Биография
1. Фамилно име: стоянова
2. Първи имена: илияна нинова
3.

Дата на раждане 10/04/1961

4. Адрес 3700 гр. видин жк“химик“ бл.30 ет.3 ап.9
5. Телефон(и) 0899924422-личен и 0882199803-служебен
6. Е- мейл(и) liana_n_stoianova@abv.bg-личен
7. Националност: българка
8. Образование: висше
Формално/ Официално образование
Институция
[ от дата – до дата ]
01.09.1980г
–
30.04.1985г - вии ”карл
маркс” - гр.софия

Получена степен(и) или диплома(и):
икономист по аграрно-промишлено производство
диплома с рег. №1489, серия А 83 № 002969 от
04.1985г

Неформално образование
Институция
[от дата – до дата ]
01.09.1980г-06.01.1987гвии ”карл маркс” гр.софия

Получена степен(и) или диплома(и):
правоспособност на редовен учител по промишленоикономически дисциплини
удостоверение №178 от 06.01.1987г

9. Езикови умения: Посочете степента на владеене по скалата от 1
до 5 ( 1- основно; 5- отлично)

Език
руски
английски

Четене
4
1

Говорене

Писане

4
1

4
1

10 Други умения ( например компютърна грамотност и др.)
11 Настояща позиция

директор на дирекция“апфсдчр" в од“земеделие“-

видин

12 Трудов стаж във фирмата 6години и 7 месеца
13 Участие в развитието на стратегически документи
Посочете Вашето участие в разработването на документи за планиране и развитие ( Местни и регионални
стратегии за развитие, Местни планове за опазване на околната среда, Общински устройствени планове,
Секторни планове, Планове за действие, Генерални планове и др.).

Заглавие на документа

Период на
развитие

Позиция в екипа

14 Изследвания/ Проучвания
Посочете участието си в различни научни изследвания,
дипломни работи от значение за региона.

Заглавие на документа

проучвания,

Период на
развитие

докторски дисертации и

Позиция в екипа

15 Участие в проекти
Моля, посочете участие в изпълнението на проекти във вашата област.

Заглавие на проекта
програма”леонардо
да
винчи”,
мярка”мобилност”,проект”ефективно
функциониращи центрове за социална
рехабилитация и интеграция”

Период на
изпълнение
2008г

Позиция в екипа
счетоводител

програма”леонардо
да
винчи”,
мярка”мобилност”,проект”управление
и
функциониране на хоспис за стари и болни
хора”

2009г

счетоводител

16 Професионален опит
Под това заглавие запишете всяка проведена работа, като започнете с най- новата.

От дата – До Местоположение
дата
01.02.2014г-и гр.видин
в момента
18.06.2012ггр.видин
01.02.2014г
05.03.2012г18.06.2012г

гр.видин

01.06.2010г05.03.2012г

гр.видин

01.06.2001г01.06.2010г
05.01.1998г01.06.2001г
14.03.1994г01.01.1998г
01.08.1985г01.01.1993г

гр.видин
гр.видин
гр.видин
гр.дунавци

Компания

Позиция

одз”земеделие”видин
одз”земеделие”видин

директор
на
дирекция“апфсдчр“
старшисчетоводител”човешки ресурси”
финансов
контрольор

областна
администрациявидин
областна
администрациявидин
инспекция
по
труда-видин
„нишор”оод
ет”саротм.иванова”
апк”тимирязев”

Описание

главен
счетоводител
старши
счетоводител
главен
счетоводител
счетоводител
икономист

внос
и
износ
счетоводна
кантора

17 Друга информация ( напр. Публикации)
Тук можете да назовете всяка друга информация, която според Вас е свързана с: публикации,
презентации, конференции, почести и награди, членство в професионални организации, лица за контакти
за семейно положение или рецензенти ( име, длъжност, адрес за връзка) напр.:

