
 
       

 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  Димитър Димитров Цветанов 

Адрес  гр.София, ж.к.”Дружба”, бл.66, вх.А, ап.56  

Телефон  0897 88 94 93 

E-mail  dimitarc@abv.bg 

 

Националност  Българин 
 

Дата на раждане  17.05.1974Г. 
 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  
   

• Дати (от-до)  от 12.05.2021г.  до момента. 
• Име и адрес на работодателя  „Лев Инвест” АДСИЦ 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Публично дружество 

• Заемана длъжност  ДВИ 
 
 

• Дати (от-до)  от 22.01.2020г.  до момента. 
• Име и адрес на работодателя  „Армейски холдинг” АД 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Публично дружество 

• Заемана длъжност  Главен счетоводител и ДВИ 
 
 

• Дати (от-до)  от 01.09.2017г.  до момента. 
• Име и адрес на работодателя  „Лев Инвест” АДСИЦ 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Публично дружество 

• Заемана длъжност  Главен счетоводител 

 

 
• Дати (от-до)  от 01.01.2012г.  до момента. 

• Име и адрес на работодателя  „Булгериън инвестмънт груп” АДСИЦ 
• Вид на дейността или сферата на 

работа 
 Публично дружество 

• Заемана длъжност  Главен счетоводител 
• Заемана длъжност  Изп.Директор и Главен счетоводител 

   
 

• Дати (от-до)  от 01.01.2012г.  до момента. 
• Име и адрес на работодателя  „Булгериън инвестмънт груп” АДСИЦ 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Публично дружество 

• Заемана длъжност  Главен счетоводител 
   

БИОГРАФИЧНА СПРАВКА 

mailto:dimitarc@abv.bg


• Дати (от-до)  от 01.11.2004г.  до 31.12.2011г. 
• Име и адрес на работодателя  „СК Фактори” ЕООД  - гр.София 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Счетоводна къща, обслужваща фирми от Туристически сектор на „Лев 
Корпорация” АД.  

Водеща счетоводството на инвестиционен посредник „Фактори”  АД, 
„Булгериън инвестмънт груп” АДСИЦ и „Лев Инвест” АДСИЦ 

• Заемана длъжност  Главен счетоводител 
   

 

• Дати (от-до)  от 01.07.2001г. до 01.11.2004г. 
• Име и адрес на работодателя  „Булброкърс” АД – гр.София 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Инвестиционен посредник 

• Заемана длъжност  Заместник главен счетоводител 
   

 

• Дати (от-до)  от 17.11.2000г.- до 30.06.2000г. 
• Име и адрес на работодателя  “М.Д.Ауто” ЕООД – София  

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Транспортна фирма  

• Заемана длъжност  Главен счетоводител 
   

 

• Дати (от-до)  от 20.07.1999г.- до 20.11.2000г. 
• Име и адрес на работодателя  “Интендантско обслужване” ЕАД – София  

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Производственно предприятие 

• Заемана длъжност  счетоводител 
   

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  1995-2001г. 
• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 
 Университет за Национално и световно стопанство 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Магистър по Счетоводство и контрол 

 

 


