










 

   
  

 

Е В Р О П Е Й С К И  

Ф О Р М А Т  Н А  

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я  

 

 

 
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Име  Ивелина  Красимирова Кирова 

Адрес   

Телефон   

   

E-mail   

 

Националност   
 

Дата на раждане   
 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
 

• Дати (от-до)      27.01.2020 г.- до сега 
  • Име и адрес на работодателя      Лицензирано Управляващо Дружество 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

     Управление на договорни фондове 

• Заемана длъжност      Ръководител „Нормативно съответствие“ 

 
 

• Дати (от-до)   27.01.2020 г.- до сега 
• Име и адрес на работодателя   Лицензиран Инвестиционен Посредник 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

  Инвестиционно посредничество 

• Заемана длъжност   Брокер на ценни книжа 

 
  

• Дати (от-до)   11.03.2019 г.- 28.10.2019 г. 
• Име и адрес на работодателя   Пенсионно Осигурително Дружество 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

  Пенсионно осигуряване 

• Заемана длъжност   Инвестиционен  консултант, Директор Инвестиции- портфолио 

мениджър 
• Основни дейности и отговорности   Изготвяне на предложения за покупка и продажба на финансови 

инструменти, участие при сключване на сделки с финансови 



 

   
  

инструменти, участие в цялостния процес при ежедневната 

преоценка на активите на фондовете за допълнително пенсионно 

осигуряване и обявяване на стойност на един дял, изготвяне и 

проверка на официалния ценови бюлетин, следене на всички 

лимити, заложени в Кодекса за социално осигуряване,  касаещи 

инвестирането, комуникация с БАДДПО, КФН, банки, дилъри на 

ценни книжа, инвестиционни посредници и управляващи дружества 

 
• Дати (от-до)   01.10.2008 г.- 08.03.2019 

• Име и адрес на работодателя   Пенсионно Осигурително Дружество 
• Вид на дейността или сферата на 

работа 

  Пенсионно осигуряване 

• Заемана длъжност   Инвестиционен  консултант 
• Основни дейности и отговорности   Следене на българския и чуждите борсови пазари, следене на 

нормативно заложените лимити, изготвяне на предложения за 

покупка и продажба на финансови инструменти, съдействие при 

ежедневната преоценка на активите на фондовете за допълнително 

пенсионно осигуряване, участие в процеса на изготвяне на вътрешни 

нормативни актове, касаещи инвестирането на наличните свободни 

средства от осигурителни вноски и други официални документи, 

комуникация с трети страни  
 

• Дати (от-до)  06.07.2006 г.- 01.10.2008 г. 
• Име и адрес на работодателя  Лицензиран Инвестиционен Посредник 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Инвестиционно посредничество 

• Заемана длъжност  Брокер на ценни книжа 
• Основни дейности и отговорности  Сключване на сделки за клиенти и за собствена сметка на 

посредника, следене на портфейлите на клиентите на дружеството, 

комуникация с трети лица, във връзка с процеса на инвестиране 

 
• Дати (от-до)  10.05.2005 г.- 30.08.2005 г. 

• Име и адрес на работодателя  Лицензиран Инвестиционен Посредник 
• Вид на дейността или сферата на 

работа 

 Инвестиционно посредничество 

• Заемана длъжност  Фронт офис към отдел „Работа с клиенти “ 
• Основни дейности и отговорности  Посрещане на клиенти, консултация и обслужване 

 

 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 

• Дати (от-до)  09.2015 г. - 07.2016 г.  
• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

 Университет за национално и световно стопанство, гр. София 

   

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Магистър  „Финансов мениджмънт“ 

   

• Дати (от-до)  09.2007 г.- 03.2009 г. 
• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

 Университет за национално и световно стопанство, гр. София 

   

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Магистър  „Финанси“ 

   



 

   
  

• Дати (от-до)  09.2003 г.- 06.2007 г. 
• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

 Университет за национално и световно стопанство, гр. София 

   

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Бакалавър  „Финанси“ 

   

• Дати (от-до)  03.2007 г. - 05.2007 г. 
• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

 University of Applied Sciences – Seinajoki, Finland 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 “Doing business in Russia and Baltic States” 

   
   

• Дати (от-до)  09.1998-06.2003 г.  
• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

 Гимназия с преподаване на чужди езици “Никола  Й. Вапцаров” гр. 

Шумен 
   

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Средно образованиe 

   
   
   
   

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 
МАЙЧИН ЕЗИК  Български език  

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
 

  Английски език 
• Четене  Много добро 
• Писане  Много добро 

• Разговор  Много добро 
 

  Немски език  
• Четене  Основно  

• Писане  Основно  

• Разговор  Основно  

 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 Професионализъм  в избраната  професия, критично  мислене  и 

способност за решаване на възникнали  проблеми, гъвкавост, 

отговорност, умения  за  работа  в екип, добри комуникационни 

умения 
 

   

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 MS Office, ABANK, Internet 

 

   

 

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 Лицензиран брокер на ценни книжа от Комисия по финансов 

надзор/Сертификат №321-Б от 12.06.2006г.  



 

   
  

Лицензиран инвестиционен консултант от Комисия по финансов 

надзор/Сертификат №299-ИК от 02.07.2008г. 

Удостоверение за професионално обучение“Електронни таблици в 

Excel” 
 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА МПС 

 Кат. „B” 
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Автобиография   

  

 

Лична информация 

 

Име  Марин Иванов Стоев 

Адрес  

Телефон  

E-mail  

Националност  

Дата на раждане  

Пол  

  

Образование и обучение  

Дати  1987-1991 

Специалност  

Учебно заведение 

 

Счетоводство и контрол 

Икономически университет гр. Варна 

Професионален опит  

 

Име на работодателя 

Дати 

Заемана длъжност 

 

Име на работодателя 

Дати 

Заемана длъжност 

 

Име на работодателя 

Дати 

Заемана длъжност 

 

Име на работодателя 

Дати 

Заемана длъжност 

 

Име на работодателя 

Дати 

Заемана длъжност 

 

Име на работодателя 

Дати 

Заемана длъжност 

 

Име на работодателя 

Дати 

Заемана длъжност 

 

Име на работодателя 

Дати 

Заемана длъжност 

Банка 

1991-1992 год.  

специалист обслужване на клиенти 

 

Горско стопанство гр. Провадия 

1992-1994 год. 

Главен счетоводител 

 

Банка 

1994-2000  год. 

Директор на клон 

 

Банка 

2000-2003  год. 

Директор на клон 

 

Банка 

2003-2016 год.   

Заместник директор на клон  

 

Лицензирано Управляващо Дружество  

2008-2017 год.  

Изпълнителен директор 

 

Хотел Мурсалица ЕАД 

13.12.2016 год. – 28.08.2017 год. 

Председател на Съвета на директорите 

 

Мол Банско ЕАД 

13.12.2016 год. – 29.03.2016 год.  

Председател на Съвета на директорите 
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Име на работодателя 

Дати 

Заемана длъжност 

 

Име на работодателя 

Дати 

Заемана длъжност 

 

Име на работодателя 

Дати 

Заемана длъжност 

 

Име на работодателя 

Дати 

Заемана длъжност 

 

Име на работодателя 

Дати 

Заемана длъжност 

 

Име на работодателя 

Дати 

Заемана длъжност 

 

Име на работодателя 

Дати 

Заемана длъжност 

 

Финансова институция 

02.12.2016 год. до настоящия момент 

Изпълнителен директор 

 

М Рент ЕАД 

11.07.2017 – до момента 

Член на СД 
 

Ню Уеб Маркет ЕАД 

15.10.2019 год. – до настоящия момент 

Изпълнителен директор 
 

Скай Пей АД 

4.12.2018 год.-  до настоящия момент 

Председател на Съвета на директорите 
 

Бул Ер  ЕООД 

27.07.2018 год. – до настоящия момент 

Управител 

 

Еърпорт Сървисис Дивелопмънт ЕАД 

30.07.2018 год. до настоящия момент  

Председател на Съвета на директорите 

 

Сдружение Асоциация на Българските авиокомпании АБА 

21.05.2019 год. до настоящия момент 

Член на управителния съвет 

 

 

 

 

 

 

 

 




