
Биляна Траянова е дипломирана актриса с множество роли в киното и

театъра. През 2002 г. основава своя продуцентска компания и до

момента е реализирала над 50 документални и игрални филма като

продуцент и сценарист, създател е на 500 тревъл епизода от

популярната тв поредица „Без багаж“, излъчвана в национален

телевизионен ефир вече 12 години. „Без багаж“ е истински компас за

българските пътешественици, ориентир в посоките на света, със

стотици хиляди фенове. Биляна е автор на оригинални телевизионни

формати и на детската приключенска книжна поредица „Хариша“,

отвеждаща децата-читатели в различни точки на света и запознаваща

ги с непознати племена, диви животни, древни култури, легенди и

предания. Пътеписите и фотографиите ѝ са публикувани в редица

печатни и онлайн медии. Биляна е едно от най-популярните

телевизионни лица в България и олицетворение на отдаден

пътешественик и приключенец.
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Д-р Светослав Ценов е изпълнителен директор за България на

фармацевтична компания Astellas. Завършил е медицина и финанси

и има повече от 15 години опит в областта на фармацевтичната

индустрия. Заемал е различни локални и международни позиции в

сферата на маркетинга, медицинските дейности и връзките с

институциите в мултиналционални компании.

Dr Svetoslav Tsenov is Country Manager of Astellas Bulgaria. He is a

business leader with more than 15 years of experience in the

pharmaceutical industry. He took various senior positions in Bulgaria

and Central and Eastern Europe in marketing, medical, market access,

government affairs and general management roles in multinational

companies. Dr Svetoslav Tsenov graduated in medicine from the

Medical University of Sofia, and has a Master’s degree in finance.



Красимир Георчев е директор на дирекция „Продажби“ в БОРИКА.

Притежава близо 22 години търговски и управленски опит в

международни IT компании. От 1995 до 2000 г. е част от екипа на

технологичния гигант IBM, където изгражда и поддържа контактите с

ключовите клиенти от банковия и публичния сектор у нас. В периода

2000-2009 г., отново в IBM, заема позицията мениджър „Технологични

услуги“. От 2009 до 2015 г. е мениджър „Системна интеграция“

първоначално в Siemens IT Solutions България, а при сливането на

двете компании става част от екипа на Atos IT Solutions and Services.

Магистър по информационни технологии от СУ „Св. Климент

Охридски“.

Krassimir Georchev is Sales Director at BORICA. He has nearly 22 years

of commercial and management experience in international IT companies.

From 1995 to 2000 he was part of the team of the technological giant IBM,

where he built and maintained contacts with key clients from the banking

and public sector in Bulgaria. Between 2000 and 2009, again at IBM, he

held the position Technology Services Manager. From 2009 to 2015, he

was System Integration Manager initially at Siemens IT Solutions

Bulgaria, and after the merger of the two companies he became part of the

team of Atos IT Solutions and Services. He has a Master’s degree in

Information Technologies from Sofia University St Kliment Ohridski.

Светлозар Бояджиев – инженер по образование, търговец по душа –

невероятно добра комбинация в работата му. През 1993 г. започва

работа в БУЛАВТО като търговец на леки автомобили RENAULT.

Извървява разностранен 25-годишен път с компанията. Има богат

опит в продажбите на автомобили, гуми и камиони. Първият

българин, завършил обучение за индустриални гуми MICHELIN в

Клермон Феран, Франция. От 2015 г. е изпълнителен директор на

БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ АД – най-големия и успешен дилър на

товарни автомобили и автобуси IVECO в България. Интереси –

Формула 1, личностно развитие – NLP практик.

Svetlozar Boyadzhiev has an engineer’s degree, but is a natural-born

trader: an incredibly good combination in his work. In 1993 he started

working for BULAUTO as a RENAULT passenger car salesman. Since

then he has embarked on a rich 25-year-old journey with the company. He

is very experienced in the sales of cars, tyres and heavy-duty

vehicles. Svetlozar is the first specialist in Bulgaria to undergo an

industrial tyres training at Michelin in Clermont-Ferrand, France. Since

2015 he has been the CEO of BULAUTO BULGARIA, the biggest and

most successful dealer of IVECO trucks and buses in Bulgaria. Hobby:

Formula 1; personal growth: NLP practitioner.



Севдалина Василева се присъединява към Първа инвестиционна

банка през 2017 г. и е избрана за изпълнителен директор, член на

УС и главен директор „Банкиране на дребно“. Професионалният

й опит в банковата сфера започва през 2007 г. в Пощенска банка

като директор направление „Потребителско кредитиране“ и

изпълнителен директор на едно от дружествата на групата. От

2010 г. до 2016 г. е управител с ресор „Банкиране на дребно“ в

„Алфа Банк – клон България“. Кариерата й стартира през 1998 г.

в „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“, където в

продължение на шест години заема различни ръководни позиции

в сферата на маркетинга и продажбите. От 2004 г. до 2007 г. е

член на управленския екип на „Обединена млечна компания“.

В свободното си време работи с предприемачи и стартиращи

компании като ментор. Председател на управителния съвет на

алумни сдружението на Стопанския факултет към СУ „Св.

Климент Охридски“ и член на сдружение „Дамски форум“. Член

на Съвета на директорите на „Дайнърс клуб България“ и член на

Съвета на директорите на „Болкан файненшъл сървисис“.

Магистър по бизнес администрация от Софийския университет,

през 1996 г. специализира маркетинг и мениджмънт в Lund

University, Швеция.

Sevdalina Vassileva joined First Investment Bank in 2017 and was appointed as Executive Director, member

of the Management Board and Chief Retail Banking Officer (CRBO). Her professional experience in the

banking sector started in 2007 at Postbank as Director, Consumer Lending and Executive Director of one of

the group's companies. In 2010-2016 she was Retail Banking Manager at Alpha Bank – Bulgaria Branch.

Her career began in 1998 at Coca Cola Hellenic Bottling Company Bulgaria, where she held various

management positions in marketing and sales for 6 years. In 2004-2007 she was a member of the

management team of United Milk Company.

Outside her strictly professional duties, in her spare time she mentors entrepreneurs and start-ups. Chair of

the Management Board of the Alumni Association of the Faculty of Economics at Sofia University St.

Kliment Ohridski, and a member of the Ladies’ Forum. Member of the Board of Directors of Diners Club

Bulgaria and of the Board of Directors of Balkan Financial Services.

Sevdalina graduated from the Faculty of Economics of Sofia University, with an MBA degree in

Management Information Systems. In 1996 she specialised in Marketing and Management at Lund

University, Sweden.



Анджело Зукала е роден в Ница, Франция. С

двойно гражданство – италианско и френско,

Анджело получава своята магистърска степен

по бизнес науки и финанси от Groupe Sup de Co

La Rochelle във Франция, след като завършва

подготвителния колеж HEC.

Работи в хотелиерската индустрия от повече от

23 години. Анджело се присъединява към

InterContinental Hotels & Resorts през 2003 г.,

където заема няколко ръководни позиции в

различни страни. Работил е в Обединеното

кралство, Франция, Египет, Малта, Германия,

Румъния и България. Женен за Шери Ан, баща

на двама сина – Уилям и Томас, Анджело обича

да изучава различни култури, да опитва нови

вина, да играе голф и футбол с децата си.

Любима кухня: индиийска и тайландска

Любимо вино: букет от каберне и сира

Любим цитат: „Бизнес лидерите се нуждаят от

хора, които могат да мислят самостоятелно –

такива, които могат да поемат инициатива и да

бъдат решение на проблемите“ – Стивън Кови

Angelo Zuccala was born in Nice, France. Dual national, Italian and French, Angelo received his

Master’s degree in Business Studies and Finance from Groupe Sup de Co La Rochelle in France

after completing Preparatory College HEC.

He has been working in the hospitality industry for more than 23 years. Angelo joined

InterContinental Hotels & Resorts in 2003, where he worked in several leadership positions in

different countries: the UK, France, Egypt, Malta, Germany, Romania and Bulgaria. Married with

Cherry Ann, father of two boys, William and Thomas, Angelo enjoys learning about and

experiencing different cultures. He likes to taste new wines, enjoys playing golf and football with

his kids.

Favourite food: Indian and Thai

Favourite wine: blend of Cabernet and Syrah

Favourite quote: Business leaders need people who can think for themselves - who can take

initiative and be the solution to problems. Steven Covey.



Явор Арнаудов e президент на Българска Коучинг Академия,

лектор, бизнес коуч, квалифициран и доказан

професионалист по стратегически маркетинг и продажби с

над 20-годишен опит в управлението на търговски мрежи и

структури в големи международни компании в България и

чужбина. НЛП Мастър Практик, магистър по икономика и

маркетинг от водещи английски университети. Експерт по

Lean Six Sigma с множество следдипломни квалификации в

сферата на мениджмънта и продажбите.

Iavor Arnaoudov is President of Bulgarian Coaching Academy,

lecturer and facilitator, business coach and sales strategist with a

proven track record in organisational management and sales

networks development. A certified NLP Master Practitioner from

the Society of NLP, Orlando, Florida, with over two decades of

experience in management, development, training and coaching

of large sales teams for big multinational companies. Bachelor in

Economics, Master and Postgraduate diploma in Marketing from

leading UK universities. Lean Six Sigma and operational change

management expert.

Name: Hrabrin Ivanchev

Age: 45

Title: General Manager

Family : Wife, 2 daughters

School Career

1992 – 1997 University of World and National Economy, Master’s in

International Business Relations

Brief Personal Record

1997 – 1998 Sales and Logistics at Audi/Seat importer in Bulgaria

1998 – 2002 Broker at Sofia Stock Exchange

2002 – now General Manager at Kia Motors Bulgaria

2004 – now General Manager at B.L.Leasing – financial leasing company

2005 – now General Manager at Subaru Motors – dealership in Sofia

2007 – now General Manager at Eurorentals – Europcar franchisee in

Bulgaria



Георги Хира работи в Оракъл България от 2010 г. на позиция

търговски директор, като отговаря за големи корпоративни

клиенти – банкови, телекомуникационни и други организации.

Георги Хира е и Key Account Manager за водеща международна

компания, базирана в София. Преди да постъпи в Oracle той е

заемал сходни позиции в компании като Cisco Systems, Siemens

IT Solutions, Ericsson и други.

George Hira joined Oracle Bulgaria in 2010 as Sales Manager and is

responsible for Oracle’s business with high touched, key accounts

and enterprises , among of which are banks, telcos and other

organisations. In addition he is Key Account Manager for a leading

international company based in Sofia. Before joining Oracle, George

Hira occupied similar roles in companies like Cisco Systems,

Siemens IT Solutions, Ericsson, etc.

Весела Ивчева е нотариус от 1998 година. Специализирала в

приватизационни сделки, обслужване на корпоративни

търговски фирми, банки и техните клиенти.

Член на Ротари клуб от 2007 година. Основател на Ротари клуб

„Възраждане“ през 2014 година. Издала три тома съдебна

практика по нотариално право:

Нотариалното производство в светлината на новата съдебна

практика (2008). Том 1

Нотариалното производство в светлината на новата съдебна

практика (2008–2015). Том 2

Нотариалното производство в светлината на новата съдебна

практика (2008–2018). Том 3



Радослав Радев е управител на производственото

дружество „Райхле и Де-Масари България

Пръдакшън“ от април 2014 г. Завършил е

„Индустриален мениджмънт“ в Икономическия

университет във Варна.

Преди да поеме сегашната си позиция е бил

регионален оперативен директор за Югоизточна

Европа в компанията за автоматични врати Dorma,

където е отговарял за девет държави. Заемал е и

различни управленски позиции (мениджър закупване,

бизнес юнит мениджър) в производителя на

електроуреди за дома Tesy.

Mr. Radoslav Radev is the Мanaging Director оf the production company Reichle & De-Massari

Bulgaria Production since April 2014. He graduated with a Master’s degree in Industrial Management

from University of Economics in Varna.

At his previous job position, Mr. Radev was regional operations director for South-East Europe at the

leading international door systems producer Dorma, where he was responsible for nine countries. He also

held various managerial positions (procurement manager, business unit manager) at the Bulgarian

manufacturer of electrical household appliances Tesy.

Джейсън Кинг е главен изпълнителен директор на Tеленор

България, част от PPF Group, от 1 септември 2018 г. Джейсън

притежава почти 20-годишна управленска кариера, съчетана със

сериозен опит в областта на маркетинга и продажбите в глобални

телекомуникационни компании в Централна и Източна Европа, в

това число Deutsche Telekom, UPC Liberty Global и Veon, както и

CEO консултант в CME и Теленор Дания.

Jason King has been appointed CEO of Telenor Bulgaria, part of PPF

Group, effective 1 September 2018. He has almost 20 years of

leadership experience, combined with extensive expertise in

marketing and sales, in global telecom companies, including Deutsche

Telekom, UPC Liberty Global and Veon. In addition, he also worked

in interim CEO advisory roles at CME and Telenor Denmark.

НОВОНАЗНАЧЕНИ УПРАВИТЕЛИ НА КОМПАНИИ-ЧЛЕНОВЕ / 
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Мария Гергова-Бенгтссон е основател и собственик на United

Partners – една от водещите ПР агенции в България и региона с

множество национални и международни отличия в сферата на

корпоративните и маркетингови комуникации. Член на борда на

директорите на IPRA (International PR Association) и неин

президент през 2009 г. – първият от Източна Европа в 55-

годишната история на организацията. Мария е един от

основателите и днес председател на Асоциацията на ПР

агенциите БАПРА. Тя е лектор в различни университети и

конференции, водена от желанието за по-добро образование и

повече знания в сферата на корпоративните и маркетингови

комуникации. Ментор в Richard Branson’s Centre of

Entrepreneurship и президент и основател на най-голямата в

света предприемаческа организация Entrepreneurs Organisation

(EO) за Югоизточна Европа.

Maria Gergova-Bengtsson is founder and owner of United Partners,

one of the leading PR agencies in Bulgaria and Central and Eastern

Europe with many national and international PR awards. Maria is a

board member of the International PR Association (IPRA) and was

elected IPRA President for 2009, the first one from Central Eastern

Europe in the 55-year history of IPRA. Maria is founder and

currently chairperson of the Bulgarian Association of PR Agencies.

She is also а guest speaker in different universities and national and

international conferences. Maria is currently a mentor at Richard

Branson’s Centre of Entrepreneurship and President and founding

member of the Entrepreneurs Organisation (EO) for South East

Europe.

Гжегож Кониечни е главен изпълнителен директор на ING Bank

България от началото на 2018 г. Има над 20-годишен

професионален опит в банковия сектор и по-специално в ING,

като последно е оглавявал отдел Финансово кредитиране в ING

Полша - управление на връзките с корпоративни клиенти с

фокус върху структурното финансиране и други кредитни

транзакции в редица сектори и с различни юрисдикции.

Настоящата цел на Гжегож е да развива транзакционния бизнес

в България, стъпвайки на международната клиентска база на

ING и възможностите, които предоставя местният сектор.

Работи и за икономическото и социално развитие на страната.

Grzegorz Konieczny has been Country Manager of ING Bank in

Bulgaria since January 2018. Prior to that he worked for ING in

Poland for over 20 years, recently as Head of Lending, managing

client relationships with specific focus on structured finance and

other lending transactions in a number of sectors and jurisdictions.

His current focus in Bulgaria is to develop transaction business

leveraging on the bank’s international network and sector

capabilities and to support this country’s economic and social

development


