
Захари Петров Наумов е завършил Испанската езикова гимназия в гр. София. 
Висшето си образование получава от Нов български университет, където успешно се 
дипломира като магистър по право. През 2009 г., след полагане на изпит за юридическа 
правоспособност, започва работа в Арбитражния съд при Българския футболен съюз на 
длъжност секретар. През същата година е приет за стажант в АД „Камбуров и съдружници". 
От 2010 г. до настоящия момент е адвокат в АД „Камбуров и съдружници". Наред с горното 
осъществява доброволческа дейност като ръководител на проект в Сдружение „Ерасмус 
стюдънт нетуърк" и национален съветник по Болонския процес към „Центъра за развитие 
на човешките ресурси". Владее свободно английски и испански език. 

гр. София 

19.05.2017 г. 

Захари Наумов 
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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

ПРЕДПОЧИТАНА ДЛЪЖНОСТ 

ТРУДОВ СТАЖ 

01/04/2009 

01/05/2009-01/04/2010 

01/02/2009-31/08/2009 

01/02/2008-01/02/2009 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

28/02/2012-26/06/2012 

6.6.16 

Петров Наумов Захари 

9 "Мърфи" № 4,1505 София (България) 

Й +359 887 564 775 

ЯЗ znaumov@abv.bg 

Пол Мъж | Дата на раждане 25 Ноем 84 | Националност българин 

Адвокат 

Адвокат 
Адвокатско дружество "Камбуров и съдружници" 
ул. "Фритьоф Нансен" № 37А, ет. 5, 1142 София (България) 
www.kambourov.biz 

Адвокат в отдел "Данъчно право и процесуално представителство". 

Вид на дейността или сферата на работа Юридически услуги 

Секретар на Арбитражния съд при Българския футболен съюз 
Български футболен съюз 
ул. "Цар Иван Асен" № 26, 1000 София (България) 

Поддръжка на документооборота по всички арбитражни дела. Отговаря за протоколиране на 
заседанията по арбитражните дела. Управлява комуникацията между арбитрите. 

Вид на дейността или сферата на работа Неправителствена организация 

Ръководител на проект 
Сдружение "Ерасмус стюдънт нетуърк България" 
бул. "Цариградско шосе" № 125, София (България) 

Управление на екипа и цялостната дейност на BEST( Bulgarian Education Summer Training). 
Отговаря за изготвянето на окончателния доклад. 

Вид на дейността или сферата на работа Неправителствена организация 

Национален съветник по Болонския процес 
"Център за развитие на човешките ресурси" 
ул. "Граф. Игнатиев" № 124, 1000 София (България) 

Отговорник за прилагането на принципите на Болонския процес в областта на висшето 
образование в България. 

Вид на дейността или сферата на работа Правителствена организация 

Българска ИДЛО Апумни Асоцияция 
ул. "Тунджа" № 27, 1463 Sofia (България) 

Юридически английски, основен курс 
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11/11/2010 Адвокат 
Висш адвокатски съвет/ Софийска адвокатска колегия 
ул. "Княз Александър I" № 12, 1000 София (България) 

Адвокат, регистриран в САК. 

01/06/2008-01/09/2008 

Министерство на администрацията и административната реформа, София (България) 

Стажант. 

01/10/2003-30/07/2008 ЮрИСТ Юрист 

Нов Български Университет 
бул. "Монтевидео" № 24, Sofia (България) 

Юридически науки. 

18/01/2006-01/07/2006 Курс по програма 
"Еразъм" 

Universidad Autonoma de Barcelona 
Plaza Civica, Campus de la UAB Bellaterra, Barcelona (Испания) 

Политически и юридически науки. 

15/09/1999-24/05/2003 Средно образование 
Испанска езикова гимназия "Мигел де Сервантес" 
ул. "Султан тепе" №1,1505 София (България) 

15/09/1992-24/04/1999 Начално образование 
129-то Основно училище "Антим 1-ви" 
ул. "Султан тепе" № 1.1505 София (България) 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ 

Майчин език български 

Други езици РАЗБИРАНЕ ГОВОРЕНЕ ПИСАНЕ 

Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно 
устно изложение 

испански С1 С1 С1 С1 С1 

английски С1 С1 С1 С1 С1 
Ниво: А 1 , 2 Основно ниво на владеене; В 1, 2 Самостоятелно ниво на владеене; C 1, 2 Свободно ниво на владеене 
Обша европейска езикова рамка 

Комуникационни умения Отборен дух, разработен по време на всички доброволни дейности за Erasmus Student Network 
( ESN ) България и участието в Студентски съвет на НБУ. Лесно се адаптирам в ме>кдународна 
среда, благодарение на моя обмен по програма "Еразъм" в чужбина и дейността ми за ESN ; 
Добри комуникативни умения, придобити в следствие на работата ми като адвокат. 

Организационни / управленски Добър опит в проекти и управление на екип, придобит по време на BEST и участие в 
умения международни съдебни състезания (ICRC и ELSA). 
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Дигитална Компетенция САМООЦЕНЯВАНЕ 

Обработка на 
информацията Комуникация Създаване на 

съдържание Сигурност Решаване на 
проблеми 

Свободно ниво на 
владеене 

Свободно ниво на 
владеене 

Самостоятелно 
ниво на владеене 

Свободно ниво на 
владеене 

Свободно ниво на 
владеене 

Дигитални компетенции - Матрицата за самооценка 

Отлично владеене на операционната система Windows и различните свързани софтуерни 
продукти. 

Други умения Айкидо, туризъм, ски, пързаляне с кънки, писане. 
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