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МАЯ АЛЕКСАНДРОВА МИТЕВА,  
Дипломиран експерт счетоводител, регистриран одитор 

Диплом № 0623 

Член на Четвърта Софийска Регионална Организация на 

ИДЕС 

 
 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

Институт на дипломираните експерт счетоводители, гр. София, 

България 
Правоспособност - Регистриран одитор 

 

Институт за следдипломна квалификация към Университет за 

национално и световно стопанство, гр. София, България 
Специалност „Търговско право“ 

 

Университет за национално и световно стопанство, гр. София, 

България 
Магистърска степен по специалност „Счетоводство и контрол” 

 

Техникум по търговия /понастоящем „Национална търговско-

банкова гимназия”/, гр. София, България 
Специалност „Икономика на търговията” 
 

 

ЕЗИКОВИ ПОЗНАНИЯ 
 

Английски език: работно ниво 
 

 

 



КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ 

 

ERP системи 

Счетоводни софтуерни системи 

Microsoft office 

Internet приложения 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 

 

 25 години общ професионален стаж, в т.ч.: 

 

11 години опит като регистриран одитор 

 

 11 години (от септември 2005 год. до момента) - „ММ одит“ 

ЕООД 

Дейности в областта на: независимия финансов одит, 

счетоводни услуги, данъчни консултации и обработка на 

работни заплати 

Позиция: Управляващ съдружник 

 

 2 години (от декември 2014 до август 2016)  - „Крестън БулМар – 

Финансов одит“ ООД 

Дейности в областта на: независимия финансов одит и „Due 

diligence“ 

Лектор в обучителни курсове и семинари по данъци и 

счетоводство 

Съставител на статии в областта на данъци и счетоводство 

Позиция: Управляващ съдружник 

 

14 години опит като главен счетоводител и финансов мениджър 

В дружества функциониращи в сферата на производството, 

търговията, строителството и финансовите услуги. 

 

 

 Друг професионален опит 

 

 3 години (от 2011 год. до 2014 год.)   

Член на работна група към Консултативния съвет на Сметната 

палата 

Дейност по независим преглед на качеството на избрани одити, 

извършени от Сметната палата.  



 

 4 години (от 2013 год. до момента) 

Контрольор към СККОУ на ИДЕС 
 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ И ЛИЧНОСТНИ УМЕНИЯ 
 

- Задълбочени познания в областта на независимия финансов 

одит, счетоводството и данъците 

- Силна ангажираност 

- Целеустременост 

- Аналитично мислене 

- Работа в екип 

- Лидерски умения 

- Комуникативни умения 

- Организационни способности 
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