ПРОФЕСИОНАЛНА СПРАВКА

Име:

Снежана Александрова Жежева

Образование:

Магистър, специалност „Счетоводна отчетност”
Стопанска акедемия “Димитър А. Ценов”, Свищов

Професионална
квалификация:

1.Диплома за следдипломна квалификация № СО.3214 от 13.06.1980
година, на УНСС София, специалност «Икономика, организация и
управление на промишленото производство
2. Диплома за преквалификация № 92-039/01.06.1992 г. УНСС
София за професионална подготовка по “Мениджмънт и
маркетинг”
3. Лиценз № 1664/23.08.1993 г.издаден от Агенцията за приватизация
за Оценка на цели предприятия
4. Диплома № 0223/30.11.1993 г. на Министерство на финансите за
правоспособност на Дипломиран експерт-счетоводител
5. Сертификат № 00570/31.10.2000 г. от Института за следдипломна
квалификация при УНСС за придобиване на професионална
квалификация по Съдебно-счетоводен експерт вещо лице
6.
Свидетелство
за
професионална
квалификация
000636/31.10.2000 г. Съдебно-счетоводен експерт вещо лице

№

7. Сертификат от октомври 2000 г. на Института на дипломираните
експерт-счетоводители за Одитиране на пенсионни фондове
8. Сертификат от 2000 г. на Института на дипломираните експертсчетоводители за Лектор по “Международни счетоводни
стандарти”
9. Сертификат от 20.12.2002 г. на Асоциацията на българските
оценители за участие в семинар “Особености на оценяването на
малкия бизнес”
10. Сертификат от 2002 г. на Института на дипломираните експертсчетоводители за извършване на независим финансов одит след
01.01.2003 г.
11. Сертификат № 0073/28-29 април 2003 год.от Център за
изследвания, консултации и квалификация - квалификационен курспрактикум в JIS – Finances & Corprorate servises Женева
12. Сертификат № 254 –IV/22.05.2003 г. на Националния експертнообразователен център за получаване на квалификация “ Експерт по
съдебно – счетоводни и данъчни експертизи”
13. Сертификат за участие в семинар на тема “Международни
стандарти за финансово отчитане и счетоводство за малки и
средни предприятия
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14.Сертификат от Александер –училище за чужди езици от
30.08,2005 г. за трето ниво английски език.
.

ТРУДОВ СТАЖ:
1996 г. - до днес

Управител на “Одиторска къща” ООД
специализирано
одиторско предприятие, управител на „Одит 21” ЕООД

1993 г. – до днес
1992 г. – 1993 г.
1982 г. – 1992 г.

Управител на “Счетоводна къща експертконсулт”
Икономически консултант в Община Благоевград
“Високоговорители”ООД н-к отдел “Труд и работна
заплата”
“Високоговорители”ООД,
счетоводител,
секторен
счетоводител

1975 г. – 1982 г.

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ
Професионална дейност, която съм извършвал във връзка с професионалната ми
квалификация – организации, с които съм работила, проекти, в които съм участвала..
Минстерство на
икономиката и
енергегката
Министерство на
търговията,
Министерство на
регионалното развитие,
Министерство на труда и
социалната политика
Министерство на горите и
аграрната реформа,НЕК
Община Благоевград
Община Петрич
Търговски дружества
Труд и капитал холдинг
Агенция за икономическо
развитие
Институт на дипломира –
ните експерт-счетоводи тели

Оценка на цели предприятия, Одит на общински и
държавни търговски дружества, одит на програми
финансирани от ЕС

Одит на над 500 индивидуални и консолидирани
финансови отчети изготвени по Международните и
Националните счетоводни стандарти
Одит
Одит на международни програми
Контрольор по качеството на одиторските услуги

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УМЕНИЯ
Езици:

Руски език, intermediate class/level English

Компютърни умения:

Windows 95, 98, 2000, 2003. MS Offise; Word; Excel,
Internet (e-mail www) , софтуер за сечтоводство и РЗ

Други:

Лектор по МСФО, съдебен експерт, внедряване на
счетоводен софтуер, оценка на цели предприятия
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Членство в
професионални
организации:

Институт на дипломираните експерт-счетоводители
Асоциация на оценителите в България, Асоциация на
съдебните експерти в България, Асоциация за
противодействие на икономически измами
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