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Лична информация  

Собствено (и) име (на) / 
Фамилия(и) 

Зорница Пламенова Ботинова 

Адрес Гр. Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 230, вх. 6, ет. 8, ап. 29 

Телефон - Мобилен телефон:  

E-mail z.botinova@gmail.com 
  

Националност Българка 
  

Дата на раждане 26.03.1981 г. 
  

Пол Жена 
  

  

Трудов стаж  
  

Дати 06.2011 г. - сега  

Заемана длъжност или позиция Гл. Счетоводител 

Основни дейности и отговорности Цялостна организация на работата по счетоводното отчитане на операциите, изготвяне на СД 
по ЗДДС, изготвяне на финансови отчети. 

Име и адрес на работодателя Реал Финанс АД, гр. Варна 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

Инвестиционен посредник 

Дати 06.2012 г. - сега  

Заемана длъжност или позиция Председател на СД 

Основни дейности и отговорности Участия в заседания на Съвета на директорите, относно управлението и дейността на 
публичното дружество. 

Име и адрес на работодателя Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ, гр. Варна 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

Управление на недвижими имоти 

Дати 07.2009 г. - сега  

Заемана длъжност или позиция Член на СД 

Основни дейности и отговорности Участия в заседания на Съвета на директорите, относно управлението и дейността на 
Дружеството. 

Име и адрес на работодателя Орел Разград АД, гр. Варна 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

Отдаване под наем на недвижими имоти 

Дати 05.2009 г. – 10.2019 г. 

Заемана длъжност или позиция Счетоводител 

Основни дейности и отговорности Цялостна организация на работата по счетоводното отчитане на операциите, изготвяне на СД 
по ЗДДС и др. 

Име и адрес на работодателя Холдинг Варна АД, гр. Варна 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

Холдингово дружество 

Дати 07.2009 г. – 04.2012 г.  

Заемана длъжност или позиция Директор за връзки с инвеститорите 

Основни дейности и отговорности Осъществява връзките на публичното дружество с акционерите, потенциалните инвеститори, 
надзорните органи и други заинтересовани лица във връзка с дейността на дружеството. 

Име и адрес на работодателя Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ, гр. Варна 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

Управление на недвижими имоти 
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Дати 05.2006 г. – 05.2009 г. 

Заемана длъжност или позиция Гл. Счетоводител 

Основни дейности и отговорности Цялостна организация на работата по счетоводното отчитане на операциите, изготвяне на СД 
по ЗДДС, изготвяне на финансови отчети. 

Име и адрес на работодателя Наба Инвест АД, гр. Варна 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

Инвестиционен посредник 

,  

Образование и обучение  
  

Дати 10.2004 г. – 09.2005 г.  

Наименование на придобитата 
квалификация 

Счетоводство и контрол 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Стопанска академия „Д. А. Ценов” 

Ниво по националната класификация  Магистър 

Дати 10.2000 г. – 09.2004 г.  

Наименование на придобитата 
квалификация 

Счетоводство и контрол 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Стопанска академия „Д. А. Ценов” 

Ниво по националната класификация  Бакалавър 

Дати 09.1995 г. – 05.2005 г.  

Наименование на придобитата 
квалификация 

Стопански мениджмънт 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Техникум по икономика 

  

Лични умения и 
компетенции 

 

  

Майчин (и) език (езици) Български 
  

Чужд (и) език (езици)  

Самооценяване  Разбиране Разговор Писане 
Европейско ниво (*)  Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно 

устно изложение 
 

Английски език   Средно  Добро  Средно  Средно  Добро 

 (*) Единни европейски критерии за познания по езици 

Свидетелство за управление на 
МПС 

Категория В 

  

 












