


  

 

АВТОБИОГРАФИЯ  
 

 Име  ДИМИТРОВА, АЛБЕНА СЛАВЕЙКОВА 

ТРУДОВ СТАЖ 
• Дати (от-до)  Май 2017 - сега 

• Име и адрес на работодателя  ЕЛХИМ – ИСКРА АД; УЛ. ИСКРА 9; ГР. ПАЗАРДЖИК 4400, БЪЛГАРИЯ 

• Вид на дейността   Администрация 

• Заемана длъжност  Член на Одитния комитет, избран с решение на ОСА на 22.05.2017 г. 

• Основни дейности и отговорности  Наблюдава процесите на финансово отчитане и представя препоръки и предложения, за 
неговата ефективност. Наблюдава ефективността на вътрешната контролна система, на 
системата за управление на риска и на дейността по вътрешен одит по отношение на 
финансовото отчитане в предприятието. Проверява и наблюдава независимостта на 
регистрирания одитор на дружеството в съответствие с изискванията на ЗНФО, както и с 
чл. 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014, включително целесъобразността на предоставянето 
на услуги извън одита на одитираното предприятие по чл. 5 от същия регламент. 
Наблюдава задължителния одит на годишните финансови отчети, включително неговото 
извършване. Информира Съвета на директорите на предприятието за резултатите от 
задължителния одит и пояснява по какъв начин задължителният одит е допринесъл за 
достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на одитния комитет в този 
процес. Отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор и препоръчва 
назначаването му. Отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите на 

предприятието. 

  

• Дати (от-до)  юли 2006 - сега 

• Име и адрес на работодателя  ЕЛХИМ – ИСКРА АД; УЛ. ИСКРА 9; ГР. ПАЗАРДЖИК 4400, БЪЛГАРИЯ 

• Вид на дейността   Администрация 

• Заемана длъжност  Директор за връзки с инвеститорите  

• Основни дейности и отговорности  Връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лица проявили 
интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, предоставяне на информация 
относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка 
друга информация изискуема по закон на регулаторните органи, фондовата борса, 
централния депозитар, акционерите и инвеститорите; представяне на отчет за дейността 
си пред Общото събрание на акционерите. Администриране на офиса на Изп. директор и 
Съвета на директорите, обработка на входящи и изходящи документи, външни и 
вътрешни комуникации и корреспонденция. 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
• Дати (от-до)  септември 1997 – юли 2002 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 УНСС, факултет Финанси, гр. София 1000, България 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Корпоративни финанси, публични финанси, счетоводство, банково дело, икономика и 
организация на застраховането 

• Придобита квалификация  Магистър по икономика 

 

• Дати (от-до) 

  

септември 1985 – юли 1990 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Технически университет, Факултет Електронна техника и микроелектроника, гр. София 
1000, България 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Математически анализ – I,II,III,IV;Линейна алгебра и аналитична геометрия; Обща физика; 
Радиоелектроника; Електронна техника и микроелектроника, Автоматика, Изчислителна 
техника и технологии, Измервателна техника в електрониката, Токозахранващи 
устройства, Силова електроника. 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Инженер по електроника и автоматика 

• Дати (от-до)  септември 1981 – юни.1985 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Математическа гимназия «Константин Величков», гр. Пазрджик 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Математика, Информатика, Програмиране 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 УПК – Программист на ЕИМ 
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