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Автобиографията може да бъде попълнена онлайн на  

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/bg/cv/compose и експортирана за кандидатстване 

 или да бъде попълнен приложеният образец: 
 
 
 
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Иван Антонов Николов 
 

  

 България, Перник, 6040, кв. Илинден 5, вх. В  

 0899/532-647    

Ivan.Nikolov_95@gmail.com 

Schetovodniuslugi.blogspot.bg  

Пол  мъж | Дата на раждане 12/07/1995 | Националност българин  

 

 

ТРУДОВ СТАЖ   

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ   

 

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ   

 

 

ПОЗИЦИЯ, ЗА КОЯТО СЕ 
КАНДИДАТСТВА 

 
 Главен счетоводител във фирма „Енчев“ ООД 

Въведете дати (от - до) 

1/08/2017 – 31/12/2022 

Счетоводител 

Фирма „Капри“ ЕТ, Перник 

▪ Счетодовство и финансов контрол на малки и средни предприятия 

Вид на дейността или сферата на работа  Счетоводство  

Въведете дати (от - до) 

15/09/2012 – 31/5/2017 

Магистър „Икономика и финанси“  

СУ „Климент Охридски“  

▪ Счетоводство 

▪ Финанси 

▪ Финансови консултации 

▪ Управление и администрация 

Майчин език български 

  

Други езици РАЗБИРАНЕ  ГОВОРЕНЕ  ПИСАНЕ  

Слушане  Четене  Участие в разговор  
Самостоятелно 

устно изложение   

английски B2  B2  B1 A2 A2  

  

френски A2  A2  A1 A1 A1 

  

 Ниво: A1/2: Основно ниво на владеене - B1/2: Самостоятелно ниво на владеене - C1/2 Свободно ниво на владеене 
Обща европейска езикова рамка 

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/bg/cv/compose
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ПРИЛОЖЕНИЯ   

 

 

Комуникационни умения и 
компетенции 

▪ Добри комуникационни умения, придобити по време на работата ми като счетоводител 

Организационни умения и 
компетенции 

▪ Въпреки, че не съм бил официално на ръководна позиция, няколко пъти се налагаше да 
замествам главния счетоводител, който беше в отпуск по болест и придобих умения за 
ръководене на малък колектив 

Професионални умения и 
компетенции 

▪ Добра работа в процеса на финансов контрол и счетоводство на средни и малки 
предприятия, прецизност в отчитаните срокове и точност на въведените данни 

Компютърни умения и 
компетенции 

Работя с инструментите на Microsoft Office™, владея отлично Excel 

Други умения и компетенции ▪ отговорност 

▪ внимание към детайлите 

▪ точност 

▪ работа под напрежение и при кратки срокове 

Свидетелство за управление на 
МПС 

Категория B 

 ▪ копия на дипломи и сертификати; 

▪ препоръка от работодател; 

▪ мотивационно писмо. 


