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УПРАВИТЕЛИ НА НОВИ КОМПАНИИ ЧЛЕНОВЕ НА БФБЛ
CEOS OF NEW BBLF MEMBER COMPANIES

ВИНСЪНТ СТЕФАНОПОЛИ e основател и главен изпълнителен директор на БалканСат.
VINCENT STEPHANOPOLI is founder and CEO of BalkanSat.

СТОЙКО ПЕТКОВ е мажоритарен собственик и основател на „Енко
Вендинг“ ООД – компания с 20-годишна история, която стои зад
марка кафе Baristo. Дружеството е и собственик на капитала на една
от водещите фабрики за кафе в България „Кафина“. Има има и
успешно реализирани инвестиционни проекти в областта на
лизинговите услуги чрез „Унилизинг“ ООД, понастоящем
„УниКредит Лизинг“ ЕАД, както и в областта на застрахователно
посредничество („Униконсултинг“ АД). В професионалната му
биография фигурират също членства в управителните органи на
браншови организации. Образователният му ценз включва
математика, програмиране, компютърни системи, международни
икономически отношения и сертификация в банкиране и финанси от
Chartered Institute of Bankers and Institute of Financial Services, Лондон.

Основател и основен дарител на Фондация „Благотворител”, която вече 17 години чрез устойчиви
инициативи развива потенциала на млади хора в неравностойно положение и подкрепя тяхното
бъдеще. Бил е председател в периода 2012-2018 г., а в момента е член на УС на Български
дарителски форум.
STOYKO PETKOV is the majority shareholder and founder of Enco Vending Ltd. – a company with 20
years of history, and behind the coffee brand Baristo. The company also owns the capital of Kafina, one of
the leading coffee factories in Bulgaria. Mr. Petkov also has successful investment projects in the field of
leasing services through Unileasing OOD, currently UniCredit Leasing EAD, as well as in the field of
insurance intermediation (Uniconsulting AD). His professional biography also comprises of memberships
in the management bodies of branch organisations. His educational qualifications include mathematics,
programming, computer systems, international economic relations and certification in banking and finance
from the Chartered Institute of Bankers and Institute of Financial Services, London. Mr. Petkov is the
founder and main donor of Blagotvoritel Foundation, focused at developing the potential of disadvantaged
young people through sustainable initiatives and supporting their future realisation for 17 years now. He
has been Chairman in the period 2012-2018, and is currently a member of the Board of directors of the
Bulgarian Donors' Forum.

БИЛЯНА ДИМОВА е родена и израснала в София. Завършва
Немската гимназия и Нов български университет със специалност
“Международни отношения и дипломация” и има близо 20 години
опит в банковия сектор. Истински почитател на пътуванията и
осъзнатия начин на живот, тя решава да се развива в друга сфера,
която я спечелва със своите ценности и послание. С любовта към
опазването на околната среда се поражда и желанието хората да
бъдат подсетени, че ние сме около 75% вода и затова трябва да
консумираме изключително чиста вода.
Към днешна дата Биляна Димова е официален представител на Best
Water International GmbH, като основава своя фирма в България с
името Be Water. Немската марка предлага филтърни системи за вода
и въздух без аналог на пазара, с редица международни признания –
над 30 сертификата за качество, и единствена за Европа фирма, която
дава 30 г. гаранция на продуктите си. Be Water застава зад опазването
на околната среда, като кара хората да се замислят за своето здраве и
отпечатъка, който оставят след себе си, за по-доброто бъдеще на
нашите деца. Филтърните системи създават чиста изворна, минерализирана и енергийно заредена
вода, с мисъл за здравето на настоящите и бъдещи потребители.
BILYANA DIMOVA was born and grew up in Sofia, and graduated from the German Language High
School and majored in International Relations and Diplomacy at New Bulgarian University. She had a very
successful career in banking for nearly 20 years. A true admirer of travel and conscious lifestyle she recently
decided to pursue a different path in her career: one more appealing to her and corresponding better with

her values, beliefs and care for the environment. Following her passion for sustainable environment, she
reminds others that up to 75% of the human body is water, therefore it is important to consume pure clean
water.
Founder of Be Water company, to date Bilyana Dimova is the official representative of Best Water
International GmbH in Bulgaria. The German brand offers unique filter systems for water and air. The
products are unique and have no analogue on the market. The brand has a strong international presence over 30 quality certificates and is the only company in Europe that provides a 30-year warranty. Be Water
supports environmental protection, provoking individuals to take care of their health and the imprint they
leave behind, to ensure a better future for our children. The filter systems provide pure spring, mineralised
and energy-charged water, with care for current and future consumers.

ДИМИТЪР САПАРЕВСКИ е управител на КОНСЕХО ЕООД – водеща
консултантска компания за разработване, внедряване, поддържане и одит
на системи за управление по ISO стандарти и съгласно нормативни
изисквания, с основен фокус към управление на качеството, околната
среда и безопасност на труда, управление на сигурността на
информацията, безопасност на храните и прилагане на добри практики.
Завършил е Техническия университет в София и е магистър-инженер с
квалификация „Комуникационна техника и технологии“, специализация
„Радиокомуникации”. Има квалификации за сертифициран вътрешен и
водещ одитор на системи за управление на качеството и
информационната сигурност. С над 15 години опит като експерт по управление на сигурността на
информацията и европейско законодателство, внедряване на системи за управление, изготвяне на
анализи и оценки на съответствие. Лектор на обучения за ISO стандарти, киберсигурност и защита
на личните данни. Член на Българския институт по стандартизация. Дългогодишната му практика,
квалификациите и опитът го правят един от най-предпочитаните бизнес партньори в бранша.
DIMITAR SAPAREVSKI is the CEO of CONSEJO Ltd., a leading consulting company for development,
implementation, maintenance and audit of management systems according to ISO standards and regulatory
requirements, with a main focus on quality management, environment and occupational safety, information
security, food safety and implementation of good practices. He graduated from the Technical University in
Sofia and has a master's degree in Communication Engineering and Technology, specialising in radio
communications. He has qualifications for a certified internal and lead auditor of quality and information
security management systems. He has over 15 years of experience as an expert in information security
management and European legislation, implementation of management systems, preparation of analyses
and conformity assessments. Lecturer in trainings on ISO standards, cybersecurity and personal data
protection. Member of the Bulgarian Institute for Standardisation (BIS). His many years of practice,
qualifications and experience make him one of the most preferred business partners in the sector.

МЕДИ БЕНБУГЕРА е изпълнителен директор на Идънред България
от март 2015 г. Компанията е водещ оператор на ваучери за храна и
предплатени корпоративни решения и оперира на българския пазар
вече повече от 17 години. Неговият професионален опит включва и
ролята на главен изпълнителен директор на Menew за 4 години, която
бе друга компания в областта на ваучерите за храна, част от VM
Finance Group. Меди е роден във Франция, има диплома от
Юридическия университет в Монпелие и магистърска степен по
международна търговия.
MEDHI BENBOUGUERRA is CEO of Edenred Bulgaria since March
2015. Edenred Bulgaria is a leading operator of food vouchers and prepaid corporate solutions and has
operated in the Bulgarian market for more than 17 years. His professional experience also includes the role
of CEO of Menew for 4 years, which is another company in the field of food vouchers, part of VM Finance
Group. Medhi was born in France. He has a diploma from the University of Law in Montpellier and a
Master’s degree in International Commerce.

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ е управляващ партньор в Експат Капитал,
една от най-големите компании за управление на активи в България.
Бил е член на две правителства на България, като последователно е
заемал позициите на заместник министър-председател и министър на
икономиката (2001-2003 г.), заместник министър-председател и
министър на транспорта и съобщенията (2003-2005 г.) и министър на
държавната администрация и административната реформа (20052009 г.). Преди това е старши вицепрезидент в Lazard Capital Markets
– Лондон (2000-2001 г.), както и асоцииран директор на UBS (UBS
Warburg Dillon Read) в офисите на компанията в Токио, Ню Йорк и
Лондон (1996-2000 г.), където работи в сферата на акциите и
развиващите се пазари. Работил е също така като данъчен консултант
в Coopers & Lybrand в Будапеща (1993-1994 г.). Има магистърска
степен по международна икономика и финаси от Университета
Brandeis (САЩ) с обменна програма в Университета Keio в Токио,
както и бакалавърски степени от Щатския университет на Ню Йорк и
Университета за икономически науки в Будапеща. От 1999 г. той притежава степен CFA
(сертифициран финансов аналитик). Владее английски, унгарски и руски език, има базови познания
по френски, немски и японски. Член е на УС на Българската CFA асоциация. Автор е на три книги
– „Енергия“ (2009 г.), „Меню за реформатори“ (2014 г.) и „Кариера или не“ (2018 г.).

NIKOLAY VASSILEV is Managing Partner at Expat Capital, one of the largest wealth management
company in Bulgaria. He was a member of two governments of the Republic of Bulgaria, serving as Deputy
Prime Minister and Minister of Economy (2001-2003), Deputy Prime Minister and Minister of Transport
and Communications (2003-2005), and Minister of State Administration and Administrative Reform (20052009). Previously, Nikolay Vassilev was Senior Vice President at Lazard Capital Markets – London (20002001), and Associate Director at UBS (UBS Warburg Dillon Read) in the Tokyo, New York, and London
offices (1996-2000), working in the areas of equities and emerging markets. He was also a tax adviser at
Coopers & Lybrand in Budapest, Hungary (1993-1994). Nikolay Vassilev holds a Master of Arts degree in
International Economics and Finance from Brandeis University, USA (1997) with an exchange programme
at Keio University (Tokyo, Japan), as well as two Bachelor's degrees from the State University of New
York, USA (1995) and the Budapest University of Economic Sciences, Hungary (1994), and has been a
Chartered Financial Analyst (CFA) charterholder since 1999. He speaks English, Hungarian, and Russian
and has basic knowledge of French, German, and Japanese. Currently, Nikolay Vassilev is a member of the
Board of the Bulgarian CFA Association. He is the author of three books – “Energy” (2009), “Menu for
Reformers” (2014), and “Career or Not” (2018).
НИКОЛА ЯНКОВ основава Експат Капитал през 2006 г. и
е управляващ съдружник във фирмата от тогава до днес.
Заемал е мениджърски позиции в международни компании
в периода 1995-2001, сред които Kraft Jacobs Suchard и
Solvay Sodi. Бил е заместник-министър на икономиката от
2001 до 2003 г., където отговаря за развитието и
регулирането на промишления сектор и председателства
Комисията за временни защитни търговски мерки. В
периода 2003-2005 г. е бил заместник-министър на
транспорта и съобщенията, където отговаря за държавно
контролираните компании от сектора на транспорта и телекомуникациите, както и за привличането
на частни инвестиции в инфраструктурни проекти като летища и пристанища. През 1994 г. Никола
Янков завършва икономика на потреблението в университета Cornell в САЩ. Владее английски,
руски и френски език.
NICOLA YANKOV founded Expat Capital in 2006 and has been a Managing Partner there since. He has
held a number of senior management positions in multinational companies between 1995 and 2001, Kraft
Jacobs Suchard and Solvay Sodi among them. He served as Deputy Minister of Economy in 2001-2003,
where he was responsible for industrial sector development and regulation and was also Chairman of the
Temporary Protection Tariffs and Quotas Committee. Nicola Yankov served as Deputy Minister of
Transport and Communications between 2003 and 2005, where he was responsible for the management
oversight of the government-controlled business entities in the sector, as well as for promoting private
investment in public infrastructure such as ports and airports. Nicola Yankov has a BSc degree in Consumer
Economics from Cornell University in the United States (1994). He speaks English, Russian, and French.

КРЕМЕНА МЕСЕЧКОВА e съосновател и изпълнителен
директор на лаборатория „Геника“.
KREMENA MESECHKOVA is Cofounder and Еxecutive
Director of Genica Laboratory.

ЛИ ДЗИЕ е генерален мениджър на Huawei Technologies Bulgaria.
JENSEN LI is the General Manager of Huawei Technologies Bulgaria.
Background: 15 years in Huawei, with experience in China Mainland,
Sweden, Poland and Bulgaria. He has a deep understanding of the ICT
industry, with international experience and a multicultural background.

ЛОРАН ШОДЕР e генерален мениджър на Хаят Риджънси
София. Французин по рождение, той започва да се занимава с
хотелиерство преди повече от 20 години, след като завършва
световноизвестното училище за управление на хотели Glion в
Швейцария. Оттогава е работил и е живял в общо осем
различни държави – Белгия, САЩ, Испания, Швейцария,
Азербайджан, Франция, Чили и Обединеното кралство, където
е заемал различни ръководни длъжности и е участвал в
подготовката за отваряне на два хотела. Владее няколко езика,
включително английски, френски, немски и испански. Бил е бил
управител на Hyatt Regency London – The Churchill, преди да
бъде назначен през март 2019 г. на поста генерален мениджър
на първия хотел с марка Hyatt в България – Hyatt Regency Sofia.
LAURENT SCHAUDER is the General Manager of Hyatt
Regency Sofia. Originally from France, he started in the hospitality
industry more than 20 years ago after graduating from the worldrenowned Glion School of Hotel Management in Switzerland. Since
then, he has worked and lived in a total of eight different countries Belgium, the U.S., Spain, Switzerland, Azerbaijan, France, Chile, and the UK, where he has held various
managerial positions and took part in two hotels pre-openings. He is fluent in several languages, including
English, French, German, and Spanish. Laurent Schauder was the Hotel Manager of Hyatt Regency London
– The Churchill before he was appointed in March 2019 to the position of General Manager of the first
Hyatt branded hotel in Bulgaria, the Hyatt Regency Sofia.

ЯРОСЛАВ ДОНЧЕВ има 25 години международен опит
на различни висши ръководни финансови и управленски
позиции в структурите на Идеал Стандарт Интернешънъл
в Полша, Русия, Белгия. След завръщането си в България
през 2016 г. е избран за председател на Съвета на
директорите и изпълнителен директор на „Идеал
Стандарт – Видима“. Женен с едно дете.
YAROSLAV DONCHEV has 25 years of international
experience in various senior financial and managerial
positions in Ideal Standard International's structures in Poland, Russia and Belgium. Upon his return to
Bulgaria in 2016, he was elected Chairman of the Board of Directors and CEO of Ideal Standard - Vidima.
He is married with one child.

РУМЕН ЦОНЕВ е главен изпълнителен директор и председател на
Съвета на директорите на КЦМ 2000 ГРУП, председател на
Надзорния съвет на КЦМ АД. Има над 30 г. опит в металургичната
индустрия. Член е на управителния съвет на Международната
цинкова асоциация, на Международната асоциация по олово, на
Консултативната комисия по индустрия към Международната група
по оловото и цинка към ООН. Носител е на приз „Мистър
Икономика-категория „Индустрия“ 2014 г.
По време на неговото управление КЦМ получава награда „Пловдив“
2016 г. за дарителство и престижния приз за устойчиво развитие в
категория „Компания с най-добри екологични и социални практики“
на ЕБВР за 2016 г.
RUMEN TSONEV is Chairman of the Board of Directors and Chief
Executive Officer of KCM 2000 Group, Chairman of the Supervisory
Board of KCM AD. He has over 30 years of experience in the
metallurgical industry. He is member of the International Zinc Association
Management Board, member of the International Lead Association Management Board, member of the
Industry Advisory Committee at the International Lead and Zinc Study Group (ILZSG) founded by the
United Nations Management Board. Winner of Mr. Economy Award in 2014 in the industry category.
In 2016 he received the donor recognition Plovdiv Award for KCM’s support to the cultural life in the city.
He also received the prestigious Environmental and Social Best Practice Award by the European Bank for
Reconstruction and Development (EBRD) in recognition of KCM’s sustainable development.

МИРОСЛАВ ПЕТРОВ е управител на LEAD VISION – иновативна
компания, която предоставя консултиране, проектиране и
изграждане на цялостни конвергирани ИТ решения. Ние сме
доказан партньор за създаването на е-услуги, интелигентни
предприятия, както и дигитализация на бизнес моделите в самите
предприятия, като насочваме вниманието си към иновативни и
високо технологични решения, софтуер, хардуер, продажби,
дигитален маркетинг и обучения. Основният фокус на компанията
е насочен към създаването и надграждането на иновативни бизнес
решения и тяхното реализиране. Предприехме и действия за
споделяне на нашите знания с повече хора в полза на бизнеса, като
създадохме и Център за професионално обучение.
Нашата мисия е да създаваме съвместно с нашите партньори единни
дигитални
решения,
които
надграждат
и
подобряват
съществуващите бизнес процеси. В динамично променящата се
бизнес среда ние се ангажираме да осигурим съвместно
партньорство и технологична подкрепа, защото вашият успех е
нашият успех и това е силата да постигнем повече заедно!
MIROSLAV PETROV is the CEO of LEAD VISION, an innovative company that provides consulting,
design and implementation of complete converged IT solutions. We are a proven partner for the creation of
electronic services, intellectual enterprises, as well as digitalisation of business models in enterprises,
focusing on innovative and high-tech solutions, software, hardware, sales, digital marketing, and training.
We have also taken action to share our knowledge with more people for the benefit of business by creating
a Vocational Training Centre.
Our mission is to create together with our partners unified digital solutions that upgrade and improve
existing business processes.In a dynamically changing business environment, we are committed to provide
collaborative partnerships and technological support, because your success is our success, and this is the
key to achieve more together!

ВЕНЦИСЛАВ БОЯДЖИЕВ e изпълнителен директор на
Линдстрьом – част от Lindström Group, която предоставя B2B
услуги по комплексно обслужване на текстилни изделия –
работни облекла и изтривалки под наем.
Образование: магистър по строителство на сгради и
съоръжения в УАСГ, София
Професионален опит:
1996 – 2001: Макдоналдс България, поделение на McDonald’s
Corp. – различни позиции, вкл. изп. директор (1998 – 2001)
2001 – 2002: София Ленд – изп. директор
2003 – 2005: Айслайн – изп. директор
2005 – 2009: БТК – различни позиции, вкл. директор продажби
на частни клиенти
2009 – досега: Линдстрьом – изпълнителен директор.
Семеен, с две деца (29 г. и 12 г.)
VENTZISLAV BOYADJIEV is Managing Director of Lindström
– B2B Services, textile rentals/workwear and mats.
Education: MA, Structural Engineering, University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy
(UACEG), Sofia.
Professional experience:
1996 – 2001: McDonald’s Bulgaria (quick service restaurants), subsidiary of McDonald’s Corp. – various
positions in Development & Operational dept., Country Manager (1998 – 2021)
2001 – 2002: Sofia Land (amusement park) – Managing Director
2003 – 2005: IceLine (production and distribution of ice-creams) – Managing Director
2005 – 2009: Bulgarian Telecommunication Company (telecommunications) – various positions, incl.
Director of Residential Sales
2009 – until now: Lindström (B2B Services, textile rentals/workwear and mats) – Managing Director
Married with two children (29 and 12 years).

ЕЛИЦА ЦЕНОВА е главен инвестиционен директор на Lion’s Head
Investments. Има 15 годишен опит в сферата на недвижимите имоти.
Елица е част от екипа на AG Capital в продължение на над 10 години
с основен фокус проектите по сливания и придобивания. В Lion’s
Head Investments е от самото създаване на компанията, като
първоначално отговаря за изграждането на инвестиционния
портфейл и формирането на стратегическото партньорство с Old
Mutual. От януари 2020 г. освен за процесите по придобиване на нови
активи и разширяване на портфейла на дружеството тя отговаря и за
представянето на съществуващите активи като директор
„Инвестиции“ в компанията. Елица Ценова е завършила „Бизнес
администрация“ и „Стратегически мениджмънт“ в СУ „Св. Климент
Охридски“.
ELITSA TSENOVA is the CIO & Head of Asset Management at Lion’s
Head Investments. She has 15 years of experience in real estate and M&A
transactions. Prior to joining Lion’s Head Investments, she was responsible
for the business development and the execution of key investment and partnership transactions for 10 years
at AG Capital. Elitsa was involved with Lion’s Head since its inception. She helped establish the strategic
partnership between Old Mutual Property and AG Capital and build the company’s portfolio. Mrs. Tsenova
has MA and BA in Business Administration and Strategic Management from Sofia University St. Kliment
Ohridski.

МАРИО ИЛИЕВ е генерален директор на Монтавит България и
Сърбия.
MARIO ILIEV is the Country Manager of Montavit Bulgaria &
Serbia.
Experience:
 Graduated Medical University Sofia, WU Wien and City U MBA
 KPMG and Ernst & Young alumni in financial audit and
consultancy
 More than 10Y senior management experience in Pharma sector
o 10Y in AstraZeneca as CFO and Procurator
o 3Y in Montavit
 President of Bulgarian Triathlon Association, Ministry of Sports
Personal:
Married, a daughter 7y and a son 1y.

ПЕТЯ МУРГОВА е основател и управляващ
съдружник на Адвокатско дружество „Мургова и
партньори”. Завършила e право в ЮФ на СУ „Св.
Климент Охридски” и e практикуващ адвокат от 1992
г. Член на Софийска адвокатска колегия и има над 29
години опит в областта на процесуалното
представителство, арбитраж и преговори, сливания и
придобивания, бизнес структуриране на търговски
дружества, дружествено и търговско право,
недвижими имоти и строителство, здравеопазване и
конкурентно право. През последните години е водещ
експерт по политики за защита на търговската тайна,
както и автор на множество статии по темата.
Препоръчван и водещ адвокат в областта на
здравеопазване и медицинско право в класацията на международното авторитетно издание Лигъл
500 за 2020 година. Вписан медиатор към Министерството на правосъдието на Република България
и основател и председател на УС на Балканската асоциация за разрешаване на спорове BADR –
сдружение в частна полза между представители на осем различни държави от Балканите – България,
Македония, Турция, Румъния, Гърция, Сърбия, Хърватска и Черна гора. Член на арбитражната
колегия и арбитър към БСК, КРИБ. Дългогодишен член на УС на сдружение „Дамски форум”, с
дългогодишна работа и обществена ангажираност в каузите на множество сдружения с нестопанска
цел в частна и обществена полза. Отделя от личното си време и подкрепя множество start-up
инициативи и структурирания, ментор към менторската програма в подкрепа на жени
предприемачи, ментор в пре-акселераторската програма Beyond.
PETYA MURGOVA is the founder and managing partner of Murgova and Partners Attorneys at law. She
has a master's degree in law from the Faculty of Law at Sofia University St. Kliment Ohridski and has been
practising law since 1992. She is a member of the Sofia Bar Association and has over 29 years of experience
in the field of litigation, arbitration and negotiations, mergers and acquisitions, business structuring of
companies, company and commercial law, real estate and construction, healthcare and competition law.
She is a leading legal expert on trade secret policies, as well as the author of numerous articles on the
subject. She is also a recommended and leading attorney in the field of healthcare and medical law in the
ranking of the international prestigious publication Legal 500 for 2020. She is a registered mediator at the
Ministry of Justice and the founder and chairperson of the Management Board of the Balkan Association
for Dispute Resolution (BADR) – an alliance for private benefit between representatives of 8 different
countries – Bulgaria, Macedonia, Turkey, Romania, Greece, Croatia and Montenegro. She is a member of
the arbitration panel and arbitrator at Bulgarian Industrial Association (BIA) and the Confederation of
Employers and Industrialists in Bulgaria (KRIB). She is a long-term member of the Management Board of
the Women's Forum Association, with many years of work and public engagement in the causes of many
non-profit associations for private and public benefit. She has dedicated her personal time to support many
start-up initiatives. She is a mentor to the mentoring programme in support of women entrepreneurs, as well
as a mentor in the pre-accelerator programme Beyond.

НИКОЛАЙ ЧЕРНЕВ е учредител и мажоритарен собственик на
застрахователен брокер „Мусала”. Роден в гр.Варна, завършва
Техникум по корабостроене и корабоплаване с отличен успех, има
висше
икономическо
образование,
специалност
„Бизнес
администрация и мениджмънт. Занимава се със застраховане повече
от 25 години. Започва своята кариера в ЗАД”Булстрад” като
застраховател. От 2002 г. до 2007 г. е регионален мениджър на
застрахователен брокер „Ай енд Джи”. „Мусала Иншурънс Брокер”
се нарежда в топ 10 на застрахователните посредници, развиващ
корпоративен и ритейл бизнес. Брокерът е единствен представител на
международната брокерска мрежа UNIBA PARTNERS, участието в
която дава достъп до световния застрахователен пазар.
NIKOLAY CHERNEV is the founder and majority owner of Mussala
Insurance Broker. Born in Varna, he graduated from the Technical School
of Shipbuilding and Shipping with excellent results, has his a university
degree in Economics, majoring in Business Administration and Management. He has been involved in
insurance for more than 25 years. He started his career in Bulstrad Insurance Company as an insurer. From
2002 to 2007 he was the regional manager of an insurance broker I&G. Mussala Insurance Broker ranks in
the top 10 of Insurance intermediaries, developing corporate and retail business. The broker is the only
representative of the international brokerage network UNIBA PARTNERS, the participation in which gives
access to the global insurance market.

ТАНЯ КОСЕВА-БОШОВА е управляващ партньор на Park
Lane Developments – водеща компания за изграждане, развитие
и управление на бизнес недвижими имоти с фокус върху
първокласните офис площи. Дружеството е част от AG Capital
– водеща група за недвижими имоти в България. Наскоро
компанията изгради Park Lane Office Centrе – клас А бизнес
сграда в София, която предлага 20 000 кв.м. модерни офис
площи. Имотът се намира в близост до Paradise Centrе и
официално функционира от юни 2021 г. Основен наемател в
офис центъра е Алианц България, чиито офис площи са
разположени на 6 000 кв. м. на 3 етажа от сградата. Park Lane
Developments развива и нови бизнес имоти в Букурещ.
С 20 години опит на пазара на бизнес имоти в Югоизточна
Европа, Таня Косева-Бошова е партньор и изпълнителен
директор на някои от най-големите и успешни компании,
свързани с недвижими имоти в страната – Colliers International,
Landmark Property Bulgaria и European Trade Centrе. Тя е
основател и председател на управителния съвет на Асоциация
на собствениците на бизнес сгради в България (АСБС) и член
на УС на БФБЛ. Дипломирана е от Американския университет в Благоевград със специалности
„Икономика“ и „Бизнес администрация“.
TANYA KOSSEVA-BOSHOVA is Managing Partner of Park Lane Developments Jsc., a leading
company that focuses on commercial property development and property management. The company is
part of AG Capital – a leading real estate group in Bulgaria. Recently the company completed Park Lane
Office Centre – a class A office building in Sofia, Bulgaria which offers 20 000 sq. m. modern offices. The
project is in close proximity to Paradise Center and is officially operating since June, 2021. The main tenant
of the office centre is Allianz Bulgaria which occupy an area of 6,000 sq. m. and three floors at the building.
Park Lane Developments also develops new business properties in Bucharest, Romania.
Mrs Kosseva-Boshova has 20 years of experience on the commercial property market in South East Europe.
She acted as partner and managing director of the largest and most successful property companies in
Bulgaria – Colliers International, European Trade Centre and Landmark Property Management. She is
founder and chairperson of the Association of Commercial Building Owners in Bulgaria as well as а
member of the BBLF Management Board. Tanya Kosseva-Boshova graduated from the American
University in Bulgaria with honours with a double major in Applied Economics and Business
Administration.

ЕМИЛИО ГАЛЯРДИ е генерален мениджър на Servier Bulgaria от
октомври 2019 г. В продължение на 20 години работи във
фармацевтичната индустрия, изпълнявайки различни мениджърски
отговорности. Има глобален опит, работейки и пребивавайки в
различни държави в Европа и Латинска Америка. Емилио Галярди има
диплома по молекулярна биология от Университета във Флоренция и
е магистър по финанси. Има интерес към социологията и е дълбоко
пристрастен към комуникационните умения.
EMILIO GAGLIARDI is the General Manager of Servier Bulgaria since
October 2019. He has been working for 20 years in the pharma industry
covering different management positions. He has a global experience
having worked and lived in many different countries in Europe and Latin
America. He has a degree in Molecular Biology from the University of
Florence and a master’s degree in Finance. He is interested in sociology
and is deeply passionate about communication skills.

ГАБОР ОЛАЙОШ e главен оперативен директор на Содексо
България. Работи в групата Содексо от 20 години. Преди да
оглави българския екип на компанията заема поста търговски
директор в Румъния и Унгария. В Румъния е ангажиран с
голяма част от стратегическите инициативи на Содексо,
помагайки на компанията да осъществи дигитална
трансформация и да укрепи лидерската си позиция на пазара. В
България Габор Олайош ще приложи подобна стратегия и
допълнително ще ускори трансформацията на Содексо
България, като се фокусира върху дигитализацията на
продукти, инструменти и процеси и като предложи по-добро
клиентско изживяване. Неговата цел е да продължи и подобри развитието на бизнеса в България.
Завършил е Университета за приложни науки (BGE) в Будапеща, г овори унгарски и английски език.
GABOR OLAJOS is the Chief Operating Officer of Sodexo Bulgaria. He has worked for the Sodexo
Group for 20 years. Prior to his appointment in Bulgaria, he had held the position of sales director for
Romania and previously for Hungary. In Romania Mr. Olajos led Sodexo’s strategic initiatives helping the
company to accomplish digital transformation and to strengthen its market leadership. In Bulgaria, Mr.
Olajos will apply a similar strategy further speeding up the transformation of Sodexo Benefits and Rewards
Bulgaria by focusing on digitising products, tools and processes and by offering better customer experience
working with Sodexo. His goal will be to continue and outpace the growth and development of the business
in Bulgaria. He graduated from the University of Applied Sciences (BGE) in Budapest. He speaks
Hungarian and English.

ТОДОР КЕСИМОВ е управител на „Такеда България“
ЕООД. Постъпва в Takeda през 2012 г., като заема
различни позиции в областта на финансите и
логистиката както в представителството на Takeda в
България, така и с отговорности за различни съседни
държави. В периода 2017-2018 г. г-н Кесимов е
ръководител на финансовия отдел на компанията за
Балканския полуостров. От началото на 2018 г. поема
поста управител на представителството на Takeda в
България. Понастоящем, след придобиването на Shire
от Takeda, г-н Кесимов оглавява обединената компания
„Такеда България“. От 2020 г. е член на Управителния
съвет на Японско-българска бизнес асоциация, а от 2021 е член на Управителния съвет на
Асоциацията на научно-изследователските фармацевтични производители в България (ArPharm).
TODOR KESIMOV is General Manager of Takeda Bulgaria EOOD. He joined Takeda in 2012 and since
then he has been assigned various positions in the field of finance and logistics in Takeda’s representative
office in Bulgaria, as well as with responsibilities for various neighbouring countries. In the period 20172018 Mr Kesimov led Takeda’s Finance department for the Balkan region. Since the beginning of 2018
Mr. Kesimov has been General Manager of Takeda’s representative office in Bulgaria. Currently, after
Takeda acquired Shire, Todor Kesimov is General Manager of Takeda Bulgaria EOOD. Since 2020 Todor
Kesimov he has been a member of the Management board of the Japan-Bulgaria Business Association and
since 2021 he has been a member of the Management Board of the Association of the Research-Based
Pharmaceutical Manufacturers in Bulgaria (ArPharm).

ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ е основател и управител на
една от водещите транспортно-логистични компании в
България – Transpress. От близо 28 години той
отговаря
за
стратегическото
развитие
на
организацията, която към днешна дата има екип от 700
служители, автопарк от над 300 автомобила, 14
логистични центъра у нас, а благодарение на
партньорството си с международния гигант Dachser
оперира в мрежа от 400 локации в цяла Европа.
Transpress осигурява превоз на над един милион
пратки годишно и пълна гама транспортни и
логистични услуги. Има лидерска позиция на пазара на
палетни пратки у нас, а под бранда Green Courier развива куриерски услуги за бизнеса и хората с
грижа към околната среда. Като предприемач с над 30 години опит, има успешно реализирани
проекти както в транспортния сектор, така и в строителството, търговията и услугите. Той е убеден
привърженик на концепцията за „учене през целия живот” и има задълбочен интерес в прилагането
на лидерски модели коучинг практики в управлението.

VESELIN STOYANOV is the Founder and Manager of one of the leading transport and logistics
companies in Bulgaria – Transpress. For nearly 28 years he has been responsible for the strategic
development of the organisation, which today has a team of 700 employees, a fleet of over 300 cars, 14
logistics centres in Bulgaria, and thanks to its partnership with the international giant Dachser operates a
network of 400 locations all around Europe. Transpress provides transportation of over one million
shipments per year and a full range of transport and logistics services. Transpress has a leading position in
the pallet shipments market in Bulgaria, and under the brand Green Courier develops courier services for
businesses and people with care for the environment. As an entrepreneur with over 30 years of experience,
Veselin Stoyanov has successfully implemented projects in the transport sector as well as in construction,
trade and services. He is a strong supporter of the concept of "lifelong learning" and has a deep interest in
the application of leadership models of coaching practices in management.

ВАДИМ РОШМАНОВ e председател на УС на сдружение
„Асоциация за международно обществено развитие” (АМОР).
Организацията разработва и управлява проекти и програми,
финансирани от ЕС и други донори – програми, държавни и
общински фондове, други финансови механизми, като основната цел
е ангажирането на свободното време на младите хора и
подобряването на техните предприемачески и стартъп умения.
Магистър по политология, дипломация и национална сигурност от
Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”.
Завършил аспирантура в Руския университет „Дружба на народите“
в Москва, специалност политически проблеми в международните
отношения, глобалното и регионалното развитие. Тема на дисертацията – суверенитетът в
евразийската интеграция, изследване на трите основни механизма на интеграция на евразийското
пространство: Европейски съюз, Евразийско икономическо съобщество и глобалната инициатива
„Един пояс, един път“. Учредител и председател на УС на „Асоциация на младите учени“.
VADIM ROSHMANOV is Chairman of the Association for International Social Development (AISD).
The organisation develops and manages projects and programmes funded by the EU and other donors –
programmеs, state funds in Bulgaria, projects by foreign governments and other financial institutions to
stimulate youth activity and build youth entrepreneurship capacity and skills. Participant in the National
Association One Road, One Belt. Currently a PhD student at the Russian University Friendship of the
Peoples in Comparative Political Science/ Political Problems in International Relations, Global and
Regional Development.

