
 

ПРЕДСТАВЯНЕ 

На дипломиран експерт – счетоводител Владимир Христов, 

диплома 0546 

 

Г-н Владимир Христов е дипломиран експерт – счетоводител с 

широки познания и многогодишна практика в областта на одита , 

финансовия контрол, данъчното консултиране  и счетоводството. 

Завършил е висшето си образование в Университета за национално и 

световно стопанство (УНСС) през 1995 г. Дипломира се като експерт 

счетоводител през 2001 г.  

 Активен член е на професионалната организация на 

дипломираните експерт – счетоводители (ИДЕС) Понастоящем е член на 

Учебно методическия съвет и Председател на комисията за провеждане 

на изпит по „Данъчно и осигурително право“. 

 Управител е на Одиторска Компания Лука Пачиоли ЕООД от 2002 г. 

до момента.  

 Последно е проверяван от Комисията за публичен надзор на 

регистрираните одитори през 2013 г. Проверката е приключила с оценка 

„А“. 

 Г-н Христов има над 10 години опит в одит на финансови отчети на 

български и международни компании и одита на Проекти, финансирани 

от Европейски Съюз. Някои от неговите ангажименти са следните: 

 Адванс Адрес Експертни Оценки ЕООД – Одит на договор за 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма „Развитие 

на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013” 

по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  

BG161PO003/2.1.3 „Покриване на международно признати 

стандарти”; 

 Токаш ООД – Одит на договор № BG161PO003-2.1.04/2008/ ТММ-02-

91/17.07.2009г. за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013; 



 Община Горна Малина -  Одиторска проверка на разходите, 

извършени във връзка с осъществяван от Възложителят проект с 

референтен номер BG161РО0001/4.1-02/2008/003, наименование 

„Гарантиране на безопасността и здравето на населението на 

Община Горна Малина чрез предотвратяване на малки свлачища, 

застрашаващи публичната инфраструктура и частните имоти в 

региона” финансиран по Оперативна програма „Регионално 

развитие” 2007-2013г 

 Община Белица – Одит на проект BG0022-GAE-0076-Е-V1-EEA-FM 

„Подобряване на устойчивото развитие на територията на Община 

Белица чрез развитие и подобряване на кадастъра и 

регулационните планове”; 

 Интернешънъл Консултинг Груп ООД – Одит на  проект ESF – 2102 – 

01 – 07046 с наименование „Знанието във ваши ръце – инвестиция в 

човешкия потенциал чрез обучения за развитие на ключови 

компетенции за заети лица”, финансиран по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси”.; 

 Сдружение Интерспейс – Одит на Grant Agreement for an ACTION 

entitled TOSMI 2010 (Trainings on Open Source Multimedia Instruments 

2010), Agreement Number  2009-4457-0904TR019036BG.’ 

 Фондация за Българска литература – Одит на договор за 

финансиране на външни проекти на Европейските общности / 

„Изграждане на капацитет на гражданското общество за програмен 

период 2007-2013” BG 2005/017-353.01.01-034.; 

 Община Камено – Одит на договор за безвъзмездна финансова 

помощ по програма ФАР  / „Подобряване на условията за работа в 

средищните училища предоставящи интегрирано образование на 

ученици от ромски произход в етнически смесени класове на 

територията на община Камено” БГ 2005/017-353.01.03.31.; 

 Община Луковит – Одит на договор за безвъзмездна финансова 

помощ по програма ФАР  / „ОУ „Неофит Рилски” – с. Дерманци – 

център на качествено интегрирано образование” БГ 2005/017-

353.01.03.16.; 

 Фондация Селища на Изкуствата – Одит на договор за финансиране 

на външни проекти на Европейските общности / „Гражданско 

общество за регионално развитие” CSDP 2005-050.; 



 Община Белово – Одит на договор за безвъзмездна финансова 

помощ по програма ФАР  / „Утвърждаване на ОУ „Отец Паисий” – с. 

Мененкьово, община Белово като модел за мултиетнична 

училищна среда в малки населени места и пример за 

интеграционна политика” БГ 2005/017-353.01.03.22; 

 Сдружение Екоарк – Одит на договор за финансиране на външни 

проекти на Европейските общности / “Укрепване на гражданското 

общество на Балканите за ефективно прилагане на европейското 

природозащитно законодателство” 22020701/2007/487280/SUB/E3.; 

 Община Ябланица – Одит на договор за финансиране на външни 

проекти на Европейските общности / „Преустановяване на 

социалната изолация на пенсионирани хора в Община Ябланица и 

осигуряване на услуги за тяхната социализация и самопомощ”  BG 

2005/017-353.01.02-2.35.; 

 Крон 2000 ЕООД – Одит на договор за финансиране на външни 

проекти на Европейските общности / „По-добро качество и по-

висока производителност в „Крон 2000” ЕООД” BG 2005/017-

353.10.04/ESC/G/GSC-2-024.; 

 Сдружение Легат - Договор за финансиране на външни проекти на 

Европейските общности  / „Из пътеките на Странджа” BG 2005/017-

453.01.02.01-03. 

 Национално Сдружение Алтер-Натива – Одит на договор за 

финансиране на външни проекти на Европейските общности / 

“Рехабилитация и социална интеграция на деца с увреждания от 

община Правец в масовото училище” BG 2004/ 016-711.01.02-1.24. 

  

Г-н  Владимир Над 50 публикации в следните издания: ”Делова 

седмица”:,  “Седмичен законник”, ”Дневник”, ”Банкеръ”,  

списания”Финанси и право”, сп.”Данъчна практика”, сп.“Списание на 

ИДЕС”, сп.”Счетоводство плюс”, сп.”Счетоводство 21” и сп.”Актив”.                            

 

 


