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НОВИТЕ ЛИДЕРИ 2022 

 

MEET THE NEW CEOS 2022 

 

УПРАВИТЕЛИ НА НОВИ КОМПАНИИ ЧЛЕНОВЕ НА БФБЛ  

CEOS OF NEW BBLF MEMBER COMPANIES 

 

ИВО НИКОЛОВ e мениджър за България на унгарската консултантса компания ААМ Консултинг. 
Завърших Техническия университет в Будапеща като инженер по измервателна техника и управление на процеси. 

Междувременно започнах работа в Shell, където писах и дипломната си работа. По-късно се сдобих и с диплома за 

инженер икономист от Икономическия университет в Будапеща. Кариерата ми в Shell продължи 24 години, 

последно като мениджър на операциите и ръководител на корпоративния бизнес на Shell в България, Унгария и 

Ръмъния. От 2020 година ръководя българския офис на унгарската консултантска компания ААМ Консултинг. 

Член съм и на мениджмънта на компанията и в Унгария. Занимаваме се с водене на проекти, обикновено свързани 

с въвеждане или усъвършенстване на процеси и информационни системи, изработване на стратегии. Доста от 

работата ни в България е свързана с подобряване на информационната сигурност, оказваме помощ с дигитализация, 

а в бъдеще и с проекти по зеления преход и кръговата икономика. Работим с компании от много сектори – финансов, 

телекомуникационен, енергиен, логистичен, лека и тежка промошленост, обществен сектор. 

IVO NIKOLOV is country manager for Bulgaria of Hungarian consultancy AAM Consulting. I graduated from the 

Technical University of Budapest as an engineer in measurement and process control. In the meantime, I started working at 

Shell, where I also wrote my final thesis. Later, I also obtained a diploma for 

Engineer Economist from the Budapest University of Economics. My career at 

Shell lasted 24 years, the last 8 as Operations Manager and Head of Shell's B2B 

business in Bulgaria, Hungary and Romania. Since 2020, I have been managing 

the Bulgarian office of the Hungarian AAM Consulting Ltd. I am also a member 

of the company's management in the Hungarian HQ. We are leading projects, 

usually related to the introduction or improvement of processes and information 

systems. Much of our work in Bulgaria is related to improving information 

security. We provide assistance with digitalisation and in the future also with green 

transition and circular economy projects. Our clients come usually from many 

different sectors such as financial, telecommunications, energy, logistics, light and 

heavy industry, public. 
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ВИКТОРИЯ БИСЕРОВА е главен изпълнителен директор на Алто комюникейшънс енд пъблишинг.  След 

дългогодишен опит в сферата на медиите и комуникациите, Виктория Бисерова се посвещава на книгоиздателския 

бизнес. През 2010 г. основава издателство „Ентусиаст“, а година по-късно – издателство „Апостроф“. От 2012 г. 

управлява най-голямата книжарница в страната – Книжен център „Гринуич“. 

Виктория Бисерова е инициатор на първата в Европа безплатна плажна 

библиотека през 2013 г. и на националната кампания „Стара хартия за нова 

книга“, която вече 10 години обединява грижата за природата и любовта към 

четенето. 

Други нейни инициативи и проекти за насърчаване на четенето, 

образованието, културата, изкуството и спорта са „Национална седмица на 

детската книга“, „Купи 1 книга. За да я има книгата“, „Играем заедно“ и др. 

Виктория Бисерова е партньор в проектите „Музика в книга“ и Национална 

стипендия „С усилия към звездите“. 

През 2016 г. получава научна степен „доктор“ по книгознание към 

Факултета по журналистика и масова комуникация в СУ „Св. Климент 

Охридски“, където в момента е асистент и преподава дисциплините „Увод 

в книгоиздаването“ и „Продуциране на издателски продукти“ във 

Факултета по журналистика и масова комуникация и „PR и реклама“ във 

Факултета по славянски филологии. 

 

VICTORIA BISEROVA is CEO of Alto Communications & Publishing. 

After many years in media and communications, Victoria Biserova dedicated 

herself to the book publishing business. In 2010, she founded Enthusiast 

publishing house, and a year later – Apostrof publishing house. Since 2012, she 

has been managing this country’s largest bookstore – Greenwich Book Centre. 

Victoria Biserova is the initiator of the first free beach library in Europe in 2013 and of the national campaign Old Paper 

For a New Book, which for the last 10 years has been aiming to encourage care for nature and love of reading. 

Some of her other initiatives and projects that strive to encourage reading, education, culture, art and sports, include National 

Children's Book Week, “Buy 1 Book. For Books to Thrive, Let's Play Together, etc. Victoria Biserova is a partner in the 

projects Music in a Book, National Scholarship Striving for the Stars. 

In 2016, she received a doctor’s degree in Book Science at the Faculty of Journalism and Mass Communication at Sofia 

University St. Kliment Ohridski, where she is currently an assistant and teaches the courses Introduction to Book Publishing 

and Production of Publishing Products” at the Faculty of Journalism and Mass Communication and “PR and Advertising at 

the Faculty of Slavic Studies. 

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ И ХРИСТО НИКОЛОВ са съдружници във Ферма „Багри“. 

 

DIMITAR NIKOLOV, HRISTO NIKOLOV are partners at Bagri Farm.  
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Д-Р КАМЕЛИЯ ТЕРЗИЙСКА е управител на Брейн Сторм Консулт. Предприемач и визионер в сферата на 

финансите, счетоводството и одита с над 34 години опит.  Доктор по икономика, регистриран одитор и експерт 

счетоводител.  Създава своята компания през 1997 г. Към днешна дата, екипът наброява над 100 души в 5 офиса в 

цяла България. 

Тя е от хората, дали насоки за развитие на десетки стартъпи и вече утвърдени 

компании. Със своята експертиза в създаването и развитието на бизнеси, в 

данъчно-счетоводната дейност, в бизнес процесите, в подбора и мотивацията 

на служители тя е отличен и утвърден ментор на множество предприемачи. 

Често изнася публични лекции и е дългогодишен преподавател в няколко 

висши учебни заведения. 

Меценат и носител на множество награди за бизнес, икономика и иновации. 

Организатор на форум за вдъхновяване на младите: „Сподели успеха си с 

нас“, чието следващо издание е на 24 ноември. Лектор с невероятна харизма 

и запомнящо се присъствие. 

 

DR. KAMELIA TERZIYSKA is Managing Partner of Brain Storm Consult. 

An entrepreneur and visionary in the field of finance, accounting and auditing, with 

over 34 years of experience. Doctor of Economics, registered auditor and expert 

accountant. She founded her company 1997. Today, the team numbers over 100 

people, in 5 offices throughout Bulgaria. 

She is one of the people who has provided guidance for the development of dozens 

of startups and already established companies. With her expertise in the creation 

and development of businesses, in tax and accounting, in business processes, in the 

selection and motivation of employees, she is an excellent and established mentor 

of many entrepreneurs. She often gives public lectures and has been a long-term teacher at several higher education 

institutions. 

Patron and winner of numerous awards for business, economy and innovation. Organiяer of the youth inspiration forum: 

Share Your Success With Us, the next edition of which will be held later this year. A speaker with incredible charisma and 

a memorable presence. 
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Мариела Гачевска е управител и собственик на Булмар МЛ. Икономист с 

магистърска степен по „Международни икономически отношения“ от УНСС. 

Основава фирмата си през 2003 г. и вече близо 20 години утвърждава 

БУЛМАР МЛ ООД като една от водещите търговски компании, 

специализирана в дистрибуцията на едро на медицински изделия, лекарствени 

средства и медицинска апаратура на българския пазар.  Успешно управлява 

компанията си в България, като използва най-добрите практики в управлението и притежава необходимите за един 

отличен мениджър личностни характеристики. Под нейно ръководство и благодарение на нейната находчивост, 

целеустременост и иновативен подход Булмар МЛ става официален дистрибутор на водещи международни 

компании, сред които: 

 Abbott Diagnostic – световен лидер в областта на in vitro диагностиката, покриваща над 90% от нуждите на 

лабораториите в сферата на биохимични, имунологични и хематологични изследвания. 

 Grifols – световен лидер в производството на пълна гама продукти за имунохематологична диагностика. 

През 2019 г. успешно реализира въвеждането на NAT технологията в България, която е най-новата в 

световен мащаб технология за диагностика на донорска кръв за инфекции. 

 Cardivais, Испания – водещ производител на хирургични защитни облекла и сетове 

 Haemonetics – световен лидер в производството на специализирана медицинска апаратура и консумативи в 

сферата на трансфузионната хематология 

 Lmb Technologie GmbH – немска компания специализирана в производството на медицински изделия и 

апаратура за нуждите на кръвопреливните центрове и болници  

 IVascular, Испания – производител на медицински изделия за коронарна и периферна ангиопластика 

В допълнение към бизнес проектите си, Мариела Гачевска разработва и спонсорира социално отговорни проекти, 

подкрепя млади спортисти и художници в развитието им. 

Mariela Gachevska is owner and manager of Bulmar ML. An economist with a Master's degree in International 

Economic Relations from the University of National and World Economy (UNWE), she  founded her company in 2003 and 

for nearly 20 years has established BULMAR ML Ltd. as one of the leading trading companies specialising in the wholesale 

distribution of medical devices, pharmaceuticals and medical equipment on the Bulgarian market. Mariela Gachevska is a 

manager who successfully manages her company in Bulgaria, using the best management practices and possessing the 

necessary personal skills for an excellent manager. Under her leadership and thanks to her resourcefulness, determination 

and innovative approach Bulmar ML became an official distributor of leading international companies, including: 

 Abbott Diagnostic – a world leader in in vitro diagnostics, covering more than 90% of the needs of laboratories in 

the field of biochemical, immunological and haematological research. 

 Grifols – a world leader in a complete range of immune-haematological diagnostic products. In 2019, successfully 

implemented the introduction of NAT technology in Bulgaria, which is the latest technology worldwide for the 

diagnosis of donor blood for infections. 

 Cardivais, Spain – a leading manufacturer of surgical protective garments and kits 

 Haemonetics – a world leader in specialized medical equipment and supplies in the field of transfusion haematology 

 Lmb Technologie GmbH – German company specialized in the production of medical devices and equipment for 

the needs of blood transfusion centres and hospitals  

 IVascular, Spain – manufacturer of medical devices for coronary and peripheral angioplasty 
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Доц. д-р МАНЮ МОРАВЕНОВ е член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Българска 

фондова борса. Той е с близо 25-годишен опит в сферите на финансите и инвестициите, пазара на недвижими 

имоти и капиталовите пазари. Преди да оглави БФБ, доц. д-р Моравенов заема редица ръководни длъжности в 

институции и неправителствени организации на българския капиталов и инвестиционен пазар, сред тях Комисията 

по ценни книжа и фондови борси (сега КФН), работни групи към Министерството на финансите, БФБ, Асоциацията 

на дружествата със специална инвестиционна цел, Българската асоциация на лицензираните инвестиционни 

посредници, Националната комисия по корпоративно управление и 

др. През последните години е ангажиран активно в управлението на 

кредитния портфейл и кредитоспособността на компаниите, както и 

ръководенето на процесите при различните източници на 

финансиране като: корпоративни заеми и банково финансиране, 

емитиране на облигации, IPO-та и капиталово финансиране. В 

момента е председател на Green Finance & Energy Centre – първият и 

единствен в България think-tank за устойчиви финанси и енергетика, 

създаден по инициатива на БФБ и БНЕБ. Наскоро беше избран от ЕК 

за посланик на Европейския пакт за климата. Дългогодишен 

преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси. 

Притежава докторска степен по „Финанси, кредит и застраховка“ от 

СУ „Св. Климент Охридски“ и магистърска по „Икономика и 

информатика“ от УНСС. 

 
Аssoc. Prof. MANYU MORAVENOV, Ph.D., MRICS is Member of 

the Board and CEO of the Bulgarian Stock Exchange. Ha has nearly 25 

years of experience in the field of finance and investment, real estate and 

capital markets. Prior to joining BSE, he held a number of management 

positions in institutions and non-governmental organizations on the 

Bulgarian capital and investment market, including the Securities and Exchange Commission (now Financial Supervision 

Commission), working groups at the Ministry of Finance, the BSE, the Special Investment Purpose Companies Association, 

the Bulgarian Association of Licensed Investment Intermediaries, the National Corporate Governance Committee and 

others. In the recent years, Mr. Moravenov, has been actively involved in managing the credit portfolio and creditworthiness 

of companies, as well as managing the processes of various sources of financing such as corporate loans and bank financing, 

bond issuance, IPOs and equity financing. Currently he is the Chairperson of the Green Finance & Energy Centre, the first 

and only in Bulgaria think-tank for sustainable finance and energy, established by the Bulgarian Stock Exchange and the 

Independent Bulgarian Energy Exchange. Recently Mr. Moravenov was recognized by the European Commission as a 

European Climate Pact Ambassador. Assoc. Prof. Manyu Moravenov is a longtime lecturer in the University of Finance, 

Business and Entrepreneurship. He holds Ph.D. in Finance, Credit and Insurance from Sofia University "St. Kliment 

Ohridski" and a Master's degree in Economics and Informatics from the University of National and World Economy in 

Bulgaria. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

 
 

 
Дипл. маш. инж. ВЕСЕЛИНА СТАНИЛОВА е управител. След дипломирането в Технически университет 

започва работа в ИПП „Инженеринг” – инженерингова фирма в Машиноекспорт. От 1989 г. е главен експерт в 

дирекция „Бартери” в ЗММ Импекс – външнотърговска организация за продажба на 

машини и инструменти.През 1992 г. създава частна фирма за продажба на машини и 

индустриални системи. От 1999 г. е официален дистрибутор на ELECTROLUX 

PROFESSIONAL в България и оборудва кухните на десетки ресторанти и хотели, 

предимно на морето и в зимните курорти. 

 

VESSELINA STANILOVA is general manager. After graduating from the Technical 

University of Sofia she started working at IPP ENGINEERING – engineering firm in 

MASHINOEXPORT. In 1989 she became a major expert in Barter department of ZMM 

IMPEX – a foreign-trade organisation selling machines and instruments. In 1992 set up a 

private company dealing in machines and industrial systems. Since 1992 has been an official 

distributer of ELECTROLUX PROFESSIONAL in Bulgaria and has equipped the kitchens 

of tens of restaurants and hotels mainly at the seaside and mountain resorts. 

 

 
ЛЮБОМИР ТИЛЕВ e регионален мениджър продукти сигурност. 

 
LYUBOMIR TILEV is Regional Manager Security Products.  

 

 

 
 
Интерланг – Вашият доверен партньор за преводачески услуги! 

Помагаме на бизнеса да общува по-добре с клиентите си и да расте в глобална среда. 

· 25-годишна история 

· Повече от 1,5 милиона преведени страници 

· Предоставен устен превод на над 5 000 събития 

· Екип от над 500 професионални преводачи и консултанти  

· Множество клиенти, сред които ключови институции в България и Европа, корпорации, технологични, 

фармацевтични и медицински компании 
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АНДЖЕЛО ЗУКАЛА е генерален мениджър на ИнтерКонтинентал София и генерален мениджър за 

Балканския регион. 

ANGELO ZUCCALA is General Manager of InterContinental Sofia 

and Area General Manager for the Balkan region. He was born in Nice, 

France. Dual national, Italian and French, Angelo posses Master’s degree 

in Business Studies and Finance. He has been working in the hospitality 

industry for more than 25 years. Angelo joined InterContinental Hotels & 

Resorts in 2003, where he worked in several leadership positions in 

different countries-UK, France, Egypt, Malta, Germany, Romania and 

Bulgaria.   

 

 

 

 

 

МИНКО ЦЪРОВСКИ е генерален мениджър на отдел "Професионални продукти" (PPD) на L'Oréal, 

отговарящ за 9 страни от Адрия и Балканския регион (България, Хърватия, Сърбия, Словения, Босна и Херцеговина 

и др.). Започва кариерата си в L'Oréal през 1994 г., като лансира марките L'Oréal Paris и Garnier в България, 

проправяйки пътя на високите постижения в областта на красотата в региона. Като поема постепенно поемайки все 

повече отговорности и постига забележителни резултати, г-н Църовски допринася за сливането на подразделенията 

в Адрия, Балканите и България през 2015 г., като създава разнообразен център с повече от 20 млн. потребители. 

Той спомогна за изграждането на високата репутация на компанията в региона и внедри нейната отговорна и 

устойчива визия на като част от регионалния Управителен комитет на Л'Ореал, оглавяван от главния изпълнителен 

директор г-жа Ваня Панайотова.  

 

MINKO TZAROVSKI is General Manager of L'Oréal Professional 

Products Division (PPD), responsible for 9 countries of Adria and Balkan 

region (Bulgaria, Croatia, Serbia, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, etc). He 

started his carrier in L'Oréal in 1994 by launching L’Oréal Paris and Garnier 

brands in Bulgaria, paving the way for beauty excellence in the region. 

Gradually taking more responsibility and achieving remarkable results, 

Mr.Tzarovski contributed to the merging of Adria, Balkan and Bulgarian 

entities in 2015, creating a diverse hub with more than 20 M consumers. He 

helped in building high reputation of the company within the region and 

embedded responsible and sustainable company vision as a part of regional 

L’Oreal Management Committee headed by CEO, Mrs.Vanya Panayotova.  
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НИКОЛА ГОТРОН e изпълнителен директор на МЕТРО България от април 2021 г. Започва кариерата си в 

компанията през март 2007 г. като ръководител отдел Снабдяване в МЕТРО Франция, където остава до края на 

2012 г., заемайки различни позиции в отдел Продажби. От 2012 до 2014 г. той 

заема длъжността директор Корпоративни продажби в Дюселдорф. След това 

през 2014 г. е назначен за директор Продажби в МАКРО (Метро) 

Нидерландия, последван от същата позиция в МЕТРО Китай през 2018 г., 

където остава до настоящото си назначение в България. Преди да дойде в 

МЕТРО, Никола има богат опит на различни позиции в Карфур Франция, 

както и в звукозаписна компания. Никола е роден през 1966 г. във Франция, 

женен е и има четири деца. 

 

NICOLAS GAUTHERON is the CEO of METRO Bulgaria since April 2021. 

Nicolas began his career in the company in March 2007 as Head of Buying at 

METRO France, where he remained until the end of 2012, holding various positions 

in Operations department. From 2012 to 2014 he took over the position of Director 

Corporate Operations in Dusseldorf. Then in 2014 he was appointed Operations 

Director at MAKRO (Metro) Netherlands, followed by the same position at METRO China in 2018, where he remained 

until his current appointment in Bulgaria. Prior to coming in METRO, Nicolas has vast experience in various positions in 

Carrefour France, as well as in a recording company. Nicolas was born in 1966 in France. He is married and has four kids. 

 

 
 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ е търговски директор на Райт Пак. Той е второ поколение в семейния бизнес на 

семейство Димитрови. Райт Пак ЕООД е компания, специализирана в 

производството на луксозни опаковки от картон, велпапе и полиетилен. 

Присъединява се към семейния бизнес веднага след дипломирането си през 

2013 година. От 2017 г. е на позиция търговски директор. Завършил е 

образцова математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“, а висше завършва 

със специалност „Стопанско управление“ към Стопански факултет на СУ „Св. 

Климент Охридски“.  

 

DIMITAR DIMITROV is Commercial Director at Right Pack. He is second 

generation in the family business. Right Pack Ltd. specialises in the production of 

luxury folding boxes, corrugated board and flexible packaging. Dimitar joined the 

family business right after his graduation in 2013. Since 2017 he has operated as 

Commercial Director. He is a graduate from Mathematics High School “Akad. K. 

Popov” and Bachelor in Business Administration from Faculty of Economics at 

Sofia University St. Kliment Ohridski.    
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ИНЖ. ВЪРБАН МАРИНОВ e съдружник. Завършва Висше строително 

училище “Л. Каравелов” – София, магистърска степен специалност 

„Промишлено и гражданско строителство“. От 2001 г. се занимава с 

консултантска дейност в сферата на недвижимите имоти. Става оценител на 

недвижими имоти, лицензиран от Агенцията по приватизация през 2002 г. и 

сертифициран от Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) от 

2009 г. Оценител на земеделски земи и трайни насаждения, сертифициран от 

КНОБ от 2019 г. Придобива квалификация REV – Recognised European Valuer 

(Признат европейски оценител) при оценката на недвижими имоти през 2018 г. Член е на Камарата на независимите 

оценители в България, Камарата на професионалните оценители и е вещо лице към АВ. Над 20 години 

професионално и отговорно изготвя оценки за нуждите на банково кредитиране, финансова отчетност, 

изпълнителни дела и други цели. 

 

Eng. VARBAN MARINOV is partner. He holds a master’s degree in Industrial and Civil Construction at the Lyuben 

Karavelov Higher School of Construction – Sofia. Since 2001, he has been engaged in consulting activities in the field of 

real estate. Mr. Marinov is a real estate appraiser, licensed by the Privatization Agency in 2002 and was certified by the 

Chamber of Independent Appraisers in Bulgaria in 2009. In 2019 he was also certified as appraiser of agricultural lands and 

permanent crops. In 2018 he obtained the qualification REV - Recognized European Valuer for evaluation of real estate. 

Member of the Chamber of Independent Valuers in Bulgaria (KNOB), Chamber of Professional Valuers (KPO) and an 

expert at the AB. For more than 20 years, Mr. Marinov has professionally and responsibly prepared assessments for the 

needs of bank lending, financial reporting, enforcement cases and other relevant purposes. 

 

 

КОНСТАНТИН КОНОВ е главен изпълнителен директор на „РОБЕРТ 

БОШ“ и представител на ГРУПА БОШ за България. Опитен 

професионалист с инженерна подготовка. Завършил е Техническия 

университет в София като магистър по компютърни науки. В IT бизнеса е 

повече от 25 години. През последните 17 години заема мениджърски позиции 

в компании като Citibank (ръководител на технологиите), HP (директор на 

Центъра за глобални операции), Luxoft (управляващ директор) и в Бош, 

където до края на 2021 г. е управляващ директор. От 2022 г. е главен 

изпълнителен директор и представител на Роберт Бош за България. Той 

ръководи следните подразделения на Бош в страната: Автомобилно 

оборудване, Термотехника, Електроинструменти, Сградни технологии и Инженеринг Център София.  

 

KONSTANTIN KONOV is General Manager and Representative of ROBERT BOSCH for Bulgaria. An experienced 

professional with engineering training. He graduated from the Technical University in Sofia with a master's degree in 

computer science. He has been in the IT business for more than 25 years. For the last 17 years he has held management 

positions in companies such as Citibank (Head of Technology), HP (Director of the Centre for Global Operations), Luxoft 

(Managing Director), and Bosch, where he was Managing Director of Bosch Engineering Centrе Sofia to the end of 2021. 

In 2022 he took the position of General Manager, and he is Representative of Robert Bosch for Bulgaria. Konov is  
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responsible for the following Bosch divisions in Bulgaria: Automotive Aftermarket, Thermotechnology, Power Tools, 

Building Technologies and the Engineering Centre Sofia. 

 

 

 
ДИМИТЪР БАРТОВ е управител. 

 

DIMITAR BARTOV is CEO.  

 

 

 

Д-р СВЕТОСЛАВ ЦЕНОВ е управител. Бизнес мениджър с над 17 години опит във фармацевтичната индустрия. 

Заемал е различни високи позиции в мултинационални компании на глобално и регионално ниво в сферата на 

мениджмънта, корпоративната стратегия, достъпа до 

пазара, връзките с институции, маркетинга, медицината. В 

работата си поставя силен фокус върху области като 

лидерство, стратегическо мислене, достъп до пазара, 

ориентираност към клиента и пациента, иновативни 

решения. 

Понастоящем д-р Ценов работи като независим 

консултант по различни проекти в сферата на 

здравеопазването.  

 

Dr. SVETOSLAV TSENOV is General Manager. A 

business executive with more than 17 years of experience in 

the pharmaceutical industry. He has taken different senior 

positions on global and regional level in general management, 

corporate strategy, market access, government affairs, 

marketing, medical in multinational companies. In his work he puts strong focus on areas like leadership, strategic thinking, 

market access, customer and patient centricity, innovative solutions. 

Currently, Dr. Tsenov works as an independent consultant on various projects in the field of healthcare. 
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ИВАН АРМЯНОВ е управител "Търговски отдел". Следва „Бизнес администрация 

и маркетинг“ в България и Business Management & MBA във Великобритания. 

Докато е в Англия, посещава курсовете за маркетинг на Drayton Bird и бизнес 

управление на Sandro Forte в Лондон. През 2010 г. окончателно се завръща в 

България и се включва в семейното дружество „ТАНГРА“, в което е работил и преди 

това. Развива търговската и експортна дейност, като днес „ТАНГРА“ предлага 

продуктите си в 17 държави от Европа, а от 2017г. и в ОАЕ Дубай. Освен с 

търговската дейност на дружеството, Иван Армянов се занимава и с развойната 

дейност, както и с продуктовото сертифициране. Дружеството е единственият 

български сертифициран производител на вентилационни енергоспестяващи 

системи от Eurovent и TUV. Това прави ТАНГРА 1 от 11 сертифицирани 

производители в света. По време на пандемията от Covid-19, екип на дружеството, 

ръководен от Иван Армянов, разработва, тества и сертифицира с TUV и БАН и пуска 

на пазара български стерилизатор на въздух. ТАНГРА дарява стерилизатори на 

детското отделение в Пирогов и на детска градина „Детски свят“. 

 

IVAN ARMIANOV is Commercial Director. A graduate in Business Administration & Marketing in Bulgaria and Business 

Management & MBA in UK. While in England he attended Drayton Bird's marketing and Sandro Forte's business 

management courses in London. In 2010 he finally returned to Bulgaria and joined the family company TANGRA, where 

he had worked before. He is in charge of commercial and export activities, and today TANGRA offers its products in 17 

European countries, and since 2017 has been present also in UAE Dubai. In addition, Ivan Armianov also deals with the 

business and products development, as well as with product certification. The company is the only Bulgarian manufacturer 

of ventilation energy-saving systems certified by Eurovent and TUV. This makes TANGRA 1 of 11 certified manufacturers 

in the world. During the Covid-19 pandemic, a team led by Ivan Armianov developed, tested and certified with TUV and 

Bulgarian Academy of Science and launched a Bulgarian air steriliser. TANGRA donates sterilizers to the children's ward 

in Pirogov and to Detski Svyat kindergarten. 

 

 

 

СТЕФАН ДЖУРЕЛОВ e управител. Завършва ТУ Габрово, специалност 

Компютърни мрежи. Има над 25 години опит в ИТ бизнеса, тад 15 години опит като 

Търговски директор в няколко ИТ компании. Председател на Спортен клуб „Фуна“. 

През 2000 г. създава и развива Тинк Смарт. Компанията днес е с над 20 служители и 

продължаваме да наема и развива млади и ентусиазирани колеги. 

STEFAN DZHURELOV is General Manager.  Graduated with honors from TU Gabrovo, 

specialising in Computer Networks. Over 25 years of experience in the IT business. Over 15 

years of experience as a Sales Director in several IT companies. Chairman of Funa Sports 

Club. In 2000, he created and developed Think Smart. The company today has over 20 

employees and we continue to hire and develop young and enthusiastic colleagues. 
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ВАЛЕНТИНА БОЖЕВА e вицепрезидент. Юрист с 

дългогодишен опит. Тя е част от екипа на ФАНТАСТИКО от 15 

години. Започва карирерата си в компанията като юрисконсулт, 

след това ръководи правната дирекция. Днес е вицепрезидент на 

"Фантастико груп" с фокус върху ресори "Правно обслужване" 

и "Човешки ресурси". Отговаря за създаване на корпоративната 

стратегия за управление на човешките ресурси, 

идентифициране и насърчаване на подходи за осигуряване на 

работна среда, даваща възможност на всички хора в екипа да се 

развиват и да разгърнат пълния си потенциал. Ангажирана е с 

изготвянето на процедури, които да гарантират спазване на 

фирмените политики на всички нива в организацията и 

контролира процеса за осигуряване съответствието на 

вътрешните актове на компанията с българските и европейските 

нормативни актове. 

 

 

 

Михаил Петров е CEO на Schwarz IT България от 2020 г. след обединението на двете технологични компании 

Lidl Digital и Каufland Service. Раждането на новата компания има 

предистория, в която Михаил играе ключова роля. През 2004 г. той 

застава начело на финансово-административната дирекция на 

Kaufland. През 2016 г. Kaufland Service създава ИТ хъб в България, 

чийто фокус е разработването на софтуерни продукти за цялата 

група в света, и Михаил застава начело. През декември 2020 г. под 

негово ръководство екипите на Kaufland Service и Lidl Digital се 

обединяват в нова ИТ компания – Schwarz IT България. Така 

България става първата държава, в която групата Schwarz изнася 

своите ИТ операции. Това е и мечта на Михаил – да изгради shared 

service centrе у нас и да създаде ИТ хъб за най-големия ритейлър в 

Европа – групата Schwarz. Schwarz IT България e един от 

централните доставчици на ИТ услуги за групата, като предоставя 

ИТ решения за нейните четири подразделения с около 500 000 

служители по целия свят и над 12 900 магазина в повече от 30 

страни. Паралелно с изграждането на новата компания Михаил 

Петров работи активно в посока популяризиране на България като 

привлекателна дестинация за работа. Негова лична мисия е 

завръщането ИТ специалисти у нас, както и привличането на 

повече жени в технологиите. 

Michail Petrov has been the CEO of Schwarz IT Bulgaria since 2020 following the merger of the two technology 

companies Lidl Digital and Kaufland Service. The birth of the new company has a background in which Michail played 

a key role. In 2004, he headed Kaufland's financial and administrative department. In 2016, Kaufland Service created an IT 
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hub in Bulgaria focused on the development of software products for the entire group worldwide, and Michail was at the 

helm. In December 2020, under his leadership, the Kaufland Service and Lidl Digital teams merged into a new IT company 

– Schwarz IT Bulgaria. Bulgaria has thus become the first country to which the Schwarz group outsources its IT operations. 

This is also a dream of Michail – to build a shared service centre in this country creating an IT hub for the largest retailer in 

Europe – the Schwarz Group. Schwarz IT Bulgaria is one of the central IT service providers for the Group delivering IT 

solutions for its four divisions with about 500,000 employees worldwide and over 12,900 stores in more than 30 countries. 

Parallel to the creation of the new company, Michail Petrov has been actively working to promote Bulgaria as an attractive 

job destination. His personal mission is the return of IT specialists to this country, as well as encouraging more women for 

careers in technology. 

 

 

НОВОНАЗНАЧЕНИ УПРАВИТЕЛИ НА ЧЛЕНОВЕ НА БФБЛ  

NEWLY APPOINTED CEOS OF BBLF MEMBER COMPANIES 

 

 

 

 

ПАВЕЛ КОЛЕВ е управител. 

PAVEL KOLEV is CEO.  

 

 

 

ОЛГА ЛАВРЕНОВА е изпълнителен директор. 

OLGA LAVRENOVA is Executive Director.  
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ВОЛФГАНГ ПАЧУЛА е новият Генерален мениджър на Hyatt Regency Sofia. Родом от Германия, той има 

богат опит в хотелиерския мениджмънт с предишни ръководни позиции в Танзания, Азербайджан, ОАЕ и Русия. 

Завършва Steigenberger Academy, едно от водещите училища за хотелиерство в Германия, със стаж в известния 

хотел Koenigshof в Мюнхен. След като се дипломира през 2000 г., той се присъединява към Front Office отдела в 

Park Hyatt Hamburg. Следвайки страстта си към ските, скоро се премества 

в Kempinski Grand Hotel des Bains в Сейнт Мориц, прекарвайки там 5 

години и израствайки до позицията Старши мениджър продажби в leisure 

сегмента със специалност пазарите от ОНД. През 2006 г. получава първата 

си позиция извън стария континент в Аджман, ОАЕ. В Kempinski Hotel 

Ajman той развива кариерата си в продажбите и маркетинга в продължение 

на две години, преди да се релокира през 2008 г. като Директор Продажби 

в хотел Kilimanjaro Kempinski в Дар ес Салаам, Танзания. Година по-късно, 

той заема и позицията Директор Продажби и маркетинг в новооткрития 

Bilila Lodge Kempinski, разположен в националния парк Серенгети. През 

2010 г. хотелът се присъединява към бранда Hyatt, а Пачула поема водеща 

роля в Операции като Директор Стаи. През 2012 г. той се премества от 

Танзания в Баку, Азербайджан като Директор Стаи в Park Hyatt Baku и 

Hyatt Regency Baku. След две години е назначен за оперативен директор 

при откриването на Hyatt Regency Dubai Creek Heights, ключов хотел в 

ОАЕ. Оттам той преминава към първата си длъжност на Генерален 

мениджър през 2019 г. в Hyatt Regency Sochi в Русия. В България  отговаря 

както за Hyatt Regency Sofia, така и за Hyatt Regency Pravets Resort, чието 

откриване предстои. 

 

WOLFGANG PACZULLA joined Hyatt Regency Sofia in the position of 

Cluster General Manager. Originally from Munich, Mr. Paczulla brings extensive experience in hospitality management, 

with previously held managerial positions in various destinations, including properties in Tanzania, Azerbaijan, UAE, and 

Russia. Mr. Paczulla went to the Steigenberger Academy, one of Germany's leading hotel management schools, with a 

combined apprenticeship program at the famous Koenigshof Hotel in Munich. After graduating in 2000, he joined the Front 

Office department at Park Hyatt Hamburg. Following his passion for skiing, he soon moved to the Kempinski Grand Hotel 

des Bains in St. Moritz, spending there 5 years growing to the position of Senior Sales Manager handling the leisure segment 

with specialization in CIS markets. In 2006 he received his first position outside of the old continent, in Ajman in the UAE. 

At the Kempinski Hotel Ajman he continued his career in Sales & Marketing for two years before moving in 2008 as 

Director of Sales to the Kilimanjaro Hotel Kempinski in Dar es Salaam, Tanzania. A year later while continuing working 

for the property, he also became Director of Sales & Marketing for the then opening Bilila Lodge Kempinski, located in the 

Serengeti National Park, Tanzania. In 2010, he moved to Operations as Director of Rooms while the property rebranded 

from Kempinski to Hyatt. In 2012, he moved from Tanzania to Baku in Azerbaijan as Director of Rooms for Park Hyatt 

Baku and Hyatt Regency Baku. After two years he was then appointed as Director of Operations for the opening of Hyatt 

Regency Dubai Creek Heights, a key property in UAE. From there he moved on to his first General Manager assignment in 

2019 in the Hyatt Regency Sochi in Russia. In Bulgaria, Mr. Paczulla will be responsible for both Hyatt Regency Sofia and 

the soon-to-be-opened Hyatt Regency Pravets Resort. 
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ВАНЯ ИВАНЧЕВА е Изпълнителен директор на SHELL БЪЛГАРИЯ. Притежава две магистърски степени от 

УНСС – Международни икономически отношения и 

Счетоводство и контрол. Преминала е през редица 

международни обучения и квалификации в системата 

на Shell. Кариерата ѝ в Shell България започва през 

1997 г. като заема различни роли в отдел „Счетоводна 

отчетност“ и „Финансов анализ търговски обекти“ за 

България. От 2007 г. Ваня Иванчева заема различни 

регионални позиции в ЦИЕ в областта на оценка на 

ивестиционните проекти на Shell, планиране и контрол 

на представянето на бизнеса, стандартизация и 

трансформация на финанси в региона. Понастоящем 

ръководи успешен екип от финансови анализатори от 

страните в Централна и Източна Европа. 

VANYA IVANCHEVA is Country Chair at SHELL 

BULGARIA. Vanya Ivancheva holds two Master‘s Degrees in International Business and Commercial Economics and 

Finance and Accounting from the University of National and World Economy, and has successfully completed series of 

international trainings and qualifications within Shell. Her career at Shell Bulgaria began in 1997, working on different roles 

in the Accounting and Retail Finance in Bulgaria. Since 2007, Vanya Ivancheva has been taking CEE regional roles in 

Investment Valuations in Shell, Planning, Reporting and Appraisal, standardization, and successful transformation of the 

finance function in CEE. Currently Vanya is leading a strong team of Finance Advisors in Central and Eastern Europe. 


