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МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД 

НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ  

НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ВАРВАРА ТЕРМАЛ ВИЛИДЖ” АДСИЦ,  

насрочено на 20 май 2022 г. 

 

 

Съдържание: 

 

1. по т. първа от дневния ред – доклад на Съвета на директорите за дейността 

на дружеството за 2021 г.; предложение за решение; 

 

2. по т. втора от дневния ред – доклад на регистрирания одитор за проверка на 

годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.; предложение за решение; 

 

3. по т. трета от дневния ред – годишен финансов отчет на дружеството за 2021 

г.; предложение за решение; 

4. по т. четвърта от дневния ред - избор на регистриран одитор за финансовата 

2022 г.; предложение за решение;  

5. по т. пета от дневния ред - освобождаване от отговорност на членовете на 

Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.; предложение за решение;   

6. по т. шеста от дневния ред - доклад на директора за връзки с инвеститорите; 

предложение за решение;   

7. по т. седма от дневния ред – отчет за дейността на одитния комитет; 

предложение за решение;   

8. по т. осма от дневния ред - доклад за прилагане на политика за 

възнагражденията на Съвета на директорите; предложение за решение;   

9. по т. девета - освобождаване на Мариана Петрова Кьосева от одитния 

комитет и избор на Борислава Петрова Богданова за нов член на одитния 

комитет; предложение за решение;   

10. по т. десета - освобождаване от Съвета на директорите на Кирил Иванов 

Асенов и избор на Мариана Петрова Кьосева за нов член на Съвета на 

директорите, определяне на възнаграждението и гаранцията за управлението ѝ; 

предложение за решение. 
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по т. първа от дневния ред: 

“Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2021 г.” 

 

 

 А) Предложение за решение:  

“Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на 

дружеството за 2021 г.” 

 

Б) Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 

2021 г. 

 

 

 

по т. втора от дневния ред: 

“Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния 

финансов отчет на дружеството за 201 г.” 

 

 

 

А) Предложение за решение:  

 

“Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за извършена 

проверка на  годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.” 

 

Б) Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния 

финансов отчет на дружеството за 2021 г. 

 

 

по т. трета от дневния ред: 

“Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.” 

 

 

А) Предложение за решение:  

 

“Общото събрание приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.” 

 

Б) Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. 

 

по т. четвърта от дневния ред: 

“ Избор на регистриран одитор за финансовата 2022 г. ” 
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Предложение за решение:  

„АБВП Одит Стандарт“ ООД, ЕИК 200981950  - одиторско  дружество,  с № 165 

от регистъра на ИДЕС и КПНРО, чрез регистрирания одитор Севдалина 

Паскалева, с рег. № 0605 от регистъра на ИДЕС и КПНРО, да провери и завери 

финансовият отчет на дружеството за 2022 г.“ 

 

 

по т. пета от дневния ред: 

“Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 

дейността им през 2021 г.” 

 

Предложение за решение: 

“Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на 

директорите за дейността им през 2021 г.” 

 

Мотиви: Дейността на Съвета на директорите през 2021 г. е съобразена със 

закона и вътрешните актове на дружеството, както и е изцяло в интерес на 

дружеството, и неговите акционери. Не са настъпили вреди от действия или 

бездействия на членовете на Съвета на директорите. 

 

по т. шеста от дневния ред: 

„Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021  г.“ 

 

А) Предложение за решение:  

 

“Общото събрание н акционерите приема доклада на директора за връзки с 

инвеститорите.“ 

 

Б) Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 

2021  г. 

 

по т. седма от дневния ред: 

„Отчет за дейността на одитния комитет през 2021 г.“ 

 

А) Предложение за решение:  

 

“Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния 

комитет на дружеството за дейността му през 2021 г.“ 

 

Б) Отчет за дейността на одитния комитет през 2021 г. 
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по т. осма от дневния ред: 

„Доклад за прилагане на политика за възнагражденията на Съвета на 

директорите“ 

 

А) Предложение за решение:  

 

„Общото събрание на акционерите приема Доклад за прилагане на политика за 

възнагражденията на Съвета на директорите“ 

 

Б) Доклад за прилагане на политика за възнагражденията на Съвета на 

директорите. 

 

по т. девета от дневния ред: 

„Освобождаване на Мариана Петрова Кьосева от одитния комитет и избор на 

Борислава Петрова Богданова за нов член на одитния комитет“ 

 

Предложение за решение: 

А) „Общото събрание на акционерите освобождава Мариана Петрова Кьосева,  

като член на одитния комитет и избира за нов член на комитета Борислава 

Петрова Богданова.“ 

Борислава Богданова се избира за срок до края на мадата на настоящия одитен 

комитет. 

Б) Автобиография, диплома и декларации по ЗНФО от Борислава Богданова. 

Съвета на директорите счита, че Борислава Богданова отговаря на изискванията 

на Закона за независисимия финансов одит за член на одитния комитет. Тя има 

висше юридическо образование, Сертификат за инвестиционен консултант от 

КФН и познания за финансовите пазари и дружествата развиващи дейност в 

сферата. Г-жа Богданова е била адвокат и член на СД на инвестиционен 

посредник „Фина-С“ АД, Изпълтинелен директор на “Дженерал Лизинг” АД, 

София Портфолио, Холандия, управляващ директор портфейл вземания, 

собственост на НЛБанка – Словения и Кардан Финаншъл Сървисис, член е на 

СД на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД.  

 

по т. десета от дневния ред: 

 

„Освобождаване от Съвета на директорите на Кирил Иванов Асенов и избор на 

Мариана Петрова Кьосева за нов член на Съвета на директорите, определяне на 

възнаграждението и гаранцията за управлението ѝ.“ 

Предложение за решение: 

А) „Общото събрание на акционерите освобождава от Съвета на директорите 

Кирил Иванов Асенов и избира за нов член на Съвета на директорите Мариана 
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Петрова Кьосева, определя възнаграждението ѝ, като това на останалите 

членове на СД, а именно: 600 лв. и гаранцията за управлението ѝ в размер на 

тримесечното ѝ възнаграждение. Мариана Кьосева се избира за срок от 5 г.  

 

Мариана Петрова Кьосева 

Адрес: с. Белащица, общ. Родопи, обл. Пловдив, ул. „Демокрация" № 1. 

Професионална квалификация и опит: Висше образование по Начална 

училищна и предучилищна педагогика от Пловдивския университет „Паисий 

Хилендарски“.  

Г-жа Кьосева има богат опит в сделките с недвижими имоти, пропърти и 

фасилити мениджмънта. Притежава сертификат „Умения за продажби” от Top 

Management Advisors Ltd, награда „Брокер на 2007 г.” от традиционните 

годишни награди на Риджънтс Пропърти Адвайзърс - дъщерна компания на 

Адрес Груп и Ей Джи Кепитъл; член е на клуб „100 най-добри” на Фортън 

Интернешънъл - дъщерна компания на Адрес Груп и Ей Джи Кепитъл, 

асоцииран офис на Кушман & Уейкфийлд – най-голямата частна консултантска 

компания специализирана в предоставянето на услуги свързани с бизнес площи 

както в страната, така и в чужбина. Била е директор за връзки с инвеститорите  

на „Блек сий инвестмънт“ АДСИЦ („Кепитъл холдинг груп“ АДСИЦ) (2012 г.-

2013 г.) и член на СД на „Блек сий инвестмънт“ АДСИЦО (2011-2012 г.); В 

периода 2008-2010 г. работи в отдел „Пропърти и фасилити мениджмънт“ на 

консултантска компание „Матилда“ ЕООД. Мениджър е на пловдивския офис 

на “Риджънтс Пропърти Адвайзърс” ЕООД, София (агенция за недвижими 

имоти)(2008-2009 г.). Посредник недвижими имоти -  офис Пловдив   на 

“Фортън Интернешънъл” АД, София (агенция за бизнес недвижими имоти) 

(2007-2008 г.). Работила е и като митнически посредник в периода 1994 г. – 2007 

г. От 2015 г. е управител на „Норд-Л“ ООД – дружество занимаващо се с 

изграждане и експлоатация на енергийни обекти. От 2011 г. е Ръководител 

направление водни централи в „Грийнтех инженеринг солюшънс“  АД.  От 2012 

г. е член на СД на „Юнивърс файнънс“ ЕАД. 

 

Б) Автобиография, декларации, диплома за висше образование, 

свидетелство за съдимост на Мариана Кьосева. 

 

 

 

 

 
 

 

Кирил Асенов - Изпълнителен директор  

на “Варвара термал вилидж” АДСИЦ   .......................................... 



 

 

 

ДОКЛАД  

НА 

ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ  

НА “ВАРВАРА ТЕРМАЛ ВИЛИДЖ” АДСИЦ  

за 2021 г. 

 

  

Уважаеми акционери, 

  

 Настоящия доклад е изготвен на основание чл. 116г, ал. 4 от Закона за 

публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“). ЗППЦК възлага на директора за 

връзки с инвеститорите определени задължения, свързани с навременното разкриване 

на информация в полза на инвеститорите, регулирания пазар и надзорните органи: 

 

„Чл.116г., ал. 3. Директорът за връзки с инвеститорите: 

 

1. осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и 

неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на 

дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и 

икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която 

теимат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори; 

2. отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано 

общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях; 

3. води и съхранява дневник за проведените 

заседания на управителния и контролния орган, в който в хронологичен ред се 

отразяват дата, час на откриване и час на закриване на заседанието, дневен ред и 

взети решения, по начин, непозволяващ извършването на последващи изменения или 

допълнения в него; 

4. води и съхранява верни и пълни 

протоколи от заседанията на управителния и надзорния орган на дружеството; 

5. отговаря за навременното изпращане на всички 

необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, 

на който са допуснати до търговия ценните книжа на дружеството, и централния 

депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа; 

6. води регистър за изпратените 

материали по т. 2 и 5, както и за постъпилите искания и предоставената 

информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана 

информация. 

В изпълнение на тези свои задължения, през изтеклия период съм уведомявал 

своевременно Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен 

депозитар и обществеността относно обстоятелствата, подлежащи на разкриване, 



регламентирани в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свързани с 

промени в правния и икономическия статут на Дружеството, както и съм отговаряла за 

представянето на периодичните и годишни индивидуални отчети на Дружеството. Била 

съм на разположение на посочените институции за излагане на обяснения по повод 

дейността на Дружеството и управителния орган. 

През изтеклия период съм водила и съхранила верни и пълни протоколи от заседанията 

на Съвета на директорите на Дружеството. 

Във връзка със задължението си да осъществявам ефективна връзка между 

управителния орган на Дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес 

да инвестират в ценни книжа, издадени от Дружеството, през изтеклия период съм 

предоставял вярна и точна информация за действителното финансово и икономическо 

състояние, както и всякаква друга информация, която ми е била поискана и са имали 

право да я получат в качеството си на инвеститори. 

Запознавала съм всички желаещи да извършват сделки с ценни книжа на дружеството с 

новите изисквания на българското законодателство, както и с регламентираните от него 

права и възможности на акционерите на публичното дружество. 

Във връзка със задължението си да отговарям за изпращане в законоустановения срок 

на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се 

запознаят с тях, през изтеклия период съм предоставял необходимата информация по 

съответния ред. 

През 2021 г. информацията към надзорния орган – КФН е изпращана чрез системата e-

register, а на регулирания пазар – БФБ – чрез системата Еxtri. 

Дружеството публикува информация и на интернет страницата на специализираната 

икономическа и финансова медия Инфосток https://www.infostock.bg, както и на 

интернет страницата на Дружеството www.varvaravillage.com. 

През 2021 г., „Варвара термал вилидж” АДСИЦ проведе две общи събрания на 

акционерите – извънредно и редовно годишно общо събрание. Дружеството не беше 

публично при провеждането на извънредното общо събрание и за него не са прилагаха 

разпоредбите на ЗППЦК. 

Поканите за Общи събрания на акционерите на “Варвара термал вилидж” АДСИЦ са 

обявени в срок в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска 

цел („ТРРЮЛНЦ“).  

Поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите на 

“Варвара термал вилидж” АДСИЦ, заедно с материалите, свързани с дневния ред, са 

изпращани в законоустановения срок до Заместник-председателя, ръководещ 

Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, до “Българска Фондова Борса” АД, 

до “Централен депозитар” АД, като тези органи дадоха публичност на представените 

материали по предвидения в закона ред, както и обявена на обществеността и 

публикувана на интернет страницата на Дружеството. 

Поканата за извънредното общо събрание на акционерите, насрочено за 10 март 2021 г. 

е обявена в ТРРЮЛНЦ на 8 февруари 2021 г.  

Поканата за редовното годишно общо събрание, насрочено за 5 август 2021 г. е обявена 

в  ТРРЮЛНЦ на 1 юли 2021 г. и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 

3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез специализираната икономическа и 

финансова медия Инфосток https://www.infostock.bg на 2 юли 2021 г., с което е спазен 

минималния законов срок.  Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от 

https://www.infostock.bg/
http://www.varvaravillage.com/
https://www.infostock.bg/


Търговския закон и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК. За събранието са уведомени своевременно 

Комисията за финансов надзор и регулирания пазар  -  “Българска фондова борса” АД. 

Материалите по дневния ред  на общото събрание бяха на разположение на 

акционерите на адреса на управление и на интернет сайта  на Дружеството от датата на 

обявяване на поканата. Текстовете в писмените материали, свързани с дневния ред на 

общото събрание  са конкретни и ясни. Всички предложения са представени в отделни 

точки и са приложени съответните документи. 

 Право на глас в проведениото на 5 август 2021 г. редовно годишно общо събрание на 

акционерите на Дружеството, упражниха лично или чрез представител, лицата, вписани 

в Книгата на акционерите на “Варвара термал вилидж” АДСИЦ, водена от “Централен 

депозитар” АД, 14 дни преди датата на общото събрание.  

Протокола от проведеното РГОС на акционерите е представено своевременно на КФН, 

БФБ и обявено на обществеността чрез интернет сайта https://www.infostock.bg, както и 

са публикувани на интернет страницата на Дружеството. 

През изминалата 2021 г., междинните и годишни финансови отчети са представяни в 

срок на КФН, БФБ и обществеността.  

Дружеството е обявявало в срок и вътрешната информация по чл. 17 от Регламент (ЕС) 

№ 596/2014 от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент 

относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на 

Комисията. 

Навременно съм изпращала всички необходими отчети и уведомления на Дружеството 

до КФН, БФБ, ЦД и обществеността. 

До настоящият момент съм изпълнявала и продължавам да изпълнявам задълженията 

си с дължимата грижа и по начина, който обосновано считам, че е в интерес на всички 

акционери на Дружеството и ползвам само информация, която обосновано считам за 

достоверна и пълна. 

Ще продължа да поддържам в дейността си политиката на откритост и прозрачност при 

разкриването на информация, ще инициирам и подпомагам изготвянето на вътрешни 

актове на Дружеството и ще се стремя да повишавам професионалната си 

квалификация. 

 

 

 
 

 

  

https://www.infostock.bg/
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curriculum vitae 
 

 

 

Персонална информация 
 

Име  Борислава Петрова Богданова 

 

Контакти 

 София, ул. Оборище 1, вх.Б, ап.9 

  0889/ 216984 

  borislava_bogdanova@abv.bg 

 

Националност  Българска 

 

Дата на раждане  18.09.1977 

 

 

Образование и придобити 

квалификации 

 
  2007 

  Комисия за финансов Надзор, Сертификат за инвестиционен консултант; 

   

  2003 – 2005 

  УНСС- магистър Международни Икономически Отношения 
 

  

  2000 – 2002 

  Кембридж Университет, Английско и Европейско право 

 

   

  1996 - 2001  

  Софийски Университет – магистър по право 
 

   

  1990 – 1996 

  Математическа гимназия с разширено изучаване на английски език  

 

 

 

 

 

 
Професионален опит 
  2021 – ББР Факторинг – Старши юрист 

 

2020 – член на СД на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД 

 

  2016 – 2019 

„М Рент“ ЕАД – правен консултант 

 

2013 – 2019 

  София Портфолио, Холандия, управляващ директор портфейл вземания, 

собственост на НЛБанка – Словения и Кардан Финаншъл Сървисис.   

 
   2004 – 2013 

  “Дженерал Лизинг” АД, Изпълнителен директор 

 
  2002 – 2003 
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  Инвестиционен посредник “Фина - С”, София  
  Адвокат и член на СД  

  
   2001 – 2002 

  Корпоративна Търговска Банка, София 

  юрист  

   

   1999 – 2001 

  Стажант в адвокатска кантора Цочева и партньори 

 

Други компетенции 
 

  

Сертификат от семинар “Успешният проект, финансиран от Европейските 

фондове“, издаден от Евро Инфо ООД 

 

Сертификат за дистанционно обучение към Американски Университет, България 

за соларни проекти и фотоволтаични централи 

 

   

   
 

Чужди езици  Английски, Руски 

   

   

   

   

 

















АВТОБИОГРАФИЯ 

 
Лични данни   

Име: Мариана Петрова Кьосева 

Дата и място на раждане: 18.07.1970 г., Пловдив 

Националност: Българка 

Адрес: 
с. Белащица, общ. Родопи, обл.Пловдив,  

ул. „Демокрация" №1     

  

Телефон:  +359 885 44 66 55 

E-mail: mkyoseva@iCloud.com 

 

Образование 
  

1989 – 1994г 

 

 

Пловдивски университет „ Паисий Хилендарски”, 

Начална училищна педагогика (Учител) 

 

1983 – 1987г ЕСПУ „Георги Димитров”, Пловдив 

Диплома за завършено средно образование  
1977 – 1983г ОУ „Георги Димитров”, Пловдив 

Диплома за завършено основно образование  
Професионален опит 
 

 
 
 
 
10/2011 – до момента 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
03/2015 – до момента 
 

 
 
 

 
 
 
10/2012 – до момента 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ГРИЙНТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ СОЛЮШЪНС АД, София 
 

Ръководител направление водни централи 
 

Проектиране, строителство, въвеждане в експлоатация, 
разширяване, реконструкция, техническо преоборудване и 
експлоатация на оборудване, инсталации и предприятия за 
производство на енергия от възобновяеми енергийни 

източници, след получаване на съответните лицензии и 

разрешения, извършване на технически контрол върху 
състоянието на оборудването, сградите, съоръженията на 
електрически централи, електростанции и енергопреносни 
мрежи, провеждане на научно-изследователски работи и 
опитно-конструкторски разработки в областта на 

технологията, техниката, екологията, икономиката на 
енергетиката и енергостроителството. 
 
 
 
 
НОРД – ЕЛ ЕООД, София 

 
Управител 
 

Изграждане и експлоатация на енергийни обекти. 
 

 

 
ЮНИВЪРС ФАЙНЪНС ЕАД, с. Змейово, обл. Стара 
Загора 
 
Член на съвета на директорите 
 

Търговска дейност,  търговско посредничество и 
представителство на български и чуждестранни физически и 
юридически лица, производство, покупка и продажба на 
всякакви стоки. Инвестиране в недвижими имоти и проекти 
свързани с възобновяеми енергийни източници -  
водноелектрическите централи и соларни паркове. 



 

 
 

 
 
07/2017 – 10/2019г 

 
 
 
 

 
 

 

 

02/2014 – 10/2019г 

 
 
 
 
 
 

 

04/2015 -  12/2018г 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

11/2012 – 12/2014г 
 
 
 

 
 
 
 
 
12/2011 -  12/2012г            

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
ЛОПУШНА ЕНЕРДЖИ  ООД, София   

 
Управител 
 
Проектиране, изграждане, експлоатация и поддръжка на 
енергийни съоръжения и инсталации. 

 
 
 
ЧЕРНОГОРОВО ЕНЕРДЖИ ООД, Пловдив 
 
Управител 

 
Проектиране, изграждане, експлоатация и поддръжка на 
енергийни съоръжения и инсталации. 
 
 

ГРИЙНТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ СОЛЮШЪНС АД, София 
 

 
Ръководител отдел човешки ресурси 
 

Проектиране, строителство, въвеждане в експлоатация, 
разширяване, реконструкция, техническо преоборудване и 

експлоатация на оборудване, инсталации и предприятия за 
производство на енергия от възобновяеми енергийни 
източници, след получаване на съответните лицензии и 
разрешения, извършване на технически контрол върху 
състоянието на оборудването, сградите, съоръженията на 
електрически централи, електростанции и енергопреносни 
мрежи, провеждане на научно-изследователски работи и 

опитно-конструкторски разработки в областта на 
технологията, техниката, екологията, икономиката на 

енергетиката и енергостроителството. 
 
 
 
 

ЛОПУШНА ЕНЕРЖИ АД, София   
 
Член на съвета на директорите 
 
Проектиране, изграждане, експлоатация и поддръжка на 
енергийни съоръжения и инсталации. 

 
 
 
КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП АДСИЦ, Пловдив 
(Секюритизация на недвижими имоти)  
 

Член на Съвета на директорите 

 

Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване 
на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на 
недвижими имоти/ посредством покупка на право на 
собственост и други вещни права върху недвижими имоти, 
извършване на строежи и подобрения в тях, с цел 
предоставянето им за управление, отдаване под наем, 

лизинг, аренда и/или продажбата им.   
 

 
 
 



 
 
 
 

01/2012 – 04/2013г 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
08/2012 – 11/2012г             

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

БЛЕК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ, Пловдив 
(Секюритизация на недвижими имоти) 

 
Директор за връзки с инвеститорите 
 
 Осъществяване на връзка между управителния орган на 

дружеството и неговите акционери и лицата, проявили 

интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството; 

 Подготовка и представяне на информация относно 
текущото финансово и икономическо състояние на 
дружеството, свикване на общо събрание, водене и 

съхраняване на протоколи от заседания на Съвета на 
директорите; 

 Изготвяне и изпращане на всички необходими отчети и 
уведомления на дружеството до Комисията за финансов 

надзор, регулирания пазар и Централния депозитар; 

 Подпомагане на Съвета на директорите и другите 

служители на дружеството чрез тълкуване на нормите в 
ЗППЦК, ЗДСИЦ, ТЗ и други и уведомяване за сроковете за 
изпълнение на конкретните техни задължения; 

 Изпълнение на решенията на КФН, СД, Общо събрание на 
акционерите, Устава на дружеството и др. 

 
 
КЕПИТАЛ СИТИ ЦЕНТЪР ООД, Пловдив (Управление на 
недвижими имоти) 
 
Агент, управление на собственост 
 Мениджмънт, управление и обслужване на недвижими 

имоти; 

 Отдаване под наем и покупко-продажба на недвижими 
имоти; 

 Изготвяне и реализация на бизнес и финансови 
управленски схеми;  

 Организиране на техническа поддръжка на обекти; 

 Кореспонденция с държавни, общински и други 
организации; 

 Изготвяне на справки, анализи и отчети; 

 
 
 
02/2010г – 05/2012г 

 

 

 

МАТИЛДА ЕООД, Пловдив (консултански услуги) 

Технически сътрудник 

 Отдел “Фасилити и пропърти мениджмънт” 

 Мениджмънт, управление и обслужване на обекти;  

 Организиране на техническа поддръжка на обекти; 

 Кореспонденция с държавни, общински и други 
организации; 

 Изготвяне на справки и анализи; 

 Рекламна дейност; 

 
06/2008 – 01/2009г 

 
РИДЖЪНТС ПРОПЪРТИ АДВАЙЗЪРС ЕООД, София 
(агенция за недвижими имоти) 

Мениджър офис Пловдив    
 Намиране на обекти от ключови и потенциални клиенти; 



 Водене на преговори и сключване на договори;  

 

 

 Контролиране работата на брокерите; 

 Участия в изложения в страната и чужбина; 

 
 

04/2008 – 06/2008г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИДЖЪНТС ПРОПЪРТИ АДВАЙЗЪРС ЕООД, София 
(агенция за недвижими имоти) 

Заместник мениджър офис Пловдив    
 Намиране на обекти от ключови и потенциални клиенти; 

 Водене на преговори и сключване на договори;  

 Подпомагане работата на офис мениджър ; 

 Изготвяне на справки и анализи; 

 

04/2007 – 04/2008г 

 

 

 

 

 

ФОРТЪН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД, София (агенция за бизнес 
недвижими имоти) 

Посредник недвижими имоти -  офис Пловдив    
 Посредничество при покупко-продажби и наеми; 

 Водене на преговори и сключване на договори;  

 Изготвяне на пазарни проучвания и бизнес проекти ; 

 

12/2001 – 04/2007г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИМА – ЕКСПОРТ ИМПОРТ ООД, Пловдив (агенция за 
митническо посредничество) 

Митнически посредник    
 Митническо агентиране – представителство; 

 Изготвяне на митнически документи, сертификати, 

удостоверения и др; 

 Съгласуване с ведомства  и учереждения; 

 Консултации; 

 Застраховки; 

 Международна спедиция; 

 Интрастат;   

 

 

02/1999 – 12/2001г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИКОВ ЕООД, Пловдив (агенция за митническо 
посредничество) 

Митнически посредник    
 Митническо агентиране – представителство; 

 Изготвяне на митнически документи, сертификати, 
удостоверения и др; 

 Съгласуване с ведомства  и учереждения; 

 Консултации; 

 Застраховки; 

 Международна спедиция; 

 Интрастат;   

 
01/1996 – 12/1998г 

 

 

МОНИ ЕТ, Пловдив (търговия с промишлени стоки) 

Мениджър 

 Търговия със шивашки материали, прежди и 



 

 

аксесоари на едро и дребно; 

 

11/1994 – 04/1996г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗИГЕРТ БУЛЛ ООД, Пловдив (производство на 
електроника за автомобило и самолето строене) 

Завеждащ отдел „Импорт – Ескпорт” 

 Митническо представителство; 

 Изготвяне на митнически документи, сертификати, 
удостоверения и др; 

 Съгласуване с ведомства  и учереждения; 

 Изготвяне на справки и отчети;    

 

 

 

Умения 

  

Езици: Английски - добър, писмено и говоримо. Сертификат за 

завършено второ ниво и бизнесанглийски в ИЧС; 

Руски – много добър, писмено и говоримо. 

Компютърни умения: Microsoft Windows 95/98,XP, Mac, Corel Draw, Adobe 

PhotoShop, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office 

Word 2003 , Internet; 

Шофьорска книжка 
От 1988, категория “В” / Без нарушения 

 

Други: Сертификат „Умения за продажби” от Top Management 

Advisors Ltd. 

Награда „Брокер на 2007г” от традиционните годишни 

награди на Риджънтс Пропърти Адвайзърс,  дъщерна 

компания на Адрес Груп и Ей Джи Кепитъл; 
Член на клуб „ 100 най-добри” на Фортън Интернешънъл, 

дъщерна компания на Адрес Груп и Ей Джи Кепитъл, 
асоцииран офис на Кушман & Уейкфийлд – най-голямата 
частна консултантска компания специализирана в 
предоставянето на услуги свързани с бизнес площи както в 
страната, така и в чужбина. 

 

 










