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УПРАВИТЕЛИ НА НОВОПРИСЪЕДИНИЛИ СЕ КЪМ БФБЛ КОМПАНИИ 

Alaric Securities 

Антон Панайотов е основател, председател на Съвета на директорите и 

главен изпълнителен директор на „Аларик Секюритис” ООД и „Аларик 

Кепитъл” АД. Той има над 16 години опит в областта на управлението на 

активи и търговията с акции, валути и други класове активи. От 2008 г. 

разширява инвестиционния си обхват, като включва пазари на акции от 

Централна и Източна Европа. Антон Панайотов е натрупал голяма част 

от професионалния си опит, работейки за Banker’s Trust, Deutsche Bank 

и други американски инвестиционни компании. 

 

 

 

 

Alliance Print 

 

Венцислав Бичаков е изпълнителен директор и собственик на 

„Алианс принт” ЕООД. Завършва две магистратури по 

специалностите икономика на промишлеността и право. След 

успешна кариера на управленски постове във фармацевтичната и 

леката промишленост пренасочва знанията и уменията си към 

печатния бизнес. „Алианс принт” e една от водещите печатници в 

България, специализирана в печат на книги, вестници, рекламни 

материали, каталози, списания, опаковки и етикети. През 2016 г. 

дружеството отбеляза своята 15-та годишнина. Постоянните 

инвестиции в иновации и креативният маркетингов подход са в основата на устойчивото и 

успешно развитие на фирмата през годините.  

 

Сдружение „Аутизъм днес” 

 

Мина Ламбовски е почетен председател, а 

Владислава Цолова е председател  на сдружение 

„Аутизъм днес”, чиято кауза е създаването на 

специализирани центрове за социална интеграция на 

деца с аутизъм, предоставяща професионални и  

съвременни терапевтични практики. Мина Ламбовски 

е магистър по банково дело и психолог и основател на 

първия център за деца с аутизъм в България 

„Тацитус”. Владислава Цолова е юрист и икономист и 

един от основните двигатели, заедно с Мина, на 

първия в България център по приложен поведенчески 

анализ за деца с аутизъм в София.  



BMW Group България 

 

Александър Миланов е управител на BMW Group България от 

създаването на представителството през 2007 г., а в периода 

2013-2014 г. ръководи и дейността на групата в Румъния. От май 

т.г. оглавява и Управителния съвет на Асоциацията на 

автомобилни производители в България (ААП). От 1993 до 2007 

г. работи за генералния представител на Mercedes Benz за 

България „Балкан стар", където ръководи направление 

„Маркетинг и пласмент" и отговаря за марки като Chrysler, Jeep, Dodge, Mitsubishi и 

Mercedes-Benz. Завършил е икономика в УНСС. 

 

Фондация „Сийдър”  

 

Александрина Димитрова е изпълнителен директор на фондация 

„Сийдър“ от 2015 г. Кариерата си във фондацията започва като 

доброволец и псоледователно заема длъжностите координатор по 

набирането на средства, комуникациите и проектите и  управител 

„Програми и политики”. Александрина е бакалавър по международни 

отношения от СУ „Св. Климент Охридски” с квалификация по 

политически науки от Университета на Мисури със стипендия от 

фондация „Америка за България”. Избрана e като един от новите 

лидери „40 под 40“  в проект на „Дарик радио“. 

 

HP Inc. 

 

Асен Георгиев е генерален директор на HP Inc. за България. Асен се 

присъединява към екипа на Hewlett-Packard Bulgaria през 2006 г., като 

за този период заема различни търговски и управленски 

позиции. Последната длъжност, която изпълнява до избирането му на 

този важен за компанията пост, е търговски директор в отдела за 

персонални системи и решения за печат на Нewlett-Рackard 

България. Асен има бакалавърска степен по компютърни системи и 

технологии от Техническия университет в София и магистърска степен 

по маркетинг от УНСС. 

 

 

 

I Can Too Foundation 

 

Нели Радева e президент и създател на фондация „И аз мога” за 

подпомагане на деца със специални нужди. Нели e сред 25-те най-

влиятелни жени в България за 2012 г. според Forbes България и има 

две номинации за "Жена на годината" от сп. „Грация”. Нели Радева 

завършва английската езикова гимназия в Пловдив и продължава 

обучението си в Германия, където учи социология, комуникации и 

социална психология. Там работи за телевизия RTL и менажира 

съвременни български художници. През 2006 г. Нели се връща в 

България и създава фондация „И аз мога”, която бързо се превръща в 

една от най-активните организации за популяризиране на проблемите 

на деца със специални нужди, избрана за „Най-добра кампания за 2010” от фондация 

„Работилница за граждански инициативи“ и номинирана за „Организация на годината” от 

Българския хелзинкски комитет за принос в защитата на правата на човека. „И аз мога” 

разширява дейността си и е регистрирана и в САЩ. 

 



ISA Audit 

 

Изабела Джалъзова е управляващ партньор, председател на Борда на 

директорите и директор „Одит и свързани с одита услуги” на 

„ИсаОдит” ООД. Има над 17 години професионален стаж в областта на 

одита и свързаните с него услуги; счетоводство; бизнес и данъчно 

консултиране. Професионалните й квалификации включват: 

 регистриран одитор – член на Института на дипломираните 

експерт-счетоводители в България 

 член на Института на вътрешните одитори в България 

 член на Камарата на данъчните съветници в България 

 член на CIA (Certified internal auditor) 

 сертифициран оценител на цели предприятия 

 сертифициран лектор по прилагане на МСФО и МСС 

 автор на редица публикации.  

 

Kinstellar 

 

Диана Димова е партньор в международната адвокатска кантора 

Kinstellar и ръководител на практиката по сливания и придобивания на 

офиса в София. Вече над 13 години тя съветва корпорации и финансови 

институции в областта на корпоративното право, сливанията и 

придобиванията, включително придобивания на частни и публични 

дружества, търгове, преструктурирания и корпоративно управление. 

Съветва редица международни компании при стъпването им на местния 

пазар и по всякакви последващи корпоративни въпроси, включително 

промени в техния капитал или корпоративна структура.  

Диана има магистърска степен по право от СУ „Св. Климент Охридски“, следдипломна 

квалификация по право на ЕС от King’s College в Лондон и диплома по международни 

сливания и придобивания от College of Law в Лондон. Aвтор е на редица публикации за 

сливанията и придобиванията и съавтор на Corporate Acquisitions and Mergers in Bulgaria 

(Wolters Kluwer, 2016).  

 

MM Group 

 

Мая Христова е учредител, собственик и управляващ съдружник на консорциум 

„ММ Group”. Завършва българска филология в СУ „Св. Климент Охридски”. 

През 1993 г. започва кариерата си на застрахователен агент, като се развива 

бързо в областта и работи с множество застрахователни компании. През 2000 

г. фирмата й ЕТ „Мая Христова” получава един от първите лицензи за 

застрахователен брокер от Дирекция за застрахователен надзор към 

Министерството на финансите и е преименувана на „ММ Застрахователен 

брокер”. През 2004 г. основава ММ Auto за търговия с премиум и висок клас 

автомобили. Фирмата развива дейността си както в България, така и чрез 

филиали в Европа (Германия) и в Близкия и Далечния Изток. 

От 2007 г. насам развива строителния си бизнес в направленията инвестиционно 

строителство и търгове и изпълнения на обществени поръчки и реализира бизнес, жилищни 

и многофункционални сгради като проекта ММ World, отличен със „Сграда на годината” за 

2015 г. През годините създава фирми за рент-а-кар услуги, консултации и ликвидации на 

щети по застрахователни събития, счетоводни услуги, проектиране. От 2016 г. стартира 

няколко нови проекта чрез холдинга MM Group: жилищно строителство от високия клас и 

многофункционални сгради; строителни проекти с широка обществена значимост; нова 

собствена лизингова компания. 

 

 



Naton HR 

 

Душан Стопар е млад мениджър в сферата на бизнес промените и 

развиването на бизнес услуги с инженерно образование и опит в 

промишлеността. Той има 20 години практически опит в развитието 

на бизнеса, управлението на големи програми и мониторинг за 

водещи мултинационални компании в сферата на услугите, 

автомобилната промишленост, фармацевтичния и газодобивния 

сектор в ЦИЕ. В хода на развитието на своята кариера той е 

отговарял за 500 служители и е бил ангажиран със стратегически 

промени, възлизащи на стойност  590 млн. евро. Днес Душан е 

регионален директор в Naton HR, член на Work Service Group – компания за професионални 

услуги, и отговаря за развитието на бизнеса в България и Сърбия. 

 

pCloud 

  

Туньо Зафер е изпълнителният директор на pCloud – компания, която 

разработва и предлага платформа за съхранение на данни в облака. 

Той има богат мениджърски и маркетингов опит от 15 години в 

сферата на технологиите. Участвал e в редица успешни бизнес проекти 

като MTelekom, Host.bg, Grabo.bg, Mobile Innovations JSC и др. В 

почти всички проекти Туньо участва от самото начало, от етапите на 

концептуално и идейно ниво. С усърдна и непрестанна работа 

преминава през процесите на изграждане на цялостен продукт. Като 

лидер и мениджър на компанията Туньо определя плановете на pCloud като много по-

амбициозни и слага акцент върху иновациите в области като сигурност и ефективност на 

разходите за крайните потребители. В екипа си Туньо насърчава напредничавото мислене, 

което е изключително важно в бързоразвиващия се ИТ пазар както за отделния потребител, 

ака и за бизнеса. 

 

Renault Nissan 

 

Оливие Жан е генерален директор на Рено Нисан България, който 

поема поста след като реализира множество успешни проекти за Renault 

Евромед-Африка и е запознат със структурата и особеностите на 

региона. Кариерата на Оливие Жан в Renault Group стартира преди 

почти 17 години. Преди да се присъедини към екипа на Рено Нисан 

България той е регионален оперативен мениджър на региона Евромед-

Африка, отговорен за въвеждането на нови стандарти за качество на 

обслужването в продажбата на нови автомобили и следпродажбеното им 

обслужване. Оливие Жан притежава магистърска степен в две 

специалности – икономически науки, пазари и корпоративни стратегии и безопасност на 

транспорт. Владее френски, английски, немски и полски. 

 

UniCredit Bulbank 

Антоанета Куртяну, член на УС, има повече от 18 години опит в 

УниКредит. От 2010 г. до сега е била главен изпълнителен директор на 

УниКредит лизинг Румъния. Преди това в професионалната си кариера 

е заемала високи мениджърски позиции в румънската банка на 

УниКредит като директор „Глобални трансакции“ и заместник-директор 

„Корпоративно банкиране“ в периода 2007-2010 г. В периода 2005-2007 

г. е изпълнителен вицепрезидент и член на борда на УниКредит 

Румъния. Антоанета Куртяну е завършила Академията за икономически 

науки в Букурещ и Висшето училище по банково дело на американския 



Louisiana State University. Автор е на книгата „Факторингът в международната търговия“ и е 

член-учредител на Асоциацията на жените в бизнеса в Румъния.  

Последователният ѝ фокус към постигането на добри бизнес резултати и лидерските ѝ 

умения допринасят за определянето й за „Главен изпълнителен директор на годината“ в 

Румъния през 2012 г. Сп. „Форбс”- Румъния я поставя сред 50-те най-влиятелни бизнес дами 

в страната през 2014 г. и ѝ връчва награда за изключителни постижения във финансовите 

услуги на своята дамска Гала вечер през 2015 г. 

 

Vinex Preslav 

 

Стамат Барантиев е член на УС и търговски директор на „Винекс 

Преслав”. Създадена през 1948 г., компанията продължава да е един от 

лидерите в производството на висококачествени вина и 

високоалкохолни напитки. Основният стремеж на „Винекс Преслав”е 

да съхрани традиционния винарски стил, като същевременно 

постоянно усъвършенства качеството чрез най-съвременни тенденции 

във винопроизводството. 

 

 

VIVACOM 

 

Мирослав Петров е член на УС и главен директор продажби на 

VIVACOM. Той заема поста главен директор продажби във VIVACOM 

през 2015 г. след повече от 10 години опит в компанията и 16 години в 

сферата на телекомуникациите. Член е на УС от ноември 2016 г. 

Мирослав се присъединява към екипа на БТК през 2004 г. като 

регионален мениджър корпоративни продажби, след което заема 

различни ръководни позиции в Търговска дирекция. В периода 2007-

2008 г. е търговски директор на „Теленор България” и отговаря за 

цялостното развитие на бизнеса в Централна и Източна Европа. В края 

на 2008 г. постъпва отново в БТК като директор корпоративни 

продажби и отговаря за управлението и продажбите в бизнес сегмента. 

Като главен директор продажби отговаря за цялостната търговска 

политика на VIVACOM и ръководи дейността на следните дирекции: корпоративни 

продажби, продажби магазинна мрежа, дилъри, продажби на едро. Има две магистърски 

степени от Техническия университет в София по енергетика и бизнес администрация. 

 

 

*** 

Новоназначени мениджъри от компании-членове на БФБЛ 

 

 

AIMS Human Capital  

 

Ваня Кънева е новият изпълнителен директор на AIMS Human 

Capital България. През последните 6 години Ваня Кънева заема 

позицията директор „Човешки ресурси” в ЧЕЗ България. Преди това 

е заместник изпълнителен директор, директор „Човешки ресурси” и 

директор „Маркетинг и продажби” в ОВЕРГАЗ Инк. Има над 30-

годишен опит в професионалното образование и обучения, селекция, 

оценка и управление на персонала в компании и асоциации от 

индустрията и енергетиката. 

Ваня Кънева е инженер-магистър по автоматизация на 

производството и магистър по бизнес администрация. Притежава 

професионален ЧР сертификат CIPD и редица специализации по 



мениджмънт и лидерство. Била е член на УС на БФБЛ. Член е на УС на Съвета на жените в 

бизнеса в България.        

 

Marie Brizard Wine & Spirits 

 

Радослав Вълчев е управител на „Домейн Менада Дистрибуция” – част от френската група 

MBWS, осъществила най-голямата чуждестранна инвестиция в българската винена 

индустрия. Компанията е собственик на лозови масиви и производствени мощности и един 

от най-големите винопроизводители в България. MBWS успешно развива на българския 

пазар и експортира успешни марки като „Менада”, „Черга”, „Собиески” и др. От България се 

управлява и бизнесът на MBWS за Балканския полуостров, включително Турция и Кипър. 

Преди да се завърне в България и да се присъедини към екипа на MBWS Радослав е бил част 

от висшия мениджмънт на „Кока Кола Хеленик България”, „Кока Кола Хеленик Евразия”, 

„БНП Париба ПФ България”, „Хенкел ЦИЕ”. 

 

Nestle 

 

Емануел Артур се присъедини към екипа на „Нестле България” на 1 

октомври 2016 г. след приключване на много успешния проект по 

преминаването на сладоледения бизнес на компанията в съвместното 

предприятие Froneri. Той вече познава българския пазар – от 2015 г. е 

изпълнителен директор на сладоледения бизнес за Балканите. 

Кариерата му в „Нестле” започва във Франция през 1984 г. и 

преминава през различни позиции и отговорности в областта на 

продажбите, маркетинга и мениджмънта във Великобритания, Тунис, 

Египет, Франция, Швейцария, Русия и Гърция. 

 


