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УПРАВИТЕЛИ НА НОВИ КОМПАНИИ-ЧЛЕНОВЕ НА БФБЛ 

 

 

 

Лидл България /  Lidl Bulgaria 

 

  

Милена Драгийска управлява Лидл България от 2007 година. Преди това 

минава през различни позиции в компанията – започва като регионален 

мениджър продажби за регионите на Щутгарт и Карлсруе, след което 

отговаря за международните проекти на Lidl International. Член е на УС на 

Германо-българската индустриално-търговска камара.  

 

Milena Dragiyska has been in charge of Lidl Bulgaria since 2007. Before that 

she had had different positions in the company – started as a Regional Sales 

Manager for the regions of Stuttgart and Karlsruhe, after which she was in 

charge of the international projects of Lidl International. She is a member of the 

Management Board of the German-Bulgarian Chamber of Industry and 

Commerce. 

 

 

 

ОКИН България / OKIN Bulgaria 

  

 

Петър Кръстанов работи в компанията от нейното основаване през 2008 

г., като първоначално заема длъжността мениджър „Продажби”. От 2012 

г. е управител и отговаря за цялостното развитие на компанията в 

България. Част е от мениджърския екип на ОКИН ФАСИЛИТИ АД – 

чешко дружество, притежаващо ОКИН БЪЛГАРИЯ. 

 

Petar Krastanov has worked with the company since its beginning in 2008 

when he was sales manager. He was appointed Manager of OKIN Bulgaria in 

2012 and has been in charge of its operations in this country ever since. He is 

part of the management team of OKIN FACILITY, the Czech company that owns OKIN Bulgaria. 

 



 

 

 

Paralax Life Sciences 

 

 

Живко Иванов, управляващ партньор, е мениджър и предприемач с 

богат опит в областта на финансите, счетоводството, данъчни 

консултации и рисков капитал, като участва във финансовото 

управление на редица компании в сектора на здравеопазването, 

финансовите услуги и информационните технологии. Заема съм 

постове като ръководител на отдел „Финанси и счетоводство” на 

Токушукай-София, член на Съвета на директорите на Токуда 

Хоспитал Сървис, прокурист на Токуда хоспис, финансов директор 

на ПроДуКт – Проджект Дивелъпмънт Кансълтинг, финансов 

директор на Паралакс Лайф Сайънсис, член на Надзорния съвет на 

Cooperative Clinical Drug Research and Development (CCDRD), 

базирана в Берлин, и др. Съосновател е на ТИДИТ, Кларион Венчърс 

и Българска мрежа на бизнес ангелите. Има две магистърски степени 

в областта на финансовия мениджмънт и банковия мениджмънт и следдипломни курсове по 

корпоративни финанси, финансов анализ, стратегическо управление, управление на проекти, 

финансово планиране и моделиране в България, Япония и Германия. 

 

Managing Partner Jivko Ivanov is a manager and entrepreneur with extensive experience in finance, 

accounting, tax advisory and venture capital. He is experienced in the financial management of a number of 

companies in the healthcare, financial services and IT sectors. Among others, he was Head of Finance and 

Accounting Department of Tokushukai-Sofia, Member of the Board of Directors of Tokuda Hospital 

Service, Procurator of Tokuda Hospice, CFO of ProDuCt – Project Development Consulting, CFO of 

Paralax Life Sciences and Member of the Supervisory Board of Cooperative Clinical Drug Research and 

Development (CCDRD), based in Berlin, Germany, etc. Jivko is also a Co-founder of TIDIT, Clarion 

Ventures, and Bulgarian Business Angels Network. He holds two Master Degrees – in Financial 

Management and in Bank Management plus a number of post-graduate trainings in Corporate Finance, 

Financial Analysis, Strategic Management, Project Management, Financial Planning and Modelling in 

Bulgaria, Japan and Germany. 

 

 

 

 

 Филип Морис България 

 

 

 Джордж Маргонис има повече от 15 години опит във Филип 

Морис Интернешънъл (ФМИ), като заема различни 

мениджърски позиции в областта на продажбите и маркетинга в 

Папатратос, филиал на ФМИ в Гърция, и в централата на ФМИ 

в Лозана, Швейцария, където отговаря за продажбите за региона 

на ЕС. Последната му позиция е директор продажби и 

дистрибуция за пазарите на Гърция, Кипър и Малта. Преди да 

бъде назначен за генерален мениджър на Филип Морис 

България през декември 2016 г. Джордж Маргонис е ангажиран 

с пускането в Гърция на революционни бездимни тютюневи продукти, употребявани със системата 

за нагряване на тютюн IQOS. ФМИ обозначават тези продукти като продукти с намален риск 

(Reduced Risk Products), които имат потенциал за намаляване на индивидуалния риск и вредата за 

населението в сравнение с тютюнопушенето. В ролята си на генерален мениджър на Филип Морис 

България Джордж Маргонис е отдаден на постигането на целта на компанията за изграждане на 

бъдеще без тютюнев дим в България.  



 

George Margonis has more than 15 years’ experience in Philip Morris International (PMI), overtaking 

different leadership positions in Sales and Marketing in Papastratos, the affiliate of PMI in Greece as well as 

Sales Strategy Manager for the EU region in PMI HQ in Lausanne, Switzerland. His latest assignment was 

Director Sales and Distribution, responsible for Greece, Cyprus and Malta markets. Before his appointment 

as General Manager of Philip Morris Bulgaria in December 2016, George Margonis was engaged in the 

launch of IQOS in Greece – the revolutionary smokeless tobacco product, referred to by PMI as a Reduced 

Risk Product (RRP), a product with the potential to reduce individual risk and population harm compared to 

smoking. In his role as General Manager of Philip Morris Bulgaria, George Margonis is strongly committed 

to achieving the company goal of building a smoke-free future in Bulgaria.   

 

 

 

 

  

Сайтел / Sitel 

 

 

Георги Узунов стартира в Сайтел като директор на офиса в София през 

2008 г., управлявайки екип от 150 човека. През 2012 г. става регионален 

директор за Източна Европа и Германия. Една от първоначалните му 

стратегии е да разшири обхвата на Сайтел с нови офиси в Белград, Сърбия 

(2011) и Варна, България (2015). След това поема управлението на офиса 

във Варшава, а  след промяната на стратегията на Сайтел за ЕМЕА поема 

изпълнението на плана за по-нататъшно развитие на Балканите и в 

Източна Европа. За 10 години създава и няколко допълнителни центъра, 

които предоставят услуги на компанията на глобално ниво, сред които и 

Център за изнесени услуги – отдел, в който са концентрирани хора, 

отговарящи за финанси, счетоводни отчети, бизнес анализи, маркетинг и 

социални медии. Сега той управлява 3000 човека в Източна Европа, като 

интегрира международните добри практики и ги „автоматизира“ към 

спецификата  на всяка страна и на източноевропейския пазар. Под 

неговото ръководство Сайтел се утвърди като иновативен лидер в индустрията с висока степен на 

социална ангажираност в региона. 

 

George Uzunov started his career at Sitel as Site Director in 2008 in charge of the 150-member Sofia office.  

In 2012 he became Regional Director for Eastern Europe and Germany. After reengineering Sitel EMEA 

operations he was responsible for Sitel’s expansion in the Balkans and Eastern Europe launching two 

additional centers in  Belgrade, Serbia (2011) and in  Varna, Bulgaria (2015), and later managed Sitel 

Warsaw, too. For a period of 10 years he created several additional centers based in Bulgaria, but serving the 

operations of the company globally, including the so-called Shared Service Centre, focusing on finance, 

accounting, business analysis, marketing, reporting and social media. Nowadays he successfully manages 

3,000 people in Eastern Europe. During this period he managed to introduce and integrate good practices 

and to “automate” them to the specifics of each country and to the Eastern European market. George’s 

leadership positioned Sitel as an innovative leader in the BPO industry, with a high level of focus on social 

responsibility in Eastern Europe. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Сиском Инженеринг / Syscom Engineering 

 

 

 

 

Николай Димитров има над 10 години професионален мениджърски опит в 

сферата на интелигентните решения за подобряване на градската среда. 

Неговите интереси са свързани със системната интеграция – разработка, 

въвеждане и управление на високотехнологични телекомуникационни и 

инфраструктурни решения. Почитател е на новите технологии и иновации, 

спорта, високите скорости и пътуванията. Магистър по икономика, семеен, с 

три деца. 

Nikolay Dimitrov has over 10 years of professional management experience in the 

field of intelligent solutions for the urban environment. His interests are related to 

system integration: development, implementation and management of advanced 

telecommunication and infrastructure solutions. He is keen on new technology and 

innovation, sports, high-speed cars and travel. Holds a Master’s degree in  Economics, married with three 

children. 
 
 

 

Ъпнетикс / Upnetix 

 

Радослав Гайдарски е изпълнителен директор на Upnetix и ръководи 

развитието и растежа на компанията на стратегическо ниво. Завършил е 

бакалавърска степен по бизнес администрация и по-късно магистърска 

степен по управление на проекти в Сиатъл, САЩ. Интересът му към 

технологичната индустрия започва преди повече от 15 години, когато 

програмирането става негова страст в гимназията. Радо ръководи 

компании в сектора на информационните технологии вече повече от 10 

години и има богат опит в управлението и развитието на компании за 

разработка на софтуер. Отдаден „полупрофесионален” пейнтбол играч 

и върл фанатик за PC игри, той прекарва свободното си време както в 

реални, така и във виртуални светове. 

 

Radoslav Gaydarski is the CEO of Upnetix, heading the company’s development and business growth on a 

strategic level. He earned a Bachelor's degree in Business Administration and later a Master's degree in 

Project Management, both in Seattle, USA. His interest in the tech industry started more than 15 years ago, 

when programming became his passion in high school. Rado has been running companies in the IT sector 

for more than 10 years and has extensive experience in managing growth and scaling software development 

companies. A dedicated “semi-pro” paintball player and a PC games fanatic he spends his free time playing 

both in the real and virtual worlds. 
 

 



 

 

Фондация „Електронно здравеопазване България” /  

E-Health Bulgaria Foundation 

 

 

 Доц. д-р Иван Костов завършва МУ-София през 1997 г. 

Специализира акушерство и гинекология в УАГБ „Майчин дом“. 

Има магистратура по здравен мениджмънт от 2005 г. Придобива 

научна степен доктор по медицина през 2010 г. в областта на 

социалната медицина и организация на здравеопазването и 

фармацията с дисертация на тема: „Рамка на национален модел на 

електронно здравеопазване в България”. През 2014 г. става доцент 

по акушерство и гинекология към МУ-Варна. Изпълнителен 

директор на Първа АГ болница „Св. София“ (2012-2017 г.), а от април т.г. е изпълнителен директор 

на Университетска АГ болница „Майчин дом”. Член на експертния съвет към Държавен фонд за 

асистирана репродукция към МЗ. Доц. д-р Иван Костов е и председател на фондация „Електронно 

здравеопазване – България” и действащ член на Европейската асоциация по телемедицина и 

електронно здравеопазване в Брюксел. Бил е съветник на министъра на здравеопазването в 

периодите 2004-2008 г., 2010-2012 г. и съветник към Комисията по здравеопазване на Народното 

събрание (2008-2010 г.) 

 

Assoc. Prof. Ivan Kostov graduated from Sofia Medical University in 1997. He specialised in obstetrics 

and gynaecology, holds a Master's degree in Health Management since 2005 and earned a Doctoral degree 

with a paper entitled Framework of National E-Health Model in Bulgaria in 2010. In 2014 he became 

Associate Professor of Obstetrics and Gynaecology at Varna Medical University.  Executive Director of St. 

Sofia Hospital in 2012-2017.  Since April 2017 he has served as Executive Director of Maichin Dom 

University Maternity Hospital in Sofia. Since 2014, he has been a member of the Expert Council of the State 

Fund for Assisted Reproduction at the Health Ministry. Assoc. Prof. Ivan Kostov, PhD, chaired the E-Health 

Bulgaria Foundation in 2004- 2013 and is a member of the European Association for Telemedicine and E-

Health in Brussels. He was adviser to the Minister of Health in 2004-2008, 2010-2012, and adviser to the 

National Assembly’s Health Committee in 2008-2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NEW CEOS OF BBLF MEMBER COMPANIES  

 

 

 

ЕЙ И ЕС България / AES Bulgaria   

 

Иван Цанков пое поста изпълнителен директор на ЕЙ И ЕС 

България през юни 2017 г. Той се присединява към екипа на 

компанията през 2006 г., година след това става главен 

финансов директор, а през 2013 г. заема позицията главен 

търговски директор. Има солиден финансов и лидерски 

опит, натрупан в „Петрол“, както и във водещите 

консултантски компании Arthur Andersen и Deloitte. 

Завършва счетоводство в УНСС, специализира в Darden 

School of Business, Университет Вирджиния, САЩ. 

Пълноправен член е на Асоциацията на дипломираните 

експерт-счетоводители във Великобритания (ACCA). 

Ivan Tzankov became Executive Director of AES Bulgaria in June 2017. He joined the AES Maritza East I 

Project in 2006. In 2007 he was appointed Chief Financial Officer and subsequently in 2013 he took the 

position of Commercial General Manager of the company. He has got solid financial and managerial 

experience with Petrol Holding, Arthur Andersen and Deloitte. Ivan Tzankov graduated the University of 

National and World Economy in Sofia and obtained qualifications from Darden School of Business, 

University of Virginia, USA. He is a member of the Association of Chartered Certified Accountants, UK. 

 

 

Хилтън София / Hilton Sofia 

 

 

Кристоф Глазер е новият генерален директор на хотел Hilton Sofia от юли тази година. С над 20-

годишен опит в областта на хотелиерството, г-н Глазер се 

присъедини към екипа на Hilton Sofia от Hilton Bonn, където 

също е заемал поста на генерален директор. Част от 

постиженията му там включват откриването на два нови 

ресторанта и лидерска позиция в обслужването на гости. От 

2010 г. до 2012 г. Кристоф Глазер заема позицията директор 

операции в Hilton Munich Park, като преди това 

професионалният му път в рамките на световната верига 

Hilton минава през различни управленски позиции  в 

хотелите в Мюнхен, Цюрих и Сан Франциско. За Хилтън 

София целта му е да отстои репутацията и водещата позиция 

на хотела като място, предлагащо отлично качество и обслужване. Любител на зимните спортове, 

както и на пътешествията, с нетърпение очаква да опознае красотите на столицата и България. 

 

Christoph Glaser is the new General Manager of Hilton Sofia since July this year. With over 20 years of 

experience in the hospitality industry, Glaser joined Hilton Sofia having previously held the position of 

general manager at Hilton Bonn and director of operations at Hilton Munich Park.  He carved out his career 

in various operations management positions at Hilton Zurich Airport, Hilton Munich City and Hilton San 

Francisco Union Square. His accomplishments include the introduction of two new restaurant concepts 

during his tenure. The aim of Christoph Glaser for Hilton Sofia is to build on the hotel's reputation for 

excellent quality and service, whilst maximiding its capacity for hosting a diverse set of events and business 

meetings. He is a winter sports enthusiast and seasoned traveller, keen on exploring Sofia and the landmarks 

of Bulgaria. 



 

 

Майкрософт Балкани/ Microsoft Balkans 

 

Калин Димчев, изпълнителен директор, има над 15-годишен 

мениджърски опит както в старт-ъп, така и в публични компании 

от различни индустрии. В предишната си роля на Country Leader в 

IBM за България и Украйна той отговаря за цялостния бизнес на 

компанията в тези страни, включително консултантски услуги, 

технологични услуги, хардуер и софтуер. Преди това Калин е бил 

заместник изпълнителен директор в регионалната застрахователна 

група Euroins, отговарящ за продажбите и финансите. 

 

Kalin Dimtchev, General Manager, has over 15 years of 

management experience at both early-stage and public companies in 

various industries. In his previous role as a Country Leader for IBM in 

Bulgaria and Ukraine, recently, Kalin was responsible for country business for all IBM brands including 

consulting, technology services, hardware and software. Prior to IBM, Kalin was a deputy executive director 

in a regional insurance group, Euroins, being responsible for the sales and financial performance of the 

group.  
 

 

Рено Нисан България / Renault Nissan Bulgaria 

 

 

Рено Пирел (44), генерален мениджър на Рено Нисан България от 

1 септември 2017 г., завършва бизнес администрация в Essec, 

Франция. След стаж в отдел „Глобална реклама” и обучение като 

маркетинг координатор за Renault Полша, той се присъединява към 

Renault през 1999 г., като заема различни позиции в отделите по 

продажби и маркетинг, включително продуктов мениджър Logan 

по време на лансирането на марката Dacia между 2004 и 2007 г. 

След това продължава кариерата си като мениджър маркетингови 

проучвания. Между 2009 и 2013 г. Рено е маркетинг директор 

клиенти, отговорен за CRM (управление на връзката с клиенти), 

база данни и програмата за лоялност MyRenault. През април 2013 г. 

Рено Пирел е назначен на позицията директор търговска гама 

Global Access. Рено заема новосъздадената позиция продуктов 

маркетинг директор от 2015 г. до пристигането си в България. 

 

Renaud Pirel, 44, General Manager of Renault Nissan Bulgaria since 1 

September 2017, graduated in Business Administration from ESSEC, 

International Business School, France. After an internship at the Global Advertising and Marketing 

Department as Marketing Coordinator for Renault Poland, he joined Renault’s team in 1999, taking various 

positions in Sales and Marketing, including Product Manager Logan during Dacia’s launch campaign 

between 2004 and 2007. He continued his career as a Marketing Research Manager. Between 2009 and 

2013, Renaud was responsible for the CRM (Customer Relationship Management), MyRenault loyalty 

database and loyalty programme. In April 2013, Renaud Pirel was appointed Director of Global Access. 

Before his arrival to Bulgaria, Renaud served as Product Marketing Director. 

 



 

Теленор България / Telenor Bulgaria 

 

 

Оле Бьорн Шулстъд е главен изпълнителен директор на Теленор България 

от 1 август 2017  г. Присъединява се към Теленор Груп през 2000 г. Работил е 

като вицепрезидент и управляващ директор на азиатския офис на групата в 

Сингапур, а в последствие става старши вицепрезидент и директор 

„Корпоративно развитие“ за азиатския регион на Теленор Груп. В периода 

2009 – 2015 г. оглавява представителния офис на Теленор Груп в Москва, а 

през последните две години е главен директор „Корпоративно развитие“ на 

Теленор Унгария. Оле Бьорн Шулстъдд има дипломи по машинно 

инженерство и бизнес администрация от университета „Конгсберг“ 

(Норвегия) и е завършил програмата за развитие на бизнеса на IMD – Лозана 

(Швейцария). Женен, с три деца. 

 

Ole Bjorn Sjulstad is Chief Executive Officer of Telenor Bulgaria as of 1 August 

2017. He joined Telenor in 2000 as Vice President of the Asian regional office in Singapore and later as 

Managing Director (2002-2004). After that he was as Senior Vice President and Director of Corporate 

Development for emerging markets in Asia. In 2009-2015 he served as Head of Telenor's representative 

office in Moscow. Most recently and for the past two years, Mr. Sjulstad was the Chief Corporate 

Development Officer in Telenor Hungary. Ole Bjorn Sjulstad holds degrees in Mechanical Engineering and 

Business Administration from the Kongsberg Ingeniorhogskole and he completed the Programme for 

Executive Development at IMD, Lausanne. Married with three children. 

 


