/sdk-akademiya-za
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/stopanski_fakultet/katedri_i_akademichen_s_stav/katedri/ikonomika_i_upravlenie_po_otrasli/prepodavateli_katedra_ikonomika_i_upravlenie_po_otrasli/doc_d_r_savina_mihajlova_goleminova
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/stopanski_fakultet/katedri_i_akademichen_s_stav/katedri/ikonomika_i_upravlenie_po_otrasli/prepodavateli_katedra_ikonomika_i_upravlenie_po_otrasli/doc_d_r_savina_mihajlova_goleminova
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/stopanski_fakultet/katedri_i_akademichen_s_stav/katedri/ikonomika_i_upravlenie_po_otrasli/prepodavateli_katedra_ikonomika_i_upravlenie_po_otrasli/doc_d_r_savina_mihajlova_goleminova
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/stopanski_fakultet/katedri_i_akademichen_s_stav/katedri/ikonomika_i_upravlenie_po_otrasli/prepodavateli_katedra_ikonomika_i_upravlenie_po_otrasli/doc_d_r_savina_mihajlova_goleminova
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/stopanski_fakultet/katedri_i_akademichen_s_stav/katedri/ikonomika_i_upravlenie_po_otrasli/prepodavateli_katedra_ikonomika_i_upravlenie_po_otrasli/doc_d_r_savina_mihajlova_goleminova
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/stopanski_fakultet/specialnosti/bakalav_rski_programi/stopanski_fakultet/schetovodstvo_finansi_i_digitalni_prilozheniya_na_anglijski_ezik_accounting_finance_and_digital_applications
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/stopanski_fakultet/specialnosti/bakalav_rski_programi/stopanski_fakultet/schetovodstvo_finansi_i_digitalni_prilozheniya_na_anglijski_ezik_accounting_finance_and_digital_applications
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(Август-Ноември-2014) 

 
„Финансово и данъчно право“ задължителна дисциплина  на  английски 
език в Магистърска програма „Финансов мениджмънт“, Стопански факултет 
на СУ “Св. Климент Охридски“ (лекционен курс) 
„Контрол на средствата от Европейския съюз“ и „Данъчно право“-
задължителни дисциплини  в Магистърска програма „ Митнически и 
данъчен контрол“, Стопански факултет на СУ “Св. Климент Охридски“ 
(лекционен курс) 
 
 
Ръководител на „Академия за данъци и мита“, СТФ, СУ 
https://www.uni-
sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/centrove/cent_r_za_obrazovatelni_uslugi
_cou_stopanski_fakultet/minali_obucheniya_i_novini/lyatna_akademiya_za_da
n_ci_i_mita_na_stopanskiya_fakultet_s_podkrepata_na_ey 
Инфо на: https://www.researchgate.net/profile/Savina_Mihaylova-
Goleminova 
https://authors.uni-sofia.bg/AuthorPublications.aspx?id=680a14e7-b17c-4f68-
a0f6-2543845a4b88   
 
Съветник в политическия кабинет на служебния заместник министър-
председател по управление на средствата от ЕС, Министерски съвет на РБ 

Министерски съвет- http://www.government.bg/ 

Ръководство на експертна  работна група за разработване на закон за 
управление на средствата от ЕС, уреждащ взаимоотношенията между 
институциите; участие в експертна работна група за извършване на оценка 
на прилагането на новата методология на Европейската комисия за налагане 
на финансови корекции за нарушения, допуснати при провеждане на 
обществени поръчки, и на финансовия ефект от това и за изготвяне на 
механизъм за споделяне на отговорността при финансови корекции; участие 
в експертна работна група за извършване не стандартизация на документите 
за възлагане на обществените поръчки, дефиниране на обхвата на 
предварителния контрол, както и за вземане на други превантивни мерки за 
намаляване на грешките при провеждане на обществени 
поръчки;изграждане на ефективна комуникационна и координационна 
среда-споделяне на опит при управлението на риска и минимализиране на 
финансовите санкции, с оглед избягването на повтарянето на едни и същи 
грешки. 
 

Въведете дати 

 (Септември-Юли 2009) 

Съветник в кабинета на Председателя на 40-то Народно събрание и 
кореспондент на НС по система за обмяна на информация по Европейски 
въпроси между Парламентите на държавите членки на ЕС (www.IPEX.eu) 

 Народно събрание  http://www.parliament.bg/ 

Съдействие на Председателя и участие в дейността на администрацията на 
НС във връзка с членството на РБългария в ЕС и участието на Парламента в 
процеса на вземане на решения на ниво ЕС (законодателния процес) 
 

https://www.researchgate.net/profile/Savina_Mihaylova-Goleminova
https://www.researchgate.net/profile/Savina_Mihaylova-Goleminova
https://authors.uni-sofia.bg/AuthorPublications.aspx?id=680a14e7-b17c-4f68-a0f6-2543845a4b88
https://authors.uni-sofia.bg/AuthorPublications.aspx?id=680a14e7-b17c-4f68-a0f6-2543845a4b88
http://www.government.bg/
http://www.parliament.bg/
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ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОБУЧЕНИЕ   
 

                 (1977-1988 )                   125 руско училище, гр.София  
ЛИЧНИ УМЕНИЯ   

 

Въведете дати 

 (Януари 1995-Декември 
1996) 

Главен експерт 

Министерство на финансите, „Главна данъчна дирекция”, отдел 
”Правен”, ул. ”Г.С.Раковски” 102, 1040, София 

Предоставяне на становища по а съществуващата правна и 
институционална рамка на данъчното облагане  в Р България и 
предоставяне на съответната експертиза 

 

Въведете дати 

 (1993-декември 2019 ) 

Главен асистент по финансово и данъчно право, Катедра 
„Административно-правни науки“, Юридически факултет на Софийски 
Университет 

 Софийски Университет, Юридически факултет - http://www.law.uni-
sofia.bg/default.aspx 

 

 

Въведете дати 

 (от 1988 - 1993) 

Магистър по право  Въведете 
ниво от ЕКР, 

ако е 
приложимо 

Юридически факултет на Софийски Университет, Свети Климент 
Охридски“, България 

Доктор по право  Дисертационен труд: „Финансови правни отношения в 
системата на публичните средства от европейските структурни и 
кохезионен фондове“, Диплома №СУ 2014-20/15.05.2014г. на СУ 
„Св.Климент Охридски“, защитена в Юридически факултет 

Майчин език Български език 
  

Други езици:  

 

РАЗБИРАНЕ  ГОВОРЕНЕ  ПИСАНЕ  

Слушане  Четене  Участие в Самостоятелн  

http://www.law.uni-sofia.bg/default.aspx
http://www.law.uni-sofia.bg/default.aspx
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разговор  о устно 
изложение  

Английски език C1  C1  C1  C1  C1  

 Сертификат на Cambridge.  

Руски Език C1  C1 C1 C1 C1 

 Завършено руско средно училище  

 Ниво: A1/A2: Основно ниво на владеене  -  B1/B2: Самостоятелно ниво на 
владеене  -  C1/C2 Свободно ниво на владеене завършено средно 
образование в руско училище 125 СОУ гр.София 
Обща европейска езикова рамка 

Комуникационни 
умения 

Силни умения за комуникация и работа в екип, както и изграждане на 
екипи. Фокусиране върху постигане на целите и резултатите. 
Кооперативен и отборен играч.  

Организационни / 
управленски умения 

Лидерски, организационни умения и способност за поемане на отговорност 
при работа в екип, придобити по време на дългогодишния опит в различни 
области като преподавател в СУ, съветник в МС и Народното събрание и  
консултантската практика. Умения за планиране, оценка и анализ на 
вътрешни, външни фактории и ресурси за постигане на целите, мотивиране 
и координация на  екипа и др. Член на Организационния/Програмния 
комитет на Ce DEM Programme Committee, Ce DEM – Conference for E-
Democracy and Open Government 22.-24.05.2013 Centre for E-Governance, 
Danube University Krems, Austria. Член на научния комитет на 
конференциите: „Предизвикателства пред финансовото управление и 
контрол на средствата от ЕС“, София, ноември 2016, Юридически факултет 
на СУ; „Проектът BEPS и прилагането на Европейското данъчно право в 
държавите членки и средства за правна защита съгласно Европейското 
право“, София, май 2017, Юридически факултет на СУ. Координатор на 
проекти на Юридическия факултет, катедра „Административноправни 
науки“, СУ: „Финансово управление и контрол на средствата от ЕС“; 
„Проектът BEPS и прилагането на Европейското данъчно право в държавите 
членки и средства за правна защита съгласно Европейското право“. Член на 
организационния комитет на годишни конференции на IFA, Bulgaria и 
Юридически факултет и др. http://www.ifa-conference.com/ и др.  
Консултант  по проекти в областта на публичната администрация  и 
транспорта. Области на научни интереси: Финансова право; Данъчно 
право; Публични финанси; Право на Европейския съюз; Корпоративно 
право. 
 
 

Професионални умения Работа в екип,  Гъвкавост, Умение за разрешаване на проблеми, 
Издръжливост при работа под натиска на срокове, Добра комуникация, 
Позитивна гледна точка 

http://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/european-language-levels-cefr
http://www.ifa-conference.com/
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ДОПЪЛНИТЕЛНА 

ИНФОРМАЦИЯ   
 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ                               

Дигитални умения САМООЦЕНЯВАНЕ 

Обработка 
на 

информац
ията 

Комуника
ция 

Създаване 
на 

съдържан
ие 

Сигурнос
т 

Решаване 
на 

проблеми 

 
Самостоятелно 

ниво на 
владеене 

Самостоятелн
о ниво на 
владеене 

Самостоятелн
о ниво на 
владеене 

Самостоятелн
о ниво на 
владеене 

Самостоятелн
о ниво на 
владеене 

 Ниво: Основно ниво на владеене  -  Самостоятелно ниво на владеене  -  
Свободно ниво на владеене  
Дигитални компетенции - Mатрицата за самооценка  

 Въведете име на ИКТ сертификат/ите   

Свидетелство за 
управление на МПС 

Свидетелство за управление на МПС 270682387, изд. на 17.01.2001 г. 

 

 Данъчен документационен център при ЮФ на университета в Лодз, Полша 
(2001); Електронната търговия и международното данъчно облагане в Асър 
Институт, Хага (2001); Международно бюро за данъчна документация (IBFD), 
Амстердам (2001); Center for european studies of Strasbourg CEES / ENA (2006); 
по въпроси на ЕС в изпълнение на проект  на НС „Повишаване на капацитета 
на законодателната власт и на администрацията й в областта на приемане на 
acquis communautaire в националното законодателство и на подготовката за 
пълноправно членство в Европейския съюз“ в Ирландския парламент, 
Дъблин (2006); по проект „Подобряване на сътрудничеството между 
Нидерландския и Българския Парламент и подобряване на диалога между 
парламента и гражданското общество по европейски въпроси“, програма 
MATRA-flex на Холандското правителство и България, в Нидерландския 
парламент, Хага (2009); Европейска Академия за Данъци, Икономика и 
Право, Берлин, Германия (2014); Оксфордски университет, Великобритания 
(2014; 2016); IBFD, Амстердам, Нидерландия (Юли 2016, Октомври 2017. 
Участия в проекти: 

• Ръководител на работната группа по подготовка на проекта на 40-то 
НС по ОПАК, «Модерна парламентарна администрация в услуга на 
обществото» по приоритетна ос ІІІ – „Качествено административно 
обслужване и развитие на електронното управление“, подприоритет 
3.1 – „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това 
число чрез развитие на електронното управление и обобщаване на 
работата от дейността на администрацията на НС по въпросите на 
ЕС» (януари-юни 2009г.); 

• Участие в проект „Изграждане на капацитет за практическо 
извършване на оценка на въздействието в държавната 

http://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/digital-competences
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 ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ: 
 

• Международна фискална асоциация, клон България (International Fiscal Association, IFA) 

администрация“, обособена позиция № 6: „Предоставяне на 
консултантски услуги по извършване на оценка на въздействието на 
нормативни актове в областта на финансите и държавната 
администрация“. Обществената поръчка е обявена в изпълнение на 
дейност № 1 от Проект BG05SFOP001-2.001-0012-C01 „Изграждане на 
капацитет за извършване на оценка на въздействието в държавната 
администрация“, финансиран от Оперативна програма: „Добро 
управление“ с подкрепата на Европейския социален фонд с 
ръководител Силвия Цанова; 

• Участие като лектор в Академия по Европейските структурни и 
инвестиционни фондове (ЕСИФ)- Стратегическа, институционална 
и нормативна рамка за управление на средствата по ЕСИФ“ по 
проект договор № BG05SFOP001-2.004-0004-C01/23.12.2016 г. за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 
програма „Добро управление” (ОПДУ) за финансиране на проект 
„Работим за хората“ – укрепване на капацитета на институциите за 
посрещане на предизвикателствата на съвременните публични 
политики, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
социален фонд; 

• Участие в Проект „ХЪБ – Как да прилагаме Хартата на основните 
права на ЕС на Балканите”,  HUB: How to apply the Union’s Charter 
of fundamental rights on Balkans (JUST-AG-2016-04, Action grants to 
support European judicial training, Project № 763880) с ръководител 
проф.дюн. Атанас Семов; 

• Участие в  преподавателска мобилност  по програма Еразъм + 
(Erasmus Teaching Mobility) , Май, 2018г. Милано, Италия  Universita 
Degli Studi di Milano, с изнесени лекции по публични финанси и 
финансово управление и контрол на средствата от ЕС 

• Участие в  преподавателска мобилност  по програма Еразъм + 
(Erasmus Teaching Mobility)-Май, 2019г., Лисабон, Португалия, 
University of Lisbon School of Law, с изнесени лекции по публични 
финанси; 

• Участие в планирана преподавателска мобилност по програма  
Еразъм +(Erasmus Teaching Mobility) през 2020г. в Малта,  University 
of Malta, Department of Commercial Law, Faculty of Law   с лекции  на 
тема „Актуални въпроси на прякото данъчно облагане“; 

• Юли 2018 и юли 2019 г. Лятно училище, Юридически факултет на 
СУ “BULGARIA – A GATEWAY TO EUROPE AND THE BALKANS”,  
с ръководител проф. д-р Янаки Стоилов-участие с лекции; 

• Ноември 2019г. участие като лектор в програма „Гост-
преподаватели“ на Финансовия Университет към Правителството на 
Руската федерация, Москва в Юридическия факултет, както и 
участие в панел като лектор  в Международна конференция „ Рост 
или рецессия: к чему готовится“ , 26-28, ноември 2019г.; др. 
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и Кореспондент за България на е IFA WIN-2001 -до сега;  

• Българо-Британската Бизнес Асоциация (BBBA) 2017-до сега ;  

• Софийска Адвокатска Колегия 1998-до сега;  

• член на Европейската асоциация на данъчните професори (EATLP), 2020-до сега: 
https://www.eatlp.org/ 
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