
                                                    ПРЕДСТАВЯНЕ  

                                   на дипломиран експерт-счетоводител, 

                                                  регистриран одитор                     

                                              МАРГАРИТА РАДЕВА 

 

                                           Имейл:  radevam@gmail.com 

                                           Телефон: 0888 577 300 

 

                                                      РЕЗЮМЕ 
 

Дипломиран експерт-счетоводител (ДЕС), мениджър на одитни, счетоводни и 

консултантски фирми, и ръководител  на счетоводен отдел в публичния сектор с повече от 

20 години опит.  

 

Отлично познаване на международните стандарти за финансово отчитане , 

международните одиторски стандарти и международните стандарти за финансово 

отчитане в публичния сектор  - МСФО, МСС, МССПС   

 

Многогодишен счетоводен и одиторски опит в публичния сектор, неправителствени 

организации и особено в частния бизнес в различни области – финанси, управление на 

недвижими имоти, строителство, енергетика, машиностроене, застраховане, 

здравеопазване, кино, и туризъм.  

 

Специфичен опит с   дъщерни дружества на  мултинационални  търговски дружества -

Areva SA, AshtromGroup Ltd, и Ubisoft SA,Управление социално осигуряване при НОИ ; 

Български червен кръст; Национално Сдружение на общините в България ; АЕЦ 

Козлодуй; Централни хали АД и др. 

 

Специалните умения и опит включват: 

 

• Счетоводство и отчитане (частен и публичен сектори, и НПО); 

• Одит на индивидуални и консолидирани отчети; 

• Вътрешен контрол; 

• Създаване на счетоводните политики и одитиране на тяхното изпълнение; 

• Преход от отчитане на парични потоци към  отчитане  на база текущо начисляване; 

• Финансов одит на държавните предприятия; 

• Управление на ресурсите и организацията на одита; 

• Бизнес планиране и бюджетиране; 

• Изготвяне на обобщени доклади за финансови отчети; 

• Консултиране и разработване на бизнес планове и стратегии; 

• Наблюдение счетоводни и одиторски системи, процеси и финансовата отчетност. 

 

                                  

 

 

 



                                  ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 

Магистър по икономика – специалност  Финанси и кредит, диплома от Университета за 

национално и световно стопанство, София, България, 1980. 

 

Дипломиран експерт-счетоводител – диплома №134 от Институт на дипломираните 

експерт-счетоводители в България, 1992. 

 

Сертифициран лектор  на Международните счетоводни стандарти (МСС), - 

сертификат от Института на дипломираните експерт-счетоводители,  

  

Лицензиран оценител на търговски предприятия - Агенция за приватизация, България, 

1998 

 

Подоходно облагане в САЩ- H & R Block, MD, САЩ. Вътрешнофирмено обучение и 

практика: 2004, 2005,  2007. 

 

Сертификат за управление на проекти на Европейския Съюз  - от  Американския 

университет , България, 2005 

 

Сертификат ISO 9000: 2000  водещ одитор – от MOODY INTERNATIONAL - IRCA 

Certification, 2008 

 

Лицензи за сделки с недвижими  имоти – за щата Вирджиния (Virginia), САЩ, 2012; 

за окръг Колумбия (Washington DC) САЩ  , 2014. 

 

 

                                            ЧЛЕНСТВО   
Член на Института на дипломираните експерт-счетоводители, България. 

 

Член на Американската търговска камара, България. 

 

Член на управителния съвет,  на МВФ Family Association , Вашингтон, окръг Колумбия. 

 

                                           ЕЗИЦИ И КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ 
Български, английски, руски 

Microsoft Office (Word, Excel, Point мощност);  

Различни счетоводни програми. 

 

                                           ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 

 

Консултант на ИНСТИТУТ за  нова демокрация - Washington, DC, САЩ по проект 

на Американската агенция за международно развитие за  Узбекистан -  консултант 

по одит и счетоводство , 2007 г. - април 2012 г. 

 



Проведени вътрешен одит и преглед на USAID и частно финансирани проекти в страните 

от бившия СССР, подготовка за  външни одити, препоръчване  на вътрешни процедури за 

управление, финансова отчетност и съответствие с държавните и донорски изисквания. 

 

Член на Одитния комитет на MARGARET Макнамара MЕМОРИАЛЕН  ФОНД - 

Washington, DC , 2008 - 2014 
Консултиране на политики и процедури за вътрешен контрол, преглед на годишния одит , 

консултиране  на Борда за  слабости и препоръчване на мерки за подобряване на 

вътрешния контрол и финансовото управление. 

 

ДЕС  - одитор, данъчен и счетоводен консултант -  от 1992- по настоящем  
Одитирани над 250 финансови отчети на национални и регионални компании със 

собственост от България, Румъния, Франция, Испания, Израел и Малта, както и договор за 

заем между Република България и ЕБВР. 

 

ОДИТОРСКА  КОМПАНИЯ ВЕРСИ - София, България 

Управляващ съдружник и ДЕС, 1995-до момента 

 

ОДИТОРСКА  КОМПАНИЯ ВЕРСИ & партньори - София, България 

Управляващ съдружник и ДЕС, 1997- 2013 

 

Столично управление социално осигуряване  - София, БЪЛГАРИЯ 

Главен счетоводител  и ръководител на отдел Счетоводство 1980-1994 


