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Адв. Виктор Гугушев е Партньор в Адвокатско дружество „Гугушев и 

партньори“, наградена за „Кантора на годината“ в България за 2015 и 2017 

г. Той става магистър по право в СУ „Св. Климент Охридски” и 

продължава професионалното си развитие в Лондонския университет 

Queen Mary, където специализира корпоративни финанси, 

несъстоятелност, данъчно и банково право. Носител е на наградата 

„Водещ адвокат по корпоративни финанси“ за 2015 г. от Global Law 

Experts, както и на наградите за „Най-добър млад експерт в областта на 

правото в България“ за 2016 г. и 2018 г. Адв. Виктор Гугушев е президент 

на FBN - Next Generation и по време на неговото ръководство българският 

клон спечели честта да бъде домакин на предстоящата Световна среща на 

FBN - NextGen през 2020 година. 

 

Mr. Victor Gugushev is an attorney-at-law and a Partner at Gugushev & 

Partners Law Office, awarded as  Law Firm of the Year for 2015 and 2017. Mr. Gugushev holds a Masters 

in Law degree from Sofia University St. Kliment Ohridski and he continued his professional development 

at Queen Mary University of London, where he specialised in Corporate Finance, Insolvency, Tax and 

Banking Law. He is the winner of the Corporate Finance Leading Lawyer Award for 2015 from Global 

Law Experts, as well as the 2016 and 2018 Best Young Law Expert in Bulgaria award at the National 

Justice Awards. Mr. Victor Gugushev is the President of the FBN - Next Generation and during his 

leadership the Bulgarian branch won the honour to host the upcoming FBN - NextGen World Summit in 

2020. 

 

Адв. Стефан Гугушев е висококвалифициран юрист с над 15 години 

професионален опит, основател и управляващ партньор на Адвокатско 

дружество „Гугушев и партньори“,  удостоено с престижната награда 

„Кантора на годината” за 2015 г. и 2017 г. Той завършва право в СУ „Св. 

Климент Охридски” и има практическа диплома за сливания и 

придобивания от Юридически колеж на Англия и Уелс. Адв. Гугушев е 

признат експерт в областите корпоративно право, енергийно и данъчно 

право, а също така е и арбитражен съдия в Международния арбитражен 

съд. Адв. Стефан Гугушев е член на Борда на директорите на сдружение 

„Ендевър България“, подразделение на „Ендевър Глобъл“ – световно 

предприемаческо движение. Към момента той e и президент на FBN 

България и част от Борда на директорите на EFB – единствената 

организация, представляваща интересите на европейския семеен бизнес 

пред ЕС. 

 



Mr. Stefan Gugushev is a qualified solicitor with over 15 years of professional experience, the founder 

and managing partner of Gugushev & Partners Law Office. The team’s expertise and high-quality service  

have been recognised as the law office was honoured with the prestigious Law Firm of the Year award for 

2015 and 2017. He graduated with Masters of Law from Sofia University St. Kliment Ohridski and also 

holds an international practice diploma in Mergers and Acquisitions from the College of Law of England 

and Wales. Mr. Gugushev is a recognised expert in corporate, M&A, energy and tax law and also acts as 

an arbitrator in the International Arbitration Court. Mr. Gugushev is a Board Member of Endeavor Bulgaria, 

part of Endeavor Global, a worldwide high-impact entrepreneurship movement. Currently, he also serves 

as the president of FBN Bulgaria and is a Board member of EFB, the sole organisation that represents the 

interests of European family businesses in the EU. 

 

 

 

 

Д-р Дейвид Еванс e президент на Southern Vermont College 

(2015-май 2019) и вицепрезидент по академични въпроси и 

декан на преподавателите в Buena Vista University (2008-

2014). Преди това е декан на Petree College of Arts and Sciences 

в Oklahoma City University (2005-2008), преподавател по 

английски език и председател на катедрата по „Английски 

език, реч и журналистика“ в Georgia College & State University 

(2000-2005), член на факултета (1990-2000) и председател на 

катедрата по „Английски език“ (1996-2000) в Cornell College. 

Д-р Еванс бе избран за член на борда на Националната 

асоциация на независимите колежи и университети (NAICU), за да представлява североизточния 

регион през 2016 г., и служи като председател на комисията за анализ на политиките и връзки с 

обществеността до заминаването си за България. От 2015 г. участва в борда на Търговската камара 

в Бенингтън, като е неин президент през 2019 г. Oт юли 2016 г. до юни 2017 г. д-р Еванс е и 

председател на Съвета за висше образование във Върмонт. Представител е и на Конференцията на 

колежите на Ню Инглънд в консултативната група на президентите на Националната спортна 

асоциация на колежите, трета дивизия. Д-р Еванс притежава бакалавърска степен от Pomona College 

и магистърска степен и докторска степен от Вирджинския университет. И трите му образователни 

степени са в специалност „Английски език“.    

 

Dr. David Evans served as President of Southern Vermont College from January 2015 through May 2019. 

He also served as the Vice President for Academic Affairs and Dean of Faculty at Buena Vista University 

(2008-2014). Prior to joining Buena Vista University, he was Dean of the Petree College of Arts and 

Sciences at Oklahoma City University (2005-2008), Professor of English and Chair of the Department of 

English, Speech and Journalism at Georgia College & State University (2000-2005), and a member of the 

faculty (1990-2000) and Chair of the Department of English (1996-2000) at Cornell College. Dr. Evans  

was elected as a board member for The National Association of Independent Colleges and Universities 

(NAICU) to represent the Northeast region in 2016, and served as Chair of the Policy Analysis and Public 

Relations Committee until his departure for Bulgaria. He was active on the Board of the Bennington 

Chamber of Commerce since 2015,  and served as President in 2019. He also served as board president of 

the Vermont Higher Education Council from July, 2016 through June, 2017. Dr. Evans was also the New 

England Collegiate Conference representative to the NCAA Division III Presidents Advisory Group from 

2017-2019. He holds a B.A. from Pomona College and an M.A. and Ph.D. from the University of Virginia, 

all in English. 

 

 



 

 

Цветан Иванов заема позицията управител на Бенефит Системс 

България от 2015 година. Само за четири години Цветан успява 

да събере екип, който успешно да наложи компанията като 

предпочитан партньор в предоставянето на социални 

придобивки, предлагайки иновативен подход за мотивация на 

служителите. Цветан е инициаторът за въвеждането на картите 

MultiSport на българския пазар и главният двигател зад успеха на 

програмата.  

Tsvetan Ivanov has been General Manager of Benefit Systems 

Bulgaria since 2015. In just four years, Tsvetan built a team that managed to establish the company as a 

preferred partner in the provision of social benefits by offering an innovative approach to employee 

motivation. Tzvetan brought MultiSport cards to the Bulgarian market and is the main driving force behind 

the success of the programme. 

 

Михаил Минев e директор продажби и маркетинг в Бенефит Системс 

България. Присъединява се към компанията през май 2016 година. 

Кариерният му път преди това включва разнообразни търговски роли в 

Близкия Изток, Азия и България. През 2018 година Михаил поема 

позицията директор продажби и маркетинг и е ключова фигура при 

изграждането и изпълнението на стратегията на компанията за растеж и 

развитие.    
Mihail Minev is the sales and marketing director at Benefit Systems Bulgaria. 

He joined the company in May 2016. Mihail's career path before Benefit 

Systems included a variety of sales roles in Middle East, Asia and Bulgaria. In 

2018, Mihail took over the position of sales and marketing director and has been a key figure in the creation 

and execution of the company's growth and development strategy. 

 

 

 

„БОДУ СОД” предлага широка гама от възможности за охрана: 

 Лична охрана на физически лица; 

 Охрана на имущество на физически или юридически лица; 

 Охрана на мероприятия; 

 Охрана на ценни пратки и товари (инкасо); 

 Охрана с технически средства – СОТ, видеонаблюдение и пожароизвестяване. 

 

BODU Ltd. offers security services of all types: 

 Personal security for physical entities; 

 Protection of the property of physical persons and legal entities; 

 Event security; 

 Protection of valuable consignments and cargo (collections); 

 Security services using technical equipment – security and alarm systems, video surveillance and 

fire alarm systems. 

 



 

 

 

Проф. Веселин Благоев е заместник-ректор на Висше училище по 

мениджмънт (ВУМ) – Варна, ръководител на ВУМ-София и на МВА 

програмата на ВУМ, осъществявана съвместно с Cardiff Metropolitan 

University. Има докторска степен по маркетинг и иновационен 

мениджмънт. Има продължителна кариера като ръководител, в т.ч. като 

главен секретар на Министерския съвет (1994), изпълнителен директор 

на Агенцията за приватизация (1995-1997), главен изпълнителен 

директор на Кредитна банка АД (1997-1998) и главен редактор на 

BusinessWeek България (2006-2008). Той е председател на Българската 

асоциация по маркетинг и член на УС на БТПП. Автор / съавтор на 17 

книги и редица статии по маркетинг, мениджмънт, иновационен мениджмънт, мениджмънт в 

мултикултурна среда, публикувани в България, САЩ, Великобритания и Русия. 

Prof. Vesselin Blagoev is Vice-Rector of Varna University of Management (VUM), Bulgaria. He holds a 

PhD in marketing and innovation management from the Technical University, Sofia, and is Professor of 

marketing and management at Varna University of Management. He is also Director of the Cardiff 

Metropolitan University MBA Programme at VUM. Dr. Blagoev has had an extensive career as 

professional manager. He served as Chief Secretary of the Council of Ministers of R Bulgaria (1994), CEO 

of the Bulgarian Privatisation Agency (1995-1997), Chief Executive Director of Credit Bank PLC (1997-

1998), and Editor-in-Chief of BusinessWeek Bulgaria (2006-2008). Currently he is President of the 

Bulgarian Marketing Association and Board member of the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry. 

Dr. Blagoev has authored or co-authored 16 books on marketing management, innovation management and 

cross-cultural management, published in Bulgaria, USA, UK and Russia. He authored or co-authored over 

60 articles, including with world-class co-authors like Michael Minkov, Geert Hofstede, Michael Bond.   

 

Ева Елгес е новият изпълнителен директор на Cargill в България и 

оперативен директор на Центъра за споделени бизнес услуги на Cargill в 

София – Cargill Business Services Sofia, като ръководи най-голямата 

функция в центъра – „Финанси“, която обслужва финансовите дейности на 

компанията в Европа, Средния Изток, Африка и Русия. Ева се 

присъединява към Cargill през 2018 г. с над 20 години опит в сферата на 

счетоводството, като през последните 10 е заемала позиции във 

финансовата дейност на интернационални компании като Interbrew, Bosch 

Automotive, Bombardier Railway. Ева е от немски и унгарски произход и е 

омъжена за румънец. Със семейството си решават да се преместят в 

България, за да може тя да се присъедини към екипа на Cargill. Един от най-

любимите цитати на Ева: „Със страст можеш да постигнеш всичко“. 

 

Eva Elges is the new Managing Director of Cargill in Bulgaria and Cargill Business Services Sofia Centre 

Lead. She also leads the Centre’s biggest function – Finance, which supports Cargill in the Europe, Middle 

East, Africa and Russia region. Eva joined Cargill in 2018, bringing more than 20 years of experience in 

the accounting and reporting field, and a decade of experience working for global companies, 

including Interbrew, Bosch, and Bombardier. Eva is half German, half Hungarian, and married to a 

Romanian. She and her family relocated to Bulgaria to join Cargill. One of Eva’s favourite quotes is, "With 

passion you can win everything." 

 



 

Цветелина Николова е управляващ директор на винарска изба 

„Катаржина Естейт“, както и на „Платинум Брандс“, дистрибуторска 

компания за вина и високоалкохолни напитки. Сред приоритетите й е 

изграждането на по-добър имидж на българските вина по света. Тя е 

инициатор и автор на различни проекти, свързани с разпознаваемостта 

на България като производител на качествени вина както у нас, така и на 

международно ниво. Тя издаде богато илюстрованата книга за 

българските вина и традиции в подкрепа на проект за създаването на общ 

национален бранд Wines of Bulgaria. Този своеобразен пътеводител в 

света на винопроизводството в България получи широк отзвук и бе 

високо оценен и на държавно ниво. Цветелина Николова има 

бакалавърска степен по политология на френски език и магистърска 

степен по МИО от УНСС. Завършила е престижния международен 

институт OIV (International Organisation of Vine and Wine), Франция, с 

две международни дипломи по мениджмънт във  винопроизводството и 

лозарството от университета СупАгро (Монпелие, Франция) и по винен мениджмънт от OIV 

(Франция). Цветелина Николова бе обявена за „Млад мениджър“ на 2012 г. и е сред 10-те финалисти 

в престижния национален конкурс „Мениджър на годината“ през 2015, 2016 и 2017 г. 

 

Tsvetelina Nikolova is the managing director of Katarzyna Estate Winery and of Platinum Brands, a wine 

and alcoholic drinks distributor. Building a better image of Bulgarian wines throughout the world is among 

Tsvetelina’s priorities. She is the founder and author of various projects related to Bulgaria’s recognition 

as a producer of high-quality wines both at home and internationally. She published a richly illustrated book 

on Bulgarian wines and traditions in support of a project for the creation of a common national brand The 

Wines of Bulgaria. This unique guide in the world of Bulgarian wine production was extensively covered 

and highly appreciated by the authorities too. Tsvetelina Nikolova has a Bachelor's Degree in Political 

Science in French and a Master's Degree in International Economics and Management from the Bulgarian 

University of National and World Economy. She graduated from the International Organisation of Vine 

and Wine (OIV), France with two international diplomas for: Viticulture and Enology Management at the 

University of Superga (Montpellier, France) and Master of Science in Wine Management by OIV (France). 

Tsvetelina Nikolova won the Young Manager award in 2012. She was among the ten finalists of the 

renowned national competition Manager of the Year for 2015, 2016, and 2017. 

 
 

 

 

Анелия Димитрова е основател на българския клон на австрийската 

консултантска компания CATRO Personalberatung преди близо 10 години.  

Професионалният й път започва от Германия, където през 2006 г. придобива 

първата си магистърска степен по политология, икономика и европейско 

право от университета в Хайделберг. След стажове в различни европейски 

институции Анелия се ориентира към организационната психология и 

консултиране в качеството си на  НЛП практик и коуч. През 2017 г. завършва 

Executive MBA програмата на Sheffield University с фокус върху управлението 

на човешките ресурси, където специализира невронаука и нейното влияние 

върху поведението на хората, лидерския потенциал, ангажираността на 

хората и способността ни да се адаптираме към динамично променящия се 

свят. Като един от финалистите на конкурса за млади мениджъри и 

предприемачи Next Generation Leaders за 2015 г., Анелия се вдъхновява най-много от това да увлича 



повече последователи на мисията да развиваме бизнес средата в България по социалноотговорен 

начин, с повече грижа за хората, което води и до по-добри и по-устойчиви резултати. 

 

Anelia Dimitrova is the founder of the Bulgarian branch of the Austrian consultancy company CATRO 

Personalberatung almost 10 years ago. Her professional career path started in Germany, where she 

graduated in political science, economics and European law at the University of Heidelberg. After several 

internships at European institutions, Anelia continued her professional development in the field of 

organisational psychology and organisational consulting as a certified NLP consultant and coach. In 2017, 

she obtained an Executive MBA degree at the Sheffield University with focus on human resource 

development where she discovered her passion for neuroscience and its impact on peoples’ behaviour, 

leadership potential, people engagement and agile learning in the dynamic changing world. As one of the 

finalists in the competition for young managers and entrepreneurs Next Generation Leaders in 2015, Anelia 

is highly driven by the mission to inspire more people to shape the business environment in Bulgaria in a 

socially responsible way, with more care for the people, which will lead to better and more sustainable 

results in the future. 

 

 

Димитър Геров e управител на филиала в София, изпълнителен директор 

и специалист бизнес развитие в ИТ услугите. Опитен изпълнителен 

директор с повече от 20 години професионален опит, предимно в областта 

на информационните технологии. Преминава по различни пътища на 

професионално развитие, като заема ръководни позиции от началото на 

кариерата си. Със задълбочено разбиране на важността на новите 

технологии и тяхното внедряване в специфични бизнес вертикали. Работи 

в СТЕМО от почти 19 години. Ангажиран в стратегическото и тактическо 

планиране на развитието на компанията. Приема като професионално 

предизвикателство и удовлетворение да мотивира младите и талантливи 

хора да развият своите умения и да работят по-добре от него. Визията на 

Димитър Геров за личностно израстване е свързана с лоялността, 

непрекъснатите промени, технологичните иновации и приемането на нови най-добри практики, 

които влияят на бизнеса. 

 

Dimiter Gerov is General Manager of the Sofia branch, CEO and Business Developer in IT Services 

Industry. An experienced executive with more than 20 years of professional background, primarily in the 

field of information technology. He travelled through different paths of professional development, having 

held management positions since the beginning of his career. He has profound understanding of the new 

technologies’ business value and their implementation in specific business verticals. He has worked for 

Stemo for nearly 19 years and is deeply engaged in the strategic and tactical planning of the company. His 

professional challenge and satisfaction is motivating young and talented people to develop their skills and 

work better than him. Dimiter Gerov’s vision for personal growth relates to loyalty, continuous change, 

technology innovations and adoption of brand new best practices that have an impact on the business. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Филип Цветков има над 17 години управленски опит в 

компании-вносители на автомобили, строителна и земеделска 

техника. Той е изпълнителен директор на Тайтън Машинъри 

България от юли 2016 г., когато американският дистрибутор 

на селскостопанско и строително оборудване Titan Machinery 

Inc. придоби 100% едноличен контрол над българското 

дружество Тайтън Машинъри България. Машинен инженер 

по образование, завършил Лесотехническия университет в 

София. Преди да се присъедини към екипа на Тайтън 

Машинъри България е търговски директор на доставчика на 

земеделска техника Мегатрон, а преди това заема различни 

мениджърски позиции при вносителите на автомобили Мото Пфое (Ford, Volvo, Jaguar, Land Rover) 

и София франс ауто (Peugeot). 

 

Philip Tsvetkov has over 17 years of experience in managing companies importing cars, construction and 

agricultural equipment. He was appointed CEO of Titan Machinery Bulgaria in July 2016 when the 

American dealer of agricultural and construction equipment Titan Machinery Inc. acquired 100% sole 

control over the Bulgarian company Titan Machinery Bulgaria. Philip Tsvetkov has  a university degree in 

mechanical engineering and graduated from the University of Forestry in Sofia. Before joining the Titan 

Machinery Bulgaria team, he was sales director of the agricultural equipment provider  Megatron, and 

previously held various management positions with Moto Pfohe (Ford, Volvo, Jaguar, Land Rover) and 

Sofia France Auto (Peugeot). 

 

 

Елена Бачева е създател на платформата за родители „Дневникът на 

мама и татко“. След 10 години в рекламата през 2006 г. Елена ражда 

първото си дете и основава своя агенция за брандинг и реклама. 

Съчетанието от опита й на рекламист и на майка, търсеща авторитетна 

информация за отглеждане на детето си, я води до създаването на 

книжката „Дневникът на мама и татко“, която заедно със сайта се 

превръща в наръчник номер 1 за много родители. Вече 350 000 

книжки са подарени на майки в родилните отделения, а сайтът достига 

до над 2-милионна аудитория годишно. През 2018 г. Елена основава 

фондация „Дневникът на мама и татко“, за да работи за постигането 

на обща визия за ранното детско развитие в България. Основна 

инициатива на фондацията е съвместно с други организации да бъде 

издаден „Наръчник по пълноценна грижа“, който да обедини 

разбиранията на медицинските специалисти и родителите около 

съвременните принципи и практики по пълноценна грижа. 

 

Elena Bacheva is the creator of the platform for parents Mommy and Daddy’s Diary. After 10 years in 

advertising,  in 2006 Elena gave birth to her first child and started her own branding and advertising agency 



called REMEMBRAND. The combination of her experience as an advertising person and a mother seeking 

reputable information about raising her child lead to the creation of the Mommy and Daddy’s Diary, which, 

along with the site, has become the number one guide for many parents. Since the start, 350 000 books have 

been given to mothers in maternity wards, and the web page reaches over 2 million impressions annually.  

In 2018, Elena founded the Mommy and Daddy’s Diary Foundation to work towards a common vision for 

early childhood development in Bulgaria. A major initiative of the Foundation, together with other 

organisations, is to issue a Nurturing Care Handbook that integrates the understanding of health 

professionals and parents around current principles and practices of good care. 
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Dr. Tim Fries (pronounced “Freeze”) is the Director of the Anglo-American 

School of Sofia (AAS-Sofia). Tim was previously the Elementary School 

Principal at AAS-Sofia for 5 years. Prior to joining AAS-Sofia, Tim gained 

experience in many different roles in education, including: school principal (10 

years), classroom teacher, teaching assistant, teacher of English as an additional 

language, and environmental/outdoor education. Tim spent most of his childhood 

in the Seattle area of Washington State. As an adult, he has lived and worked in 

the United States, Slovakia, Germany, and Bulgaria. Tim earned his Master’s 

degree in teaching (2001) and his Doctorate in education leadership/policy (2012) 

from the University of Washington in Seattle. He earned his Principal certificate 

(2004) and Bachelor of Science in Environmental Science (1996) from Western 

Washington University in Bellingham. Tim has held a variety of leadership positions at the state, local, and 

school levels. On his first day as a student at the University of Washington, Tim met Tricia Quinn, who is 

also in education. Tim and Tricia have been together ever since, and have three children: Kincaid (age 16), 

Liam (age 13), and Sammie (age 11). Tim and Tricia also have two black labrador retrievers, Rosa and 

Raven. Tim cherishes time with family. Together they enjoy being outdoors, traveling, cooking, reading, 

and playing all manner of games. 

 

 

 

 

Николай Русев e генерален мениджър на Гранд Хотел София. Започва 

кариерата си през 1996 г. в пералното стопанство на хотел Great Russel, 

London. Впоследствие завършва  управление на туризма  в Нов български 

университет, работейки за Кемпински Хотел Зографски. През 2003 г. се 

присъединява към pre-opening екипа на Гранд Хотел София и оттогава до ден 

днешен е неизменна част от него. За дългите години на своето професионално 

развитие Николай Русев е заемал различни позиции, което го прави един от 

онези хотелиери, извървели пътя от сервитьор и администратор до генерален 

мениджър. Провел е множество обучения в ЦПО Академия 5 звезди и 

неведнъж е бил гост-лектор в различни висши учебни заведения. Член е на 

управителния съвет на BAHE от основаването й през 2018 г.      



Nikolay Rusev is the general manager of Grand Hotel Sofia. He began his career in 1996 at the Laundry 

Department of Great Russel Hotel, London. Afterwards he graduated with a degree in Tourism 

Management from New Bulgarian University, while working for Kempinski Hotel Zografski. In 2003 he 

joined the pre-opening team of Grand Hotel Sofia and has been an integral part of it since then. Throughout 

his professional development Nikolay Rusev has occupied various positions, which makes him one of those 

hoteliers who have walked the way from a waiter and front desk agent to general manager. He has executed 

numerous training sessions at the Academy 5 Stars Vocational Training Centre and has been a guest lecturer 

at various universities. Nikolay Rusev has been a member of the BAHE Management Board since its 

establishment in 2018. 

 
 

 

 

Михай Войку застава начело на „Каменица“ АД в началото на 

януари 2019 г. Той има над 20 години търговски опит, като през 

последните осем години е бил начело на отдел „Продажби“ в 

румънската бирена компания Bergenbier S.A. Притежава 

магистърска степен по публични институции и публично право и 

магистърска степен по бизнес администрация за 

професионалисти в сферата на бизнес управлението от Tiffin 

University, САЩ. Има задълбочени познания и опит в 

продажбите, разработването на търговски стратегии и лидерското 

управление.  

 

Mihai Voicu took the leadership of Kamenitza AD at the beginning of January 2019. He has more than 20 

years of commercial experience and in the last 8 years he led the Sales Team of the Romanian beer company 

Bergenbier S.A. Mihai has a Master’s degree in public institutions and public law and also a Master’s 

degree in General Management from the Executive MBA programme at Tiffin University, U.S. He has 

deep knowledge of and experience in sales, development of market strategies and leadership. 

 

 

 

 

Владимир Андреев е новият управител на Кордеел България. 

Vladimir Andreev is the new Managing Director of Cordeel Bulgaria. 

 

 

 

 

 



 

Теодора Петкова e главен изпълнителен директор и председател на УС 

на УниКредит Булбанк. Преди това тя е член на УС и главен риск 

директор на УниКредит Булбанк, както и председател на Кредитния 

съвет на банката, на Комитета по провизиране и реструктуриране и 

член на Кредитния комитет. Теодора Петкова започва кариерата си в 

банката като кредитен анализатор през 2002 г. и става старши 

мениджър на екипа за корпоративно кредитиране през 2007 г.  От 2009 

до 2015 г. Теодора е директор на управление „Кредитен риск“, а от 

септември 2015 г. е директор на Международния център в 

„Корпоративно, инвестиционно и частно банкиране“. Теодора Петкова 

е член на Надзорния съвет на УниКредит Кънсюмър Файненсинг и 

Уникредит Лизинг и има многогодишен опит като член на Борда на 

директорите на УниКредит Факторинг. Тя е член на управителния 

съвет на Асоциацията на банките в България и част от съвета на 

директорите на Борика АД. Теодора Петкова е магистър по финанси от УНСС и има Global Executive 

MBA от Carlson Business School на University of Minnesota и от Vienna University of Economics and 

Business. 

Since May 2019 Teodora Petkova has been the CEO and Chairman of the Management board of UniCredit 

Bulbank. In September 2016 she became a member of the Management Board and Chief Risk Officer at 

Unicredit Bulbank in Sofia. She is the Chairing head of the Credit Council of Unicredit Bulbank, of the 

Provisioning and Restructuring Committee, and a member of the Credit Committee. She started her career 

in the Bank as a credit analyst in 2002 and became senior manager of the corporate credit team in 2007, 

leading the post-merger integration and implementation of the best practices in credit underwriting 

operations for the three local banks that were merged into UniCredit Bulbank. In the period 2009-2015, 

Teodora was Head of the Credit Risk Department of the Bank. Then she gained cross-divisional business 

experience as Head of International Centre in the Corporate and Investment Banking Division, managing 

the relationship with the international and multinational corporates, having Bulgarian establishments. She 

is part of the Supervisory Board of UniCredit Consumer Financing EAD and UniCredit Leasing EAD and 

has years of experience as part of the Board of Directors of UniCredit Factoring EAD. She is a member of 

the Executive Board of the Association of Banks in Bulgaria (ABB) and serves on the Board of Directors 

of BORICA Bank Services. Teodora Pеtkova holds a Master’s Degree in Finance from the University of 

National and World Economy in Bulgaria. She also has a Global Executive MBA from Carlson Business 

School of the University of Minnesota and from the Vienna University of Economics and Business. 

 

 

 
 

        
 

Евелин де Лирснайдер e новият изпълнителен директор на Кока-Кола България. 

Evelyne De Leersnyder is the new Country General Manager of The Coca Cola Company in Bulgaria. 


