
 

 
АВТОБИОГРАФИЯ 

НА ЗАКОННИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КАНДИДАТА  
 

 

 
 
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА ИВАНОВА 

Адрес   

Телефон  +359 888 306 800 

Факс   

E-mail  sylviaivanova@consisto.bg 

 

Националност  Българска 

 

Дата на раждане    

 
 
 
ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)  09/2000 – до момента 

• Име и адрес на работодателя  КОНСИСТО ООД  гр. Варна ул. Чинар 16  

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

               Одит на финансови отчети - проверка на спазването на националното 
счетоводно и данъчно законодателство, правилно изготвяне на междинни и годишни 
финансови отчети съгласно Международни счетоводни стандарти и Международни 
стандарти за финансова отчетност и съгласно Националните такива 

             Финасово-счетоводни услуги 

             Консултански услуги във връзка  обучения на персонал, мотивация, 
формулиране на бизнес цели, мизия, визия. Обучения свързани с одит, счетоводни 
стандарти, финансови отчети. 

             Консултански услуги във връзка с преструктуриране на дейността, подготовка 
на документи за участие в проекти финансирани от ЕС – ФАР, Конкурентоспособност, 
Човешки ресурси 

             Изграждане на системи за управление на качеството (ISO 9001:2000)  

             Дружеството е одобрен консултат към МИЕ във връзка с изготвяне  на проекти 
за финансови услуги и услуги по изграждане на системи за управление на качеството 

• Заемана длъжност  Управител, Oдитор на финансови отчети 

 
• Дати (от-до)   06/1997-01/1999 

• Име и адрес на работодателя  ЧАКЪРОВ ООД 

• Вид на дейността или сферата на  Ремонт на кораби 



 

работа 

• Заемана длъжност  Главен счетоводител 

• Основни дейности и отговорности  • изготвяне на ГФО на дружеството – Баланс , ОПР, ПП, СК и приложение 

• осчетоводяване на приходи и разходи 

• формиране себестойност на услугата 

• осъществяване връзки с банкови, данъчни и други институции 

• Дати (от-до)   09/1995-05/1997 

• Име и адрес на работодателя  МЕТАЛ МАР ИНВЕСТ ООД 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Търговия с черни и цветни метали 

• Заемана длъжност  Главен счетоводител 

• Основни дейности и отговорности  • изготвяне на ГФО на дружеството – Баланс , ОПР, ПП, СК и приложение 

• осчетоводяване на приходи и разходи, изготвяне на декларации ЗДДС 

• формиране себестойност при преработване на закупените вторични суровини 

• осъществяване връзки с банкови, данъчни и други институции 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  ЕЖЕГОДНО /считано от 2001 до настоящият момент/ 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 СЕМИНАРИ ОРГАНИЗИРАНЕ ОТ ИДЕС ЗА ПОВИШВАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА – 
минимум 40 часа 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Национални и международни счетоводни стандарти, одиторски стандарти, данъчно и 
търговско законодателство 

 

• Дати (от-до) 
  

2009 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 LRQA  

 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 ОБУЧЕНИЕ ISO 9001:2001  

Изграждане и поддържане на системи за управление на качеството  
• Наименование на придобитата 

квалификация 
 СПЕЦИАЛИСТ ПО КАЧЕСТВОТО 

 

• Дати (от-до) 
  

2005 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 LRQA  

 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 ОБУЧЕНИЕ ISO 9001:2000  

Изграждане и поддържане на системи за управление на качеството  
• Наименование на придобитата 

квалификация 
 МЕНИДЖЪР ПО КАЧЕСТВОТО 

 

• Дати (от-до) 
  

2002 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Институт на дипломираните експерт счетоводители 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Обучение по международни счетоводни стандарти 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА    ЛЕКТОР ПО МЕЖДУНАРОДНИ 
СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ 

 

• Дати (от-до) 
  

2001 



 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Институт на дипломираните експерт счетоводители 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Положени изпити по счетоводство писмен, счетоводсвто устен – МСС, одит и търговско 
право 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 ДИПЛОМИРАН ЕКСПЕРТ  СЧЕТОВОДИТЕЛ,  ДИПЛОМА № 0572 на ИДЕС, 
РЕГИСТРИРАН ОДИТОР съгласно Закона за независимия финансов одит 

 

• Дати (от-до) 
  

1999-2000 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 УЧИЛИЩЕ ФАРОС 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Езиково обучение 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Две нива английски език 

 

• Дати (от-до) 
  

1991-1996 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 СПЕЦИЛАНОСТ СЧЕТОВОДСВТО И КОНТРОЛ - СЪГЛАСНО ДИПЛОМ 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 МАГИСТЪР 

 

• Дати (от-до) 
  

1986-1991 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ БАБА ТОНКА гр. РУСЕ 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 ПРОФИЛ   МАТЕМАТИКА 

 
 

 

УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИ  И ПРОЕКТИ/ЗАЕТОСТ ПО ТЯХ 
 

Проект 1. - ESF-1113-03-02015, подадено по BG051PO001-1.1.13 – „Ново работно място” по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. , Бенефицент Консисто 
ООД. Финансиране в размер на 64 108 лв. 

Длъжност по проекта – Ръководител проект 

Продължителност на проекта – 18 месеца 

Опит в дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение – Подбор участници в проекта, 
обучение на участниците, закупуване на обородване, работа с други изпълнители, отчитане и 
приключване на проекта 

Период на изпъление   - проектът стартира на 01.04.2014 и приклюва на 30.06.2015 

 

Проект 2. - BG051PO001-4.1.04-0062 “Хуманизъм и прагматизъм в образованието на деца и ученици 
със специални образователни потребности /дестинация – Варна, време – 21 век/” по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013г." 
Длъжност по проекта – Одитор на проектa, Ръководител на одит екип, изпълнител 
Консисто ООД 

Продължителност на проекта – 19 месеца 

Период на изпъление   - проектът стартира на 10.2011 и приключива на 04.2013 

 



 

Проект 3. - BG051PO001-5.1.04-0034С0001 “Мисия за промяна-социалното предприятие като шанс за 
пълноценен живот и социално включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 
2007-2013г." 
Длъжност по проекта – Одитор на проектa, Ръководител на одит екип, изпълнител 
Консисто ООД 

Продължителност на проекта – 19 месеца 

Период на изпъление   - проектът стартира на 09.2009 и приключива на 05.2011 

 

Проект 4. - BG051PO001-4.2.03/734 “Покорители на морето – Епизод 1-Розата на ветровете” по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013г." 
Длъжност по проекта – Одитор на проектa, Ръководител на одит екип, изпълнител 
Консисто ООД 

Продължителност на проекта – 12 месеца 

Период на изпъление   - проектът стартира на 10.2009 и приключива на 10.2010 

 

Проект 5. - “Изграждане на керамична работилница и създаване на трайна заетост в областта на 
традиционните занаяти в село Аспарухово, Община Дългопол” финансиран от 
Социалноинвестиционен фонд 

Длъжност по проекта – Одитор на проектa, Ръководител на одит екип, изпълнител 
Консисто ООД 

Продължителност на проекта – 36 месеца 

Период на изпъление   - проектът стартира на 2004 и приключива на 2006 

 

Проект 6. - BG004-937.11.03-01.24-2007 Рехабилитация на осветление и промоция на Морската 
градина в гр. Варна и туристическата и атрактивност” финансиран по PHARE 

Длъжност по проекта – Одитор на проектa, Ръководител на одит екип, изпълнител 
Консисто ООД 

Продължителност на проекта – 24 месеца 

Период на изпъление   - проектът стартира на 2006 и приключива на 2007 

 

Проект 7. - №А10-13-17/21.12.2011г “Оптимизиране на процеса на формиране на качествени политики 
в Община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство” с финансовата подкрепа на 
ОП”Административен капацитет 

Длъжност по проекта – Одитор на проектa, Ръководител на одит екип, изпълнител 
Консисто ООД 

Продължителност на проекта – 24 месеца 

Период на изпъление   - проектът стартира на 2010 и приключива на 2011 

 

Проект 8. - BG161PO001/1.4-06/2010/024 “Интервенция върху критичната инфраструктура на Община 
Шумен” финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 
Длъжност по проекта – Одитор на проектa, Ръководител на одит екип, изпълнител 
Консисто ООД 

Продължителност на проекта – 24 месеца 



 

Период на изпъление   - проектът стартира на 06.2011 и приключива на 06.2013 

 

Проект 9. - BG161РО001/1.1-10/2010/003 “Aз, Градът” финансиран по Оперативна програма 
„Регионално развитие 2007-2013” 
Длъжност по проекта – Одитор на проектa, Ръководител на одит екип, изпълнител 
Консисто ООД 

Продължителност на проекта – 24 месеца 

Период на изпъление   - проектът стартира на 08.2011 и приключива на 08.2013 

 

Проект 10. - “Разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ – гр. Провадия, основен ремонт на 
канализационен тласкател от КПС – 3 до съществуваща изливна шахта гр. Провадия, битова 
канализация в кв. 4, 9 и 10 в южна промишлена зона – гр. Провадия, рекон-струкция на водопровод и 
битова кана-лизация по ул. Дунав от км. 42+422 до км.-42+787 на р. Провадийска – гр. Провадия, 
подобект Укрепване на реконструкция водопровод и канализация” финансиран по Оперативна 
програма „Регионално развитие 2007-2013” 
Длъжност по проекта – Одитор на проектa, Ръководител на одит екип, изпълнител 
Консисто ООД 

Продължителност на проекта – 24 месеца 

Период на изпъление   - проектът стартира на 08.2011 и приключива на 08.2013 

 

Проект 11. - № BG161PO001/1.4-09/2012/022 “Шумен по-доброто място за живеене” финансиран по 
Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” 
Длъжност по проекта – Одитор на проектa, Ръководител на одит екип, изпълнител 
Консисто ООД 

Продължителност на проекта – 30 месеца 

Период на изпъление   - проектът стартира на 06.2013 и приключива на 12.2015 

 

Проект 12. - № DIR-51011119-7-19 “Изграждане на ПСОВ за над 10000 екв. ж, реконструкция и 
доизграждане на канализационната система в гр. Левски”  финансиран по Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013” 
Длъжност по проекта – Одитор на проектa, Ръководител на одит екип, изпълнител ЕОС 
ДЗЗД 

Продължителност на проекта – 57 месеца 

Период на изпъление   - проектът стартира на 04.2011 и приключива на 12.2015 

 

Проект 13. - с рег.№ 2(3i)-1.1-4, МИС ЕТС КОД 115 “Подобряване достъпността на Еврорегион Русе-
Гюргево с Пан-Европейски Транспортен Коридор 9” финансиран по програмата за трансгранично 
сътрудничество Румъния-България 2007-2013, съфинансирана от Европейски Фонд за регионално 
развитие на ЕС 

Длъжност по проекта – Одитор на проектa, Ръководител на одит екип, изпълнител 
Консисто ООД 

Продължителност на проекта – 28 месеца 

Период на изпъление   - проектът стартира на 07.2013 и приключива на 11.2015 

 



 

Проект 14. - с рег. №64544/26.04.2013г “Черноморски велосипед - Диверсифициране на 
туристическите услуги в трансграничния регион Констанца-Балчик чрез велосипеди” финансиран по 
програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, съфинансирана от 
Европейски Фонд за регионално развитие на ЕС 

Длъжност по проекта – Одитор на проектa, Ръководител на одит екип, изпълнител 
Консисто ООД 

Продължителност на проекта – 29 месеца 

Период на изпъление   - проектът стартира на 07.2013 и приключива на 12.2015 

 

Проект 15. - “Зелен енергиен клъстър Констанца-Добрич” финансиран по програмата за 
трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, съфинансирана от Европейски Фонд за 
регионално развитие на ЕС 

Длъжност по проекта – Одитор на проектa, Ръководител на одит екип, изпълнител 
Консисто ООД 

Продължителност на проекта – 16 месеца 

Период на изпъление   - проектът стартира на 08.2014 и приключива на 12.2015 

 

Проект 16. - BG161PO005-1.0.06-0044-C0001 “Изграждане на Районна ПСОВ, гр. Силистра, 
доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. 
Силистра” финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” 
Длъжност по проекта – Одитор на проектa, Ръководител на одит екип, изпълнител 
Консисто ООД 

Продължителност на проекта – 46 месеца 

Период на изпъление   - проектът стартира на 11.2012 и приключива на 09.2016 

 

Проект 17. - BG161PO001/1.4-09/2012 “Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони 
за обществен отдих на град Варна” финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-
2013 г.”  
Длъжност по проекта – Одитор на проектa, Ръководител на одит екип, изпълнител 
Консисто ООД 

Продължителност на проекта – 33 месеца 

Период на изпъление   - проектът стартира на 05.2013 и приключива на 01.2016 

 

Проект 18. - DIR- 5113326-5-99 “Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа” 
финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”  
Длъжност по проекта – Одитор на проектa, Ръководител на одит екип, изпълнител 
Консисто ООД 

Продължителност на проекта – 47 месеца 

Период на изпъление   - проектът стартира на 07.2012 и приключива на 06.2016 

 

Проект 19. - BG161PO001/3.2-02/2011/003-01 “Реки на времето” финансиран по Оперативна програма 
„Регионално развитие” 2007-2013г  
Длъжност по проекта – Одитор на проектa, Ръководител на одит екип, изпълнител 
Консисто ООД 



 

Продължителност на проекта – 24 месеца 

Период на изпъление   - проектът стартира на 08.2012 и приключива на 08.2014 

 

Проект 20. - BG161PO001/3.2-02/2011/007 “Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността” 
финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г  
Длъжност по проекта – Одитор на проектa, Ръководител на одит екип, изпълнител 
Консисто ООД 

Продължителност на проекта – 24 месеца 

Период на изпъление   - проектът стартира на 08.2012 и приключива на 08.2014 

 

Проект 21. - BG161PO001/3.2-03/2012/003 “Различното преживяване – качество, полза и стойност” 
финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г  
Длъжност по проекта – Одитор на проектa, Ръководител на одит екип, изпълнител 
Консисто ООД 

Продължителност на проекта – 24 месеца 

Период на изпъление   - проектът стартира на 02.2013 и приключива на 02.2015 

 

Проект 22. - DIR – 5113326 – 4 - 98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша” 
финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013г  
Длъжност по проекта – Одитор на проектa, Ръководител на одит екип, изпълнител 
Консисто ООД 

Продължителност на проекта – 47 месеца 

Период на изпъление   - проектът стартира на 07.2012 и приключва на 06.2016 

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома. 

МАЙЧИН ЕЗИК    БЪЛГАРСКИ   

 
ДРУГИ ЕЗИЦИ 
 

  

Самооценка  Разбиране Разговор Писане 
Европейско ниво (*)  Слушане Четене Участие в 

разговор 
Самостоятелно 

устно изложение 

 

Английски език  В2 
Добро ниво на 

владеене 
В2 

Добро ниво на 
владеене 

В1 
Добро ниво на 

владеене 
В1 

Добро ниво на 
владеене 

В1 
Добро ниво 
на владеене 

 
 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа в екип, комуникация с хора 
и институции, работа в  
мултикултура среда, и др. 

 РАБОТА В ЕКИП – СЪГЛАСУВАНЕ И НАПАСВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА 
И ПОТРЕБНОСТИТЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ СТРАНИ ПРИ РАБОТАТА ПО 
ПРОЕКТИ, КОМПРОСМИСНОСТ, ПРИМЕАНЕ НА СТРАНИЧНИ МНЕНИЯ 
И ФАКТОРИ ДО ОКОНЧАТЕЛНОТО ВЗЕМАНЕ НА КОНКРЕТНО РЕШЕНИЕ 

КОМУНИКАЦИИ С РАЗЛИЧНИ ИНСТИТУЦИИ – ОБЩИНИ, 

МИНИСТЕРСТВА, ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, НЕПАРВИТЕЛСТВЕНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 



 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Координация и управление на хора, 
проекти и бюджети в 
професионалната среда, на 
доброволни начала и др. 

 УМЕНИЯ В ОБЛАСТИТЕ: 

• РАБОТА В ЕКИП  - ПРАВИЛНО РАЗПРЕДЕЛНИЕ НА 
КОНКРЕНИТЕ ЗАДАЧИ 

• КООРДИНАЦИЯ НА ПРОЕКТИ – ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ 

• МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със 
специфично оборудване, машини и 
др. 

 ОТЛИЧНО ВЛАДЕЕНЕ НА WINDOWS, INTERNET.  

ВЛАДЕЕНЕ НА УПРАВЛЕНСКИ, ОДИТОРСКИ И СЧЕТОВОДЕН СОФТУЕР –  

EASY CHECK, MCMASTER, БИЗНЕС НАВИГАТОР, SAP, ДРУГИ 

 

 
 

ЧЛЕНСТВА В 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Компетенции, които не са 
споменати по-горе. 

 • ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДИТЕЛИ ОТ 2001 Г. 

• В КАЧЕСТВОТО СИ НА УПРАВИТЕЛ НА КОНСИСТО ЕООД ФИГУРИРАМ В 
СПИСЪКА НА ОДОБРЕНИ КОНСУЛТАНТИ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА 
ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА, ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ И 
ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО 

• ПРЕДСТАВЛЯВАНОТО ОТ МЕН ДРУЖЕСТВО Е ЧЛЕН НА  ТЪРГОВСКО 

Индустриална Камара  
 

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ НА МПС 

 “B” категория, издадена на 19.01.1998, БЕЗ НАРУШЕНИЯ  

 
 
 

 
 


