ЕВРОПЕЙСКИ
ФОРМАТ НА
АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Име
Еmail
Националност
Дата на раждане

ТОДОР ЛЮБОМИРОВ АНДРЕЕВ

todor.andreev71@gmail.com
БЪЛГАРСКА
[19.08.1971]

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Заемана длъжност
• Вид на дейността или сферата на
работа

2006г. до момента
"Ей Си Еф Мениджмънт "ЕООД
Собственик
КОНСУЛТАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ
ФОНДОВЕ, СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ, ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ,
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ.

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на
работа

2003г. - 2012г.
"Бултрейд лимитид "ООД
ИНВЕСТИЦИОННО – СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ХРАНИТЕЛНИ
СТОКИ, НАПИТКИ, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО,
ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, МАРКЕТИНГОВИ, КОНСУЛТАНТСКИ И
ДРУГИ УСЛУГИ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО.
Съдружник и Финансов директор
Създаване на организация, координация, контрол и отчет на финансовата дейност на
фирмата. Консултиране и организиране на финансово- счетоводната дейност на фирмите
клиенти на дружеството, контрол и извършване на плащанията по договори. Изготвяне на
счетоводния отчет, счетоводната политика и бизнес задачите на фирмата. Отговорност за
финансовата стабилност и платежоспособност на дружествата, клиенти на
фирмата.Консултиране при приватизационни сделки. Привличане на нови клиенти.

• 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

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на
работа
• Заемана длъжност
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2007г. – 2013г.
"Корект транс 2000 "ООД
ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ- ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИРИНГОВИ И АКУМУЛАТОРНИ, ПРОХОДИЛКИ, ТОАЛЕТНИ СТОЛОВЕ, СТОЛОВЕ ЗА
БАНЯ, ТОАЛЕТНИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ,
ИНДИВИДУАЛНИ СЕДАЛКИ И СТОЛОВЕ, СЕДАЛКИ ЗА КИНОСАЛОНИ И ОБЩЕСТВЕНИ
МЕСТА.
Управител и Съдружник , Главен Финансов Мениджър
Провеждане,координиране и контрол на финансовата политика на дружеството .
Отговорност за финансовата стабилност и платежоспособност на фирмата. Създаване на
организация , координация , контрол върху счетоводната дейност и счетоводната
политика на дружеството и всички негови структури. Намиране на нови клиенти на
дружеството.
1998г. – 2003г.
ИП “Булинвестмънт” АД
Търговия с акции, облигации и други ценни книжа на Фондовата борса. Управление на
инвестиционни фондове, Фондове за дялово финансиране, управление на частни
капитали. Финансово посредничество.
Изпълнителен директор

• 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

Създаване на Инвестиционния посредник. Организиране дейността на Инвестиционния
посредник, създаване на офис, набиране на персонал, контрол на изпълнението на
договорите. Консултиране при приватизационни сделки. Управление на фондове.
Изготвяне на финасови отчети и бюджет в дружеството.
2002г. - 2004г.
”Юнипетрол интернешънъл” ООД
OБMЯHA HA BAЛУTA, ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ C ПOTPEБИTEЛCKИ И
HEПOTPEБИTEЛCKИ CTOKИ, BHOC, ИЗHOC, БAPTEP, PEEKCПOPT, CПEЦИФИЧHИ
TЪPГOBCKИ СТОКИ, ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, СПЕЦИФИЧНИ ТЪРГОВСКИ
OПEPAЦИИ, TЪPГOBCKO
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.
Управител
Организиране и контролиране дейността на дружеството . Изготвяне на финасови отчети
и бюджет в дружеството. Привличане на нови клиенти.

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на придобитата
квалификация
• Ниво по националната
класификация

1990г. – 1994г.
Университет за национално и световно стопанство

• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на придобитата
квалификация
• Ниво по националната
класификация

1989г. – 1990г.
Московска Финансова Академия

Специалност "Финанси"
Икономист- Финансист
Магистър

Специалност "Финанси"
Финансист
Бакалавър

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Майчин език

Български

Други езици
• Четене
• Писане
• Разговор
Организационни умения и
компетенции

Технически умения и компетенции
Свидетелство за управление на МПС
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[руски]
отлично
отлично
отлично

[английски]
добро
добро
добро

Достатъчен управленски опит в сферата на търговията, услугите, и управление на
корпоративни финанси. Обичам да давам нови идеи, както и да работя за
осъществяването им. Умея да мотивирам и убеждавам другите за постигането на обща
цел. Обичам да общувам с хора и умея да извличам максимална ефективност от
контактите. много добро познаване на счетоводно, данъчно и трудово законодателство.
Отлична успеваемост в извънредни ситуации. комуникативност, толерантност, отговорен,
диалогична личност, много добри ораторски умения.
Компютърни програми WIN 95/98/2000, MS Office-Excel, Word.
Да

