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ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЧНА СПРАВКА 
  
  
Лична информация: 

Име:                                                Наталия Стефанова Йорданова 

Дата на раждане:                           23.04.1974 г. 

Адрес:                                             гр. София, Овча купел, ул. „Боряна” № 26, ап. 13, ет. 3 

Телефон:                                         0887795223 

 

Образование: 

Средно:  

Дати (от-до):                                 1988 г. – 1992 г.  

Име на учебното заведение:        7 СОУ „Св. Седмочисленици”, гр. София 

 

Висше:                                           Право, Специалност „Правораздаване” 

Дати (от-до):                                 1992 г. – 1997 г. 

Име на учебно заведение:           Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

 

Трудов стаж:                                 Общ трудов стаж: 23 г. 

                                               Юридически стаж: 21 г. 

 

Дати (от-до):                                  26.10.2010 г.- до момента 

Име на работодателя:                   Софийска адвокатска колегия 

Заемана длъжност:                        Адвокат 

 

Дати (от-до):                                  08.03.2010 г.- 01.10.2010 г. 

Име на работодателя:                   „Димитров, Чомпалов и Тодорова” ООД 

Заемана длъжност:                        Юрисконсулт 

 

Дати (от-до):                                  03.06.2009 г.- 08.03.2010 г. 

Име на работодателя:                   Комисия за финансов надзор 

Заемана длъжност:                        Началник отдел „Защита на потребителите и принудителни 

                                                        административни мерки” в управление „Застрахователен 

                                                        надзор” 

 

Дати (от-до):                                  01.08.2005 г. – 03.06.2009 г. 

Име на работодателя:                   Комисия за финансов надзор 

Заемана длъжност:                        Началник отдел „Процесуално представителство” 
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Дати (от-до):                                  01.07.2003 г. - 01.08.2005 г. 

Име на работодателя:                   Комисия за финансов надзор 

Заемана длъжност:                        Главен експерт –юрист в отдел „Принудителни 

                                                        административни мерки” 

 

Дати (от-до):                                  01.03.2003 г. – 01.07.2003 г. 

Име на работодателя:                   Комисия за финансов надзор 

Заемана длъжност:                       старши експерт-юрист в управление „Надзор на 

                                                        инвестиционната дейност” 

 

Дати (от-до):                                  01.04.2001 г. – 01.03.2003 г. 

Име на работодателя:                   Държавна комисия по ценни книжа 

Заемана длъжност:                        Старши експерт-инспектор юрист в отдел “ЛКИП” 

 

Дати (от-до):                                  05.01.2000 г. - 01.04.2001 г. 

Име на работодателя:                   Държавна комисия по ценни книжа 

Заемана длъжност:                        Младши експерт-инспектор юрист в  отдел „ЛКИП” 

 

Дати (от-до):                                   16.08.1999 г. – 05.01.2000 г.  

Име на работодателя:                    Комисия по ценните книжа и фондовите борси 

Заемана длъжност:                        Експерт – юрист в отдел „Лицензиране и 

                                                         контрол на инвестиционните посредници (ЛКИП)” 

 

Дати (от-до):                                   03.05.1999 г. – 16.08.1999 г. 

Име на работодателя:                    Община Божурище 

Заемана длъжност:                         Главен юрисконсулт 

 

Дати (от-до):                                   21.04.1998 г. – 21.04.1999 г. 

Име на работодателя:                    Софийски градски съд 

Заемана длъжност:                         Съдебен кандидат 

 

Дати (от-до):                                   12.03.1996 г. - 01.03.1997 г. 

Име на работодателя:                    ТБ „Балканбанк” АД 

Заемана длъжност:                         сътрудник „Ръководен персонал”-секретар 

 

16.09.2019 г. 


