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Е В РОПЕЙСКИ  

ФОРМАТ  НА  

А В Т ОБ ИО Г Р АФИЯ  

 

 
 

 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Име  АНЕЛИЯ ПЕТКОВА АНГЕЛОВА-ТУМБЕВА 

Адрес  СОФИЯ, УЛ. „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ № 20, ВХ. А, АП. 21 

Телефон  0888/907 110 

Факс   

E-mail  nelipetkova10@gmail.com 

 

Националност  Българка 
 

Дата на раждане  10.04.1971 Г. 

 

 

ТРУДОВ СТАЖ 

          Дати (от-до)     от  М.01.2016 Г.  

                         Име и адрес на  Регистриран одитор с диплома № 0792 от Регистъра на 
ИДЕС 

   

                      работодателя                                 

 

 

 

  Дати (от-до)      М.08.2013 Г. –  М.12.2015 Г. 

 

                         Име и адрес на         Финансов консултант на свободна практика 
                      работодателя                                 

 

 

 Дати (от-до)   М.06.2007 Г. - М.07.2013 Г. 

 

 Име и адрес на 
работодателя 

 „Каолин“ АД, гр. Сеново, област Русе 

 Вид на дейността или 

сферата на работа 

 Добив, преработка и производство на кварцов пясък, каолин, 

шамот, фелдшпат и варовик 

Заемана длъжност  Финансов директор 

 Основни дейности и 

отговорности 

 Организиране и контролиране на финансовата и управленска 
отчетност в дружеството и в неговите дъщерни дружества в 

страната и чужбина; 
Изготвяне на бюджети и отчитане на изпълнението им на 
периодична база; 
Управление на паричните потоци; 

Управление на взаимоотношенията с банки във връзка с 
дългосрочно и краткосрочно финансиране; 
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Управление на взаимоотношенията с лизингодатели и факторинг 
компании; 

Управление на взаимоотношенията със застрахователи; 

Управление на взаимоотношенията с външните одитори на 
дружеството; 

Управление на взаимоотношенията с органите на НАП, МИЕТ и 

други; 

Управление на комуникацията с инвеститорите във връзка с 
изискванията на ЗППЦК, КФН и БФБ-София и други.  

 

 

 

Дати (от-до)  М.01.2000 Г. -  М.06.2007 Г. 

 

 Име и адрес на 
работодателя 

 „Булброкърс“ АД, гр. София 

 Вид на дейността или 

сферата на работа 

 Инвестиционен посредник 

 Заемана длъжност  Главен счетоводител 

 Основни дейности и 

отговорности 

 

 

 

 

 

 

 

                          

         Дати (от-до) 

 

            Име и адрес на   
работодателя  

Вид на дейността или   

сферата на работа 

        Заемана длъжност 
Основни дейности и   

отговорности 

 

                        Дати (от-до) 

 

            Име и адрес на   
работодателя 

Вид на дейността или   

сферата на работа 

        Заемана длъжност 
Основни дейности и   

отговорности 

 

ТРУДОВ СТАЖ 

  

 

Организиране и контролиране на финансовата и управленска 
отчетност в дружеството; 

Изготвяне на бюджети и отчитане на изпълнението им на 
периодична база; 
Управление на паричните потоци; 

Управление на взаимоотношенията с външните одитори на 
дружеството; 

Управление на взаимоотношенията с органите на НАП,  КФН и 

други. 

 

м.02.1999 г. – м.01.2000 г. 
 

„Консултации, анализи, прогнози“ ООД, гр. София 

Финансови анализи и консултации 

 

Главен счетоводител 

Организиране на финансовата отчетност на дружеството; 

Управление на паричните потоци; 

Управление на взаимоотношенията с органите на НАП и други. 

 

м.02.1995 г. – м.02.1999 г. 
 

„Капитал консулт“ ООД, гр. София 

Финансови анализи и консултации 

 

Главен счетоводител 

Организиране на финансовата отчетност на дружеството; 

Управление на паричните потоци; 

Управление на взаимоотношенията с органите на НАП и други.  

 

                           Дати (от-до) м.12.1994 г. – м.02.1995 г. 
 

    Име и адрес на      „Техникум по транспорт“ – гр. Плевен 

       работодателя 
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    Вид на дейността или  Средно-специално образование по икономика на транспорт 
           сферата на работа 

            Заемана длъжност       Главен счетоводител 

             Основни дейности и       Организиране на финансовата отчетност на дружеството; 

              отговорности        Изготвяне и защита на бюджети пред М-во на транспорта 
                                             Управление на взаимоотношенията с органите на ДФК 

 

    

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  

 

Дати (от-до)  1990 г. – 1994 г. 
 Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 
организация 

 УНСС - София 

 Основни 

предмети/застъпени 

професионални умения 

 Счетоводство и контрол 

 Наименование на 
придобитата 

квалификация 

   Икономист-счетоводител 

 Ниво по националната 
класификация (ако е 

приложимо) 

 Магистър 

 

  Сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“,    

издаден от Министерство на финансите през 2014 г. 
 

  От м.11.2016 г. член на Одитния комитет на „Монбат“ АД 

        

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Работа с компютри, със 

специфично оборудване, 

 Microsoft Office 

Счетоводен софтуер „Ажур“  

Счетоводен софтуер „Бизнес навигатор“ 

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   

Английски 

                            Четене  Добро 

                            Писане  Базово 

                            Разговор 

 

 

                                Четене 
                                Писане 
                              Разговор 

 Добро 

 

Руски 

Много добро 

Добро 

Много добро 
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машини и др. 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА МПС 

 Категория „С“ 

ПРИЛОЖЕНИЯ  1.ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

2.СЕРТИФИКАТ „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР“ 
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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  КАМЕЛИЯ ВАСИЛЕВА ФИЛИПОВА  
Адрес  гр.София, бул.Витоша 188,ет.3,ап.6 

Телефон  0887629786 

Факс   

E-mail  k.filipova@filipov.bg 

 

Националност  Българка 
 

Дата на раждане  30.10.1976 
 

 
ТРУДОВ СТАЖ 

 
 
                       • Дати (от-до)            01.02.2008 – до сега     
                                                                         
      
       • Име и адрес на работодателя            Филипов и партньори ООД 
 
  • Вид на дейността или сферата на           
                                                 работа 
                            
                           
                           • Заемана длъжност           Съдружник, Ръководител направление „Счетоводство“  в дружеството 
 
• Основни дейности и отговорности           Пряко ангажирана в контрола и управлението на предлаганите от дружество  
                                                                       счетоводни услуги и консултации. Участник в работни групи към  

Националния осигурителен институт по изграждане на интегрирана система 
за електронен обмен на данни. 

  
 
                      • Дати (от-до)                          01.01.2000 – 31.01.2008 г.     
                                                                         
      
       • Име и адрес на работодателя            Българска телекомуникационна компания АД  
 
  • Вид на дейността или сферата на          Финансово – счетоводен  отдел 
                                                 работа 
                            
                           
                           • Заемана длъжност           Главен специалист отчитане на дълготрайни активи 
 
• Основни дейности и отговорности           Участва  и контролира пряко процеса по администриране на всички стопански 
                                                                       операции  свързани с придобиването и продажбата на  дълготрайните активи  
                                                                       на компанията .                 
  
 

АВТОБИОГРАФИЯ  
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• Дати (от-до)  1995 - 2000 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 
 

 Икономически университет – гр. Варна   
 Магистър по „Счетоводство и контрол“ 
 

 
 
                                    • Дати (от-до)  1990 - 1995 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 
 
 

 Езикова гимназия „Йоан Екзарх“ – гр.Враца   
Профил френски език  
 

МАЙЧИН ЕЗИК  Български 

 
ДРУГИ ЕЗИЦИ 

 

Френски  Английски  

Отлично Добро 

Отлично Добро 

Отлично Основно 

 
 
 
 

Работа със специализирани програмни продукти, Microsoft office и др.  

    
 
 
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА МПС 
 Да, категория „B“ 

 
 
 

 

 
 
 

 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

  
 • Четене  
• Писане  

• Разговор  

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със специфично 

оборудване, машини и др. 

 













ALBENA BENKOVA BENEVA 
• 65 G.M.Dimitrov Blvd., BL.6. • 1113, SOFIA • TEL (+3592) 962 26 17, mobile phone: +359 888 36 93 26 

• E-mail: AlbenaBeneva@yahoo.com 

 

 

 

EDUCATION 

 

• 1973-1975 – Comprehensive High School, Sofia; 

• 1975-1980 – University of National and Word Economy – specialty Economics, organization and 

management of the industry;  

• 1982-1986 – PhD in Economics; 

• January 1991-April 1991 – Passed a course in Finance and Accounting at The University of National and 

Word Economy; 

• 2006 – Passed a course for lecturers in Finance and Accounting for Managers in Bolonia, with the 

Ministry of Economics in Italy; 

 

WORKING EXPERIENCE 

 

• 1980-1981 – SPECIALIST – Cybernetics and Robotics Institute BAS; 

• 1986-1988 – SPECIALIST – Ministry of Economy and Planning; 

• 1988-1990 – MANAGER OF DEPARTMENT „Economic Effectiveness” - Heavy Machinery Building 

Institute– town of Radomir; 

• 1991-1995 – CHIEF ACCOUNTANT  – „Ricky Metal Systems” LTD – Bulgarian-British company; 

• 1995 – 2008 – Shareholder and Manager of a Financial and Accounting consulting company V.A.V. 

Consultants Ltd – responsible for US GAAP and IAS reports and tax consulting services; 

• 2008 – 2009 – TAX MANAGER in tax department of Ernst & Young Bulgaria EOOD;  

• 1996-1999 – Lecturer in Accounting with the Economic Faculty of the University of Forestry and 

Technologies   

• 2000-2006 – Lecturer in Accounting and Finance for Veliko Turnovo University – Master degree; 

• 2009 – 2010 Lecture in Corporate Tax for Ernst & Young University Bulgaria; 

• 2009 – 2015 – FINANCIAL MANAGER – AVA Partners Ltd. – responsible for US GAAP and IAS reports 

and tax compliance; 

• 2015 – present – TAX ADVISOR – Allterco AD  

 

LANGUAGE AND SKILLS 

 

• French – intermediate level; 

• English – basic level; 

Professional level (financial and accounting terminology) – excellent knowledge; 

• MS Office, Internet Explorer;Financial and Accounting Software; 

• Profound knowledge of the tax legalization / reports, accounts and time limits/. Provided tax consultancy 

to trade companies, shipping agencies, leaseing companies, investors and trade representative offices; 

• Profound knowledge and usage of the International Accounting Standards, National Accounting Standards 

and US GAAP; 

• Preparation of consolidated financial reports;   

• Preparation of tax reports and statements; 

 

PERSONAL INFORMATION 

 

• Marital status : divorced 

• Date of birth: 13th June, 1957  

• Driving license: No 

 

INTERESTS, HOBBIES AND ACTIVITIES 

 

• Sport, Opera, Ballet, Ethnography  








