
mailto:atumbeva@gmail.com


 

2 стр. 

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)   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 
  

• Дати от до Г М 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
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 и други.

 

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. – 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 

    Вид на дейността или      Средно-специално образование по транспорт 

           сферата на работа 
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            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 

   Магистър по счетоводство и контрол 

 

 

 

Сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“,    
издаден от Министерство на финансите през 2014 г. 
 

Диплома № 0792 за правоспособност  на дипломиран  

                                                  експерт-счетоводител/регистриран одитор, издадена от   
                                                  ИДЕС през 2015 г. 
 

Свидетелство за професионална квалификация „Експерт - 
проверител на измами“, издадено от ИСК при УНСС 2017 г. 

      

    Член на Управителния съвет на Асоциацията на директорите 

за връзка с инвеститорите в България от 2019 г. 
 

Лектор относно одитните комитети в публичните дружества  
и финансово отчитане при АДСИЦ в организирани обучения  
от АДВИБ през последните няколко години 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ НА МПС 

 Категория „С“ 

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 
МАЙЧИН ЕЗИК 

  

Български 

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ  Английски и Руски 

 







   

РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

АНЕЛИЯ ПЕТКОВА АНГЕЛОВА-ТУМБЕВА

Регистрационен номер: 0792

Статус: Активен

Година на регистрация: 2016

Статус на регистриран одитор: Регистриран одитор -
Физическо лице

Град: София

Пощенски код: 1408

Адрес за кореспонденция:
гр. София 1408, ул. "Йордан
Йовков" № 20, вх. А, ет. 8, ап.
21

Телефон за контакт: 0888 907110

Електронна поща: atumbeva@gmail.com

Наименование и регистрационен номер на
одиторското дружество, в което одиторът
участва като съдружник или упражнява
одиторската професия:

ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ
ООД №114

Име и регистрационен номер на регистриран
одитор, който е свързан по друг начин с
регистрирания одитор:

Георги Стоянов Тренчев №
0647 - трудов договор с
"Тренчев Одитинг и
Консултинг" ЕООД

 Върни се към списъка

РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ -
ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ -
ОДИТОРСКИ ДРУЖЕСТВА

ТЪРСЕНЕ

Търси Изчисти

Диплома / Регистрация

Име

Град

2019 © E-cposa

tel:0888 907110
mailto:atumbeva@gmail.com
https://e-cposa.bg/public_registry/element/1/815
https://e-cposa.bg/public_registry/index/0
https://e-cposa.bg/public_registry
https://e-cposa.bg/public_registry/index/1


 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

ПО ЧЛ. 107, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА 
НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ 

DECLARATION 

 

UNDER ART. 107, PARA 5 OF THE 

INDEPENDENT FINANCIAL AUDIT ACT 

Долуподписаната,  

Анелия Петкова Ангелова – 

Тумбева, като независим член на 
Одитния комитет на АЛТЕРКО АД, с 
ЕИК: 201047670, със седалище и 
адрес на управление: гр. София, бул. 
Черни връх 103 („Дружеството”), 

The undersigned,  

Anеliya Petkova Angelova - Tumbeva, 

as a member of the Audit committee of 

ALLTERCO JSCo, UIC 201047670, with 

legal seat and registered office at 130 

Cherni Vrah Blvd., Sofia (the “Company”), 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: DO HEREBY DECLARE THAT: 

По отношение на мен не са налице 
пречките по чл. 107, ал. 5 от Закона за 
независимия финансов одит, а именно 

– не съм: 

1. изпълнителен член на орган на 
управление или контрол или 
служител на публичното 
дружество; 

2. лице, което е в трайни 
търговски отношения с 
публичното дружество; 

3. член на управителен или 
контролен орган, прокурист или 
служител на търговско 
дружество или друго 
юридическо лице по т. 2; 

4. свързано лице с друг член на 
орган на управление или 
контрол или с член на одитния 
комитет на публичното 
дружество. 

Декларирам, че при промяна на някое 
от декларираните по-горе 
обстоятелства веднага ще уведомя 
Съвета на директорите на „Алтерко“ 
АД и ще прекратя изпълняваните от 
мен функции на независим член на 
Одитния комитет на дружеството. 

About me, there are no obstacles under 

Article 107(5) of the Independent Financial 

Audit Act аnd namely – I am not: 

  

1. an executive member of a 

management or control body or an 

employee of the public company; 

2. a person who is in a sustained 

business relationship with the public 

company; 

3. a member of a management body or 

supervisory body, a managerial 

agent or a person serving any 

commercial corporation or any other 

legal person referred to in items 2; 

4. a person connected with another 

member of a management body or 

supervisory body or to a member of 

the Audit committee of the public 

company. 

 

I do declare that in the event of a change in 

any of the circumstances declared above, I 

will immediately notify the Board of 

Directors of Allterco JSCo and cease to act 

as an independent member of the Audit 

Committee of the company. 

 

______________________________ 

(подпис) 

 

Анелия Петкова Ангелова-Тумбева 

Anеliya Petkova Angelova - Tumbeva 

ANELIYA PETKOVA 

ANGELOVA-TUMBEVA

Digitally signed by ANELIYA 

PETKOVA ANGELOVA-TUMBEVA 

Date: 2022.05.18 18:31:27 

+03'00'



mailto:AlbenaBeneva@yahoo.com








mailto:nikolov@pocompany.com


AEKnAPAUT4f,

no qr. 107, ttt.S or 3moxl ga

H E3ABI4C14M1,If, OH HAHCOB Otr],IT

*QonynognncaHurr,

Maprar Bcrnee Hnronos, Karo

He3aBr4cr4M qrreH Ha OAurnrn KoMurer

na AJITEPKO Afl, c El4K: 201047670,

cbc ceAannule n aApec Ha ynpaBneHhe:

rp. Co$nn, 6yn. 9epxn Bpbx 103

(,,[pyxecrBoro"),

IIEKIIAPI4PAM, I{E:

[1o ornou.reHue Ha MeH He ca Hannqe

npeqKvrre no i{n. 107, an. 5 or 3aroHa sa

HegaBl4cr4Mun $uxaHcoB oAr4T, a uMeHHo

- He cbM:

1. uonbnHhrefleH qneH Ha opraH Ha

ynpaBneHue nnv KoHTpon nnu

cnyxurefl Ha ny6nuvnoro

ApyxecrBo;

2. nhqe, Koero e a rpailnu

TbproBcKl4 orHouJeHnF c

ny6nuvnoro ApyxecrBo;

3. qneH Ha ynpaB[TeneH nnv

KOHTpOneH OpraH, npoKypl4cr t4flvl

cnyxnren Ha TbproBcKo

ApyxecrBo unn Apyro
]opr4ght{ecKo nmr-le no r. 2;

4. cBbp3aHo nmqe c Apyr qneH Ha

opraH Ha ynpaBneHue unu

KOHTpOn t4rl14 C t{rleH Ha OAhrHt4t

KOMhTET HA

ApyxecrBo.

ny6nnvxoro

flernapmpaM, qe npta npoMnHa Ha Hf,Koe

oT AeKfiapnpaHr4Te no-rope

o6croRrencrea BeAHara ule yBeAoMs

Cuaera Ha Ar4peKrophre Ha ,,ArrepKo"

Ar[ n qe npeKparf, hsnrrnHnBaHhre or

rrnen QyHxql4]4 Ha HeSaBhcl4M qneH Ha

Ogmrxun KoMHTer Ha ApyxecrBoro.

DECLARATION

UNDER Anr. 107, PARA 5 oF THE

lroepenoeNT FTNANcTAL AUDIT Acr

The undersigned,

Marian Vasilev Nikolov, as a member of

the Audit committee of ALLTERGO JSCo,

UIC 201047670, with legal seat and

registered office at 130 Cherni Vrah Blvd.,

Sofia (the "Company"),

DO HEREBY DECLARE THAT:

About me, there are no obstacles under

Article 107(5) of the lndependent Financial

Audit Act and namely - I am not:

1. an executive member of a

management or control body or an

employee of the public company;

2. a person who is in a sustained

business relationship with the public

company;

3. a member of a management body or

supervisory body, a managerial

agent or a person serving any

commercial corporation or any other

legal person referred to in items 2;

4. a person connected with another

member of a management body or

supervisory body or to a member of

the Audit committee of the public

company.

I do declare that in the event of a change in

any of the circumstances declared above, I

will immediately notify the Board of

Directors of Allterco JSCo and cease to act

as an independent member of the Audit

Committee of the company,

14 nr** 'B*r'fi oLu* 
^oV

(uue)







   

РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

МАРИАН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ

Регистрационен номер: 0601

Статус: Активен

Година на регистрация: 2007

Статус на регистриран одитор: Регистриран одитор -
Физическо лице

Град: Варна

Пощенски код: 9002

Адрес за кореспонденция:
гр. Варна 9002, бул.
"Ген.Колев" № 104, ет. 5,
ап. 32

Телефон за контакт: 0888 225 540, 052
608874, 052 608875

Електронна поща: nikolov@pocompany.com

Електронна поща: office@pocompany.com

Информация за интернет страница: pocompany.com

Наименование и регистрационен номер на одиторското
дружество, в което одиторът участва като съдружник
или упражнява одиторската професия:

ПРИМОРСКА
ОДИТОРСКА
КОМПАНИЯ ООД 086

 Върни се към списъка

РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ -
ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ -
ОДИТОРСКИ ДРУЖЕСТВА

ТЪРСЕНЕ

Търси Изчисти

Диплома / Регистрация

Име

Град

2019 © E-cposa

tel:0888 225 540, 052 608874, 052 608875
mailto:nikolov@pocompany.com
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http://pocompany.com/
https://e-cposa.bg/public_registry/element/1/703
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https://e-cposa.bg/public_registry/index/1

