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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Събчева Йорданова-Чавгова, Галина 
 

        

 Служебен адрес : България, Варна, пощ. код 9000,  бул. "Княз Борис I" 77  

 Мобилен телефон :  0882/ 164 502     

 E-mail : sabcheva.galina@ue-varna.bg  

 Уеб-сайт: http://www.ue-varna.bg/bg/KatedraPersonalPage.aspx?pid=1102&did=8489   

Профил  в Google Scholar: https://scholar.google.bg/citations?user=d-wmyWgAAAAJ&hl=bg   

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ   

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ПРОФЕСИОНАЛНА 

КВАЛИФИКАЦИЯ   

 

09.2006 - 06.2007 Професионална квалификация „Магистър по икономика ” 

ОКС „магистър”, специалност „Счетоводство и контрол”, Икономически университет – 

Варна; 

09.2002 – 06.2006  Професионална квалификация „Икономист” 
ОКС „бакалавър”, специалност „Счетоводство и контрол“ , Икономически университет – 

Варна. 

09.1997 – 06.2002 Квалификация „Икономист – счетоводител” 
Средно специално образование, специалност „Икономика, управление и финанси на 

търговията”, Техникум по икономика гр. Добрич (Понастоящем Финансово-стопанска 

гимназия, гр. Добрич). 

19.10.2014 – 19.11.2014 

По проект  BG051P001-3.1.09-0018 „Изграждане на устойчива система за 
повишаване на компетенциите и кариерното израстване на академичния 
състав на ИУ-Варна” 
Сертификат 
„Работа със специализиран софтуер на статистическа обработка и анализ на данни (SPSS)“, 
Икономически университет – Варна. 

30.09.2014 – 08.11.2014 Сертификат 
„Мултимедийни презентации и работа със софтуер за интерактивни дъски“, Икономически 
университет – Варна. 

13.06.2014 – 02.07.2014 Сертификат 
„Информационни компютърни технологии в образователния процес и работа в Е-среда, модул 
„EXCEL 2010”, Икономически университет – Варна. 

01.03.2014 – 28.03.2014 Сертификат 
„Повишаване на езиковите компетенции по английски език на ниво В2“, Икономически 
университет – Варна. 

09.05.2014 – 27.05.2014 Сертификат 
„Професионално оформление на учебна документация, научни публикации и учебна 
литература“, Икономически университет – Варна. 

10.02.2014-15.02.2014 Сертификат 
ИКТ в образователния процес и работа в Е-среда, модул „Информационна грамотност. Работа 
с пълнотекстови научни бази, дигитални библиотеки и колекции.”, Икономически университет – 
Варна. 

28.09.2013 – 07.02.2014 Сертификат 
„Повишаване на езиковите компетенции по английски език на ниво В1“, Икономически 
университет – Варна. 

mailto:sabcheva.galina@ue-varna.bg
http://www.ue-varna.bg/bg/KatedraPersonalPage.aspx?pid=1102&did=8489
https://scholar.google.bg/citations?user=d-wmyWgAAAAJ&hl=bg
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ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ    

 

 

АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ    

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА 
ДЕЙНОСТ   

  

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА 
ДЕЙНОСТ   

 

20.11.2013-20.12.2013 Сертификат 
„Техники за писане на научно-изследователски трудове“, Икономически университет – Варна. 

05.02.2012-05.02.2013 Удостоверение за допълнително обучение 
„Английски език – PRE-INTERMEDIATE“, ЦПО при Икономически университет – Варна 

15.02.2010 – 15.03.2010 Удостоверение за специализация 

„Дидактика на висшето образование”, ЦПО при Икономически университет – Варна 

02.2008 – до момента Асистент – висше училище 

Катедра „Счетоводна отчетност“ при Икономически университет – Варна  - ръководител на 
семинарни занятия по специални счетоодни дисциплини. Подготвя, организира и провежда 
семинарните занятия на студентите, подготвя тестове и задачи за оценка на знанията и 
уменията на студентите чрез форми на текущ контрол и семестриални изпити. 

07.2007 – 02.2008 Счетоводител 

Протект ООД – счетоводител на дружеството. 

02.2008 – до момента Асистент – висше училище 

Катедра „Счетоводна отчетност“ при Икономически университет – Варна 

Преподавани дисциплини Икономически университет - Варна 
▪ Семинарни заниятия по „Счетоводство на бюджетните организации“/“Бюджетно 

счетоводство“, ОКС „бакалавър“; 

▪ Семинарни занятия по „Счетоводство на застрахователните и пенсионноосигурителните 
предприятия“, ОКС „бакалавър“; 

▪ Семинарни занятия по „Счетоводство на банките“/“Банково счетоводство“, ОКС „бакалавър“; 

▪ Семинарни занятия по „Теория на счетоводството“, ОКС „бакалавър“; 

▪ Семинарни занятия по „Организация на счетоводството“, ОКС „бакалавър“; 

▪ Семинарни занятия по „Финансово-валутни разчети“, ОКС „бакалавър“; 

▪ Семинарни занятия по „Счетоводство на банките и застрахователните предприятия“, ОКС 
„бакалавър“; 

▪ Семинарни занятия по „Финансово счетоводство“, ОКС „бакалавър“; 

▪ Семинарни занятия по „Счетоводство на банките и бюджетните организации“, ОКС 
„магистър“. 

Области на научни интереси  

▪ Проблеми на оценка, признаване, представяне и оповестяване на елементи във 
финансовите отчети 

▪ Счетоводни аспекти на концесиите 

▪ Възможности за измерване на количествените и качествените параметри на публично 
предоставена финансова и нефинансова информация 

Брой публикации  

 
Общ брой публикации - 17, в т.ч.: 

1. Монографии (в съавторство) –  1; 
2. Научни статии - 5; 
3. Научни доклади -8 ;  
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ЛИЧНИ УМЕНИЯ   

 

 

4. Учебници и учебни помагала - 3. 
 

Участие в проекти  

▪ НПИ-128 „Типология на ценностните ориентации на студентите от ИУ-Варна”; 

▪ Проект „Студентски практики“; 

▪ Проект „Студентски практики – Фаза 1“. 

 

Участие в научни конференции 
и семинари 

 

▪ 28.10.2016 г.  Месец на науката – Варна 2016 – Съюз на учените, заключителна конференция 
„Науката в служба на обществото”. 

▪ 11.05.2015 г. Студентска научна конференция – 2015, ИУ-Варна . 

▪ 15 май 2015 г. Международна научна конференция „Икономиката в променящия се свят: 
национални, регионални и глобални измерения”, ИУ-Варна . 

▪ 12-13 септ. 2014 г. Научно-практическа конференция „Проблеми при обучението по 
счетоводство, анализ и контрол”, Катедра „СО”, ИУ-Варна . 

▪ 05.06.2014 г. Научна конференция на младите научни работници – 2014,  Икономически 
университет – Варна. 

▪ 25.10.2013 г. Месец на науката – Варна 2013 – Съюз на учените, заключителна конференция 
„Науката в служба на обществото”. 

▪ 28-29 септ. 2012 г. Научна конференция „Качество и полезност на счетоводната 
информация”, Катедра „СО”, ИУ-Варна . 

▪ 10-11 май 2012 г.  Международна научна конференция „Тенденции и предизвикателства в 
развитието на икономиката”, ИУ-Варна. 

▪ май 2011 г.  Конференция на младите научни работници – 2011, Икономически университет – 
Варна. 

▪ 01-02 октомври 2010 г.  Научна конференция “Предизвикателствата пред счетоводството и 
контрола”, Катедра „Счетоводна отчетност“ при Икономически университет – Варна. 

▪ май 2010 г.  Юбилейна международна научна конференция “Световната криза и 
икономическото развитие”, Икономически университет – Варна. 

▪ 4-5 ноември 2009 г. Международна научно-практическа конференция “Счетоводството и 
одита в условията на информационната глобализация”, СА „Д. А. Ценов“, гр. Свищов. 

▪ май 2009 Научна конференция на младите научни работници – 2009, Икономически 
университет – Варна. 

 

Майчин език Български език 

Други езици РАЗБИРАНЕ  ГОВОРЕНЕ  ПИСАНЕ  

Слушане  Четене  Участие в разговор  
Самостоятелно 

устно изложение   

Английски език Самостоятелно Самостоятелно   Самостоятелно Самостоятелно Самостоятелно 

Френски език Основно  Основно Основно Основно Основно 

 Ниво: A1/A2: Основно ниво на владеене  -  B1/B2: Самостоятелно ниво на владеене  -  C1/C2 Свободно ниво на владеене 
Обща европейска езикова рамка 

Дигитални умения САМООЦЕНЯВАНЕ 

Обработка на 
информацията 

Комуникация 
Създаване на 
съдържание 

Сигурност 
Решаване на 

проблеми 

 
Свободно Свободно Свободно Свободно Свободно 

http://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/european-language-levels-cefr
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ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ   

 

 

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

 ▪ добро владеене на офис пакет (MS Office - Word, Excel, PowerPoint); 

▪ Умения за разработване на онлайн презентации с Prezi и работа със софтуер за 
интерактивни дъски ActivInspire; 

▪ Умения за работа с библиографски мениджъри EndNote и Mendeley,  

▪ Счетоводен софтуер PlusMinus. 
 

Членство в научни и 
професионални организации 

 

▪ От 10.05.2012 г. приета за индивидуален член на Съюз на учените в Блъгария 
 

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

