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Този документ е създаден във връзка с Оперативна програма “Околна 
среда 2007-2013 г”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд . Цялата отговорност за 
съдържанието му носи Община Силистра и при никакви обстоятелства 

не може да се счита, че отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган 

Образец №12 
 

ПРОФЕСИОНАЛНА  АВТОБИОГРАФИЯ 

 

 

На Ключов експерт № 3 „ Одитор 2” 
 

 

  1.  Фамилия:   НИКОЛОВА 

  2.  Име:    ГАЛИНА 

  3.  Дата на раждане:     18.01.1975 г. 

  4.  Националност:     българска 
  5. Семейно положение: неомъжена 

  6.  Образование:                 висше – икономист 

Учебно заведение 

(От дата – до дата) 

Получени степен(и) или диплома(и): 

АПИИ – 2012 Член на Асоциацията за противодействие на 

икономическите измами 

АПИИ – 2013 Член на Асоциацията за противодействие на 

икономическите измами 

Свраков и Милев – Варна 2004 Обучение Международни счетоводни стандарти  

Българо-германски институт по 

качество към Габровски 

технически университет - 2001 

Външен одитор по качество 

Обучение ISO 9001:2000 

Икономически университет 

Варна  

1993 - 2000 

Висше, Бакалавър икономист, специалност 

Маркетинг и мениджмънт 

Природо-математическа гимназия 

„Св Климент Охридски” – 

Силистра 1988 - 1992 г  

Профил Математика 

 

 7. Езикови умения: Степен на владеене по скала от 1 до 5 (1 - отлично; 5 - слабо) 

Език Четене Говоримо Писмено 

Английски език 1 2 2 

Италиански език 2 3 3 

Руски език 2 3 3 

 

8. Членство в професионални организации:  

- Член на Асоциацията за противодействие на икономическите измами /АПИИ/ 

9. Други умения: (например компютърна грамотност и т.н.) компютърна грамотност   

- Отлична компютърна грамотност – Windows, Microsoft Office, Internet 

- Работа с база данни и специализиран счетоводен софтуер – Mcmaster, SAP, SQL, Бизнес 

навигатор и други 

http://www.silistra.bg/
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- Работа с програми, свързани със строителния процес – изготвяне на анализи, актове, 

Building Manager, AutoCad 

- Свидетелство за управление на МПС – категория „В” 11.04.2007 без нарушения 

10.  Понастоящем заемана длъжност:  

- Ръководител счетоводен отдел – „Консисто Ачийвмънт” ЕООД 

 11. Трудов стаж във фирмата: 3 години 

 12. Основни квалификации: (свързани с проекта) 

- Поддръжане на информационни регистри във връзка с прилагане на чл. 4  от Закона за 

мерките срещу изпиране на пари относно идентифициране на клиенти, събиране, 

съхраняване и разкриване на информация 

- Поддръжане на информационни регистри във връзка с предотвратяване конфликт на 

интереси на работещите в Одиторска и счетоводна компания „Консисто”  

- Администриране на целия документ оборот във връзка с получени запитвания от органите 

на съдебната и изпълнителната власт за клиентски отношения с физически и юридически 

лица, както и салда и движение по сметки 

- Извършване одит на доставчици, разкриване на измами при одит на доставчици - 

идентифициране на нарушения на договора и признаци за благоприятни възмножности за 

схеми на измами и злоупотреби. 

- Осъществява контрол за спазване на счетоводното и данъчното законодателство в 

дружествата според конкретната им дейност, преценка на възстановим и невъзстановим 

данък върху добавената стойност при изпълнение на проекти 

- Съставител на годишни финансови отчети 

- Участие в екип по текущо изпълнение на договор за ”Извършване на текущ одит по 

изпълнение и отчитане на разходите по проект „Изграждане на ПСОВ за над 10000 екв. ж, 

реконструкция и доизграждане на канализационната система в гр. Левски 

- Участие в екип по текущо изпълнение на договор за „Извършване на одит по проект № 

BG161PO001/1.4-06/2010/024 Интервенция върху критичната инфраструктура на Община 

Шумен”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 

- Участие в екип по текущо изпълнение на договор извършване на независим финансов 

одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Аз, Градът“ - 

фестивал за съвременна градска култура”, изпълняван в рамките на Оперативна програма 

„Регионално развитие” 2007 – 2013, договор BG161РО001/1.1-10/2010/003 

 

 

 

13. Конкретен опит в региона: 

Държава От дата – до дата 

България От 06.06.2012г. до момента Члена на АПИИ 

България        От 1997 година до момента – 14 години опит в сферата на 

счетоводните услуги 

България От 1997 до 2010 – 13 години опит в сферата на строителството 
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14. Професионален опит 

 

Дата 

 

 Място  

 

 Компания 

 

 

 Длъжност 

 

                 Описание  

08.2010 

 –до 

момент

а 

 

гр. 

Варна 
Консисто 

Ачийвмънт 

ЕООД – 

счетоводни и 

одиторски 

услуги, 

консултантски 

дейности 

Ръководител 

счетоводен 

отдел 

Организация и контрол  на счетоводния 

процес на дружества с дейности в различ-ни 

области,съставяне на годишни фин. отчети и 

дан. декларации, консултантски услуги във  

връзка с прилагане на счетоводното и 

дан.законодателство;Отговаря за създаването, 

воденето и подръжката  на  електронни 

регистри  и досиета съгласно Закона за  

мерките срещу изпирането на пари. 

05.2000 

– 

07.2010 

 

гр. 

Варна 

Изо-Гарант 

ЕООД – строи-

телство на 

сгради, СМР, 

търговия със 

строителни 

материали 

Главен 

счетоводител 

Управление и контрол на цялостната сче-

товодна дейност на дружеството;Изготвя-не 

на годишни счет. отчети, дан. деклара-ции; 

Текущ контрол за вярно и точно отра-зяване 

на счет. операции; Пряк контрол на 

количествено стойностни сметки, протоко-ли 

и  др.свързани със стр. услуги. 

04.1997 

– 

04.2000 

 

гр. 

Варна 

Бергхоф Шат 

ЕТ –строител- 

но монтажни и 

ремонтни 

дейности 

Оперативен 

счетоводител 

Текущо осчетоводяване на приходи и раз-

ходи, изготвяне на справки за отчитане на 

строителни услуги, протоколи 

01.1994 

– 

03.1997 

гр. 

Варна 

„Сафари Юг” 

ЕТ 

Технически 

сътрудник 

Организиране на работата в офиса, кон-такт с 

контрагенти и институции, водене на 

кореспонденция 

15. Друга информация от практическо значение (доказателства за професионалните 

квалификация и опит, публикации и др.) 

16. Доказателства, подкрепящи професионалния опит (изброяват се в автобиографията и се 

прилагат, като самостоятелни документи към нея): 

- Сертификат pа членство в АПИИ- за 2012г. 

- Сертификат pа членство в АПИИ - за 2013г. 

- Сертификат за външен одитор по качество 

- Копие на диплома за завършено висше образование 

- Копие трудова книжка 

- Референция от „Бизнес Агенция” относно проект по Оперативна програма  

- Референция от „Евро одит солюшънс” относно проект по ОПОС  

- Длъжностна характеристика 

 

Дата: 29.03.2013г.     Подпис: …………………. 

 


