
Дияна Дребова- Николаева

Email:

Телефон:

Адрес за 
кореспонденция:

Лична информация

Име: Дияна

Презиме:

Фамилия: Дребова- Николаева

Пол: Жена

Дата на раждане:

Националност:

В момента живея в: Велико Търново/България 

Професионален опит

Период: Януари 2019 -  до момента

Длъжност: Управител

Фирма/Организация: Перфект Сървис БГЕООД 

Бизнес сектор: Счетоводство и консултации

Населено място: Велико Търново

Размер на компанията:под 300

Период: Април 2017 -  Декември 2018



Длъжност: Оперативен счетоводител

Фирма/Организация: Мия Консулт БГ ЕООД

Бизнес сектор: Счетоводство

Населено място: Велико Търново

Размер на компанията:под 300

Период: Февруари 2016 - Март 2017

Длъжност: Заместник Управител

Фирма/Организация: Юробанк България АД

Бизнес сектор: Банки и кредитиране

Населено място: Велико Търново

Размер на компанията:нзд 300

Период: Август 2005 - Февруари 2016

Длъжност: Ръководител Сектор ИБ

Фирма/Организация: Юробанк България АД

Бизнес сектор: Банки и кредитиране

Населено място: Велико Търново

Размер на 
компанията:

над 300

Допълнителна
информация:

На 15.08.2005 година бях назначена на позиция Експерт ОКП в клон 
Велико Търново на Юробанк България АД. През 2007 година взех 
активно участие и обучавах колеги от банка ДЗИ, при сливането на двете 
структури.От 01.07.2008 година ме преназначиха на позиция 
Ръководител Сектор ОКП, защото бях отличена като Експерт ОКП с най- 
висока продажбена активност. През 2015 година организирах



документалното и фактическо закриване на локации Велико Търново - 
Левски и клон Павликени. От 02.12.2015 година до 15.02.2016 год. 
усъвместявах позиции Ръководител Сектор ОКП и Управител, поради 
освобождаване на Управителя на клона. Считано от 15.02.2016 год. бях 
преназначена на позиция Заместник Управител. През месеците Април и 
Май на същата година взех активно участие в обучението на колеги, при 
сливането с Алфа банк. Получих добра атестация от одитния екип, който 
през същия период посети клона за последваща проверка и контрол. От 
месец Юли 2016 год. работя по втори трудов договор като обучаващ 
служител на новоназначени експерти. Включена съм в новия проект на 
банката „ Бизнес академия" за предоставяне на възможност за заемане 
на мениджърска позиция за отличили се служители от клонова мрежа.

Период: Март 2003 - Декември 2004

Длъжност: Организатор

Фирма/Организация: Пътни строежи Велико Търново ЕООД

Бизнес сектор: Архитектура и строителство

Населено място: Велико Търново

Размер на компанията: над 300

Допълнителна
информация:

Административна работа. Организация на доставките на строителни, 
горивни и канцеларски материали за цялото дружество.

Период: Март 1997 - Март 2003

Длъжност: Търговски посредник



Фирма/Организация: ЕТ" Плам комерс1

Бизнес сектор:

Населено място:

Размер на компанията:

Допълнителна
информация:

Образование

Период:

Специалност:

Степен/Ниво:

Учебно заведение:

Населено място:

Описание/основни
предмети:

Период:

Специалност:

Степен/Ниво:

Учебно заведение:

Населено място:

Описание/основни
предмети:

Период:

Специалност:

Степен/Ниво:

Учебно заведение:

Туризъм, хотели и ресторанти

Велико Търново

20-50

Административна и отчетна дейност. Извършване на одитни проверки 
на търговски обекти. Организация на работния процес.

Октомври 2003 - Юли 2005 

Счетоводство и контрол 

Магистър

ВТУ ” Св. Св. Кирил и Методий”

Велико Търново

Изучавала съм банково дело, финанси, счетоводство и правни 
дисциприни.

Октомври 1991 - Юли 1996

История

Магистър

ВТУ ” Св. Св. Кирил и Методий"

Велико Търново

Учител по история в средните училища; Етнография; Музейно дело 
и Архивно дело

Септември 1987 - Юни 1989 

ДВГ

Професионално

ТМСС ” Цанко Церковски"

гр. ПавликениНаселено място:



Описание/основни Двигатели с вътрешно горене. Завърших средното си образование със 
предмети: златен медал и грамота за отличен успех.

Езици

Майчин
Език:

Български

Разбиране Говорене Писане

Английски Средно Начално Начално

Умения

Компютърни Познавам и ползвам MS Office (Word/ Excel, PowerPoint, Outlook). Internet, 
умения: Работила съм c различни банкови и счетоводни програми. Имам добра

компютърна грамотност.

Умения: Имам добра комуникация. Умея да решавам проблемни ситуации, с лекота.
Мотивирам колегите си за постигане на по-високи резултати. Не допускам 
пропуски в работата си. Ценя екипната работа и съм изградила добри 
комуникативни умения и способност да убеждавам.

За времето на моята професионална кариера съм изградила добри 
лидерски умения. Съумявала съм да организирам хората, с които работя, да 
създавам добри взаимоотношения в управляваните от мен звена. Отнасям 
се с уважение и респект към колегите, като успявам да открия техните 
положителни черти, с които да са полезни на екипа.

Управлявал хора: Да

Свидетелство за 
управление на Да 
МПС:

Категории МПС: С

Допълнителни курсове и Сертификати

Допълнителни курсове: Едногодишен курс по английски език.

Допълнителна информация



Екипен играч съм. Харесвам работата в динамична среда. За мен е от изключително значение 
оценката на клиентите и Ръководството за свършената работа. Умея да мотивирам колегите си 
за изпълнение на поставените бюджетни показатели. Прилагам индивидуален подход към 
всеки служител, за да заеме той позицията, която го прави най- ефективен. Дългогодишната 
работа с хора ме направи добър психолог.



Мотивационно писмо

Към CV прилагам мотивационно писмо, с което искам да Ви запозная с 
професионалните си умения и качества.

Професионалния ми опит е в сферата на продажбите, банковата и 
счетоводна практика. Вещо лице съм към Окръжен и Апелативен съд, гр. 
Велико Търново. Имам педагогически усет. Уменията си мога да предам 
на разбираем език. Имам аналитично мислене. Комуникативна съм и с 
чувство за отговорност. Работата в екип ми доставя удоволствие. Според 
мен, с добра подготовка и обучение, ще успея да докажа своята лоялност. 
Ще се радвам да се видим и разговаряме.


