ПРОМЕНЕНАТА

БЪЛГАРИЯ
3ТИ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ • БИЗНЕСЪТ И РЕГИОНИТЕ •

4 октомври 2022 г., 14:30 часа, „Гранд хотел Милениум София”

УЧАСТНИЦИТЕ
АЛЕКСАНДЪР
ВЛАДИМИРОВ

Заместник-кмет на община Враца, с ресори социалните услуги и младежките
дейности, организирането на културните и спортни прояви, както и развитието
на туризма в региона и привличане на потенциални инвеститори. Той е завършил социология в Университета за национално и световно стопанство. Автор и
водещ на публицистичното предаване „Имате думата“, съветник на комисията
по образование в НС. Учредител е на Института за дясна политика. Занимавал
се е с публичен и корпоративен PR.

ДОЦ. АТАНАС
ГЕОРГИЕВ

Декан на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, ръководител на
катедра „Икономика и управление по отрасли“, директор на магистърската
програма „Енергийни пазари и услуги“. Член е на УС на Националния
комитет на България в Световния енергиен съвет, представлява Софийския
университет в Комисията по енергиен преход и в Комисията по устойчива
мобилност към Министерския съвет. Модератор на втори панел.

БОРИСЛАВ
БАНГЕЕВ

Главен риск директор и член на УС на УниКредит Булбанк. Започва кариерата си в УниКредит Булбанк в дирекция Управление на риска, като се издига
до мениджър кредитна политика. От 2010 г. гради международна кариера в
УниКредит СпА – бил е вицепрезидент и мениджър по управление на промяната в Търговски риск на Групата в Милано, както и ръководител на „Основни
пазари“ и първи вицепрезидент и директор Кредитиране на звено ФИБС. През
октомври 2017 г. става глобален директор на ФИБС (Кредитни транзакции с
финансови институции, банки и държави) в УниКредит Груп.

БОЯН
РАШЕВ

Управляващ партньор в denkstatt България от 2007 г. – най-опитната в страната консултантска компания в решенията за устойчива политика на компаниите. Има бакалавърска и магистърска степен по „Управление на околната
среда и ресурсите“ от Бранденбургския технически университет в Котбус,
Германия.
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УЧАСТНИЦИТЕ
ГЕОРГИ
МИКОВ

Главен изпълнителен директор на Електроразпределителни мрежи Запад –
компанията, която осъществява разпределение на електрическа енергия в десет
области на Западна България. ЕРМ Запад поддържа и развива 58 000 км мрежа
на площ от 40 000 кв. км с население близо 3 000 000 жители. Георги Миков
има над 30 години опит в енергетиката, като е заемал различни управленски
длъжности в сектора.

ДОБРИ
МИТРЕВ

Председател на Управителния съвет на Българската стопанска камара,
в екипа на Българската стопанска камара е от 2012 г., а от 2018 г. е неин
главен секретар. От 2018 г. е в Управителния съвет на камарата, става
неин председател след внезапната кончина на Радосвет Радев. Юрист по
образование, бил е председател на Общинския съвет на родния си град
Перник два мандата.

ДОМИНИК
ХАМЕРС

Изпълнителен директор на „Геотехмин“ от ноември 2011 г. Преди да се присъедини към екипа на българската група, има повече от 25 години опит в областта
на търговската дейност и бизнес развитието в индустриалния сектор на цветни метали, с позиции във висшия мениджмънт, предимно в голяма белгийска
индустриална компания. Член е на Борда на директорите на „Геострой“, както
и на Надзорния съвет на „Елаците-Мед“.

ДОНКА
МИХАЙЛОВА

Kмет на община Троян трети мандат, заместник-председател на Националното
сдружение на общините в България от 2016 г. Три пъти е определяна за Кмет
на годината в категорията Средни общини. Специалист в областта на социалната политика и гражданското общество. Народен представител от Коалиция
за България в 40-то Народно събрание.
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УЧАСТНИЦИТЕ
ИНЖ. ИВАЙЛО
ВАСИЛЕВ

Директор „Инвестиционни проекти и развитие“ в „Асарел-Медет“, част от
мениджърския екип на компанията от 2015 г. Завършил е Химикотехнологичния
и металургичен университет в София и има магистратура по MBA - индустриален мениджмънт от Техническия университет в София. Кариерата му започва
в „Аурубис България“, където е работил на различни позиции, бил е директор
„Производство“ до 2009 г. Участвал е в разработването и внедряването на проекти в тежката индустрия у нас и в чужбина, бил е управител на „Еко инженеринг
РМ“ ЕООД към Министерството на икономиката. Владее английски и руски език.

ИВАЙЛО
ГЕОРГИЕВ

Ръководител Връзки с институциите на „Аурубис България“ от юни 2017 г.
Съветник в кабинета на вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков и на вицепремиера по управление на европейските фондове в първото
правителство на ГЕРБ. Преди това е бил колумнист и редактор в седмичника
„Култура“ и проект мениджър в пиар агенция „Ориндж“.

ИВАН
ВЕЛКОВ

член на УС на БСК и председател на Българската фасилити мениджмънт
асоциация. Има над 25-годишен опит като консултант и мениджър в
международни и български компании. Завършил е икономика в Пекин, бил
е генерален мениджър на Colliers International България. Бил е председател
на УС и на НС на Националното сдружение „Недвижими имоти“, както и
зам.-председател на Столичния общински съвет (2015 – 2019 г.). Хоноруван
преподавател в УНСС, председател на УС на Българската фасилити
мениджмънт асоциация. Модератор на първия панел.

ПРОФ. Д-Р
ИНЖ. ИЛИЯ
ГЪРКОВ

Вицепрезидент на „Дънди Прешъс Металс“, Канада и изпълнителен директор
на българските дъщерни дружества в Челопеч и Крумовград. Има над 30
години стаж в добивната индустрия в България, Австралия и Армения. Под негово ръководство двете минни дружества в България се превърнаха в еталон
за модерен рудодобив на световно ниво. Преподавател в Минно-геоложкия
университет.
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УЧАСТНИЦИТЕ
РАДАН
КЪНЕВ

Член на Европейския Парламент в резултат от изборите, проведени на 26
май 2019. Член на Комисията по заетост и социални въпроси, Комисията по
петиции и заместник-член на Комисията по околна среда, обществено здраве
и безопасност на храните в ЕП.

РОСИЦА
РАЙКОВА

Ръководител направление „Инвестиции“ в община Стара Загора.

СВЕТЛА
КОСТАДИНОВА

Изпълнителен директор на Института за пазарна икономика от 2007 г. През
2012 г. попада сред топ 30 на най-влиятелните жени в България според в.
„Капитал“, а през 2015 г. е сред топ 20-те най-влиятелни жени на сп. „Форбс
България“. Член е на Българската макроикономическа асоциация.

ТИМ
КУРТ

Изпълнителен директор на „Аурубис България“ от 2014 г. Започва кариерата
си в „Юниливър“ и „Нумико“. Присъединява се към „Норддойче Афинери“
(днес „Аурубис“) през 2006 г. Бил е вицепрезидент „Корпоративна логистика“
и е ръководил групата по иновации на концерна, преди да заеме сегашната си
позиция в България.



